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ACTA N.º 36/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2005: 
 
 Aos vinte seis dias do mês de Setembro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Vítor Manuel Farricha Mamede, Vice-Presidente, Anabela Correia Dias, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio 
Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Presidente da Câmara pelo que a mesma foi aberta e 
presidida pelo Senhor Vice-Presidente, eram quinze horas e quinze minutos. 
 A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período antes da ordem do dia, usaram da palavra: 
 

Senhor Vereador António José Correia: 
Solicitou informação sobre contratos a termo resolutivo de algum pessoal ao serviço da 

câmara, cujo prazo termina em 3 de Outubro próximo. 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento de uma carta que recebeu, de Maria Isabel Avelino Correia, 

relativamente à limpeza da Rua D. Luís de Ataíde e que alega não ter recebido resposta. A 
Senhor a Vereadora Anabela Dias esclareceu que a carta foi remetida aos serviços, para análise 
da situação e informação, que estão a elaborar a resposta, sendo que a limpeza é feita todos dias 
e não se considerou aconselhável a lavagem no mês de Agosto. 
 Senhor Vice-Presidente: 
 Informou sobre a forma como decorreu, no passado sábado, o I Rally-Paper a propósito 
das Jornadas Europeias do Património 2005 e as actividades ontem desenvolvidas a propósito do 
dia Mundial do Coração. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 12 e 19 
de Setembro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia vinte e três de Setembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 420.791,87 € (quatro centos e vinte mil 
setecentos e noventa e um euros e oitenta e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 201.172,75 € (duzentos e um mil 
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cento e setenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.308.945,97€ (dois milhões 
trezentos e oito mil novecentos e quarenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 412.243,00€ (quatro centos e 
doze mil duzentos e quarenta e três euros). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 26.9.2005, do Senhor Vereador António José Correia, solicitando a 
justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 19 de Setembro. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02)  

 
* Carta, datada de 26.9.2005, do Senhor Vice-Presidente Vítor Manuel Farricha Mamede, 

solicitando a justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 19 de 
Setembro. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02)  
 
 * Fax, datado de13.09.2005, da Renascer - Associação Cristã de Reabilitação Acção 
Social e Cultura, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na Praça 
Jacob Rodrigues Pereira e duas bancas na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos 
próximos dias 31.de Outubro e 1 de Novembro. 
 - Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 
 * Carta, datada de 15 de Junho de 2005, de Orlando Figueiredo Vitorino, propondo a 
atribuição do nome do Dr. Jorge Silva a uma rua da cidade. 
 - Deliberado submeter a pretensão á Comissão de Toponímica, para, oportunamente e 
quando houver arruamento para atribuir nome com a importância adequada, propor a atribuição. 

 
* Carta, datada de 15 de Setembro, do Clube Ornitológico de Peniche, solicitando apoio 

logístico e financeiro para a realização da 15.ª Expo-Aves de Peniche, que terá lugar nos 
próximos dias 11, 12 e 13 de Novembro. 
 - Deliberado, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, dispensar o apoio 
logístico solicitado e conceder ao clube um subsídio de 500 Euros. 

 
* Carta, datada de 19 de Setembro de 2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 398,50 Euros relativo a refeições 
servidas na cantina nos dias 18 a 29 de Julho e 1 a 5 de Agosto ( Projecto de Investigação dos 
Fornos Romanos do Morraçal da Ajuda. 

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 398,50 Euros. 
 
* Carta, datada de 20 de Setembro de 2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 169,15 Euros relativo a refeições 
servidas na cantina nos dias 8 a 11 de Setembro ( Curso de Verão – Geologia Sedimentar da 
Região de Peniche). 

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 169,15 
Euros.398,50 Euros.(40/09/01). 
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*Correio electrónico, datado de 19 de Setembro de 2005,de Alfarroba Amarela – Ideias 
& Eventos Lda., solicitando apoio financeiro e logístico para a realização do Campeonato 
Nacional de Surf, a realizar, de 30 de Setembro a 2 de Outubro, nas praias de Peniche. 

- Deliberado responsabilizar-se pelo encargo correspondente ao alojamento dos 
jornalistas. 

 
*Carta, datada de 13 de Setembro de 2005, Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Padre 

Francisco Soares, de Torres Vedras, solicitando apoio para pagamento do transporte de um aluno 
deficiente auditivo, para Torres Vedras. 
 - Deliberado responsabilizar-se pelas despesas do transporte do aluno nas condições em 
que o fez nos anos anteriores. (13/04). 

 
* Informação n.º 51/2005, datada de 22.9.2005, do Técnico Superior de Desporto, 

solicitando o pagamento de apoio financeiro anteriormente deliberado em Reunião de Câmara, 
de 6.9.2005. 

- Deliberado, na sequência da deliberação de 6.9.2005,e para satisfação do compromisso 
então assumido, conceder ao PAC um subsídio de 2000 Euros. 

 
* Informação n.º 47/2005, datada de 26.8.2005, do Técnico Superior de Desporto, 

solicitando apoio financeiro e logístico para Projecto Mini-Basket na Escola. 
- Deliberado concordar com o princípio da execução do projecto, para vigorar até final do 

corrente ano, com possibilidade da sua continuação até final do ano escolar, após avaliação, 
devendo ser presente a relação das escolas onde se vai realizar, e conceder o apoio financeiro em 
função e em proporção do agora deliberado, até ao máximo, para todo o ano escolar, de 6.750,00 
Euros. 

 
* Informação n.º 25/2005, datada de 19.9.2005, do Técnico Superior de Arquelogia, 

solicitando o pagamento de refeições relativo a “Curso de Geologia Sedimentar de Peniche  
- Deliberado assumir o encargo de 880,00 Euros correspondente ás refeições 

efectivamente fornecidas. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
*Carta, datada de 17.de Setembro de 2005, do Departamento de Ciências da Terra da 

Universidade de Coimbra, agradecendo todo o empenho da Câmara Municipal de Peniche na 
organização do evento, “I Curso de Verão – Geologia Sedimentar de Peniche. 

 
*Carta, datada de 5 de Setembro de 2005, da Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, dando conhecimento do movimento financeiro do parque de estacionamento do Baleal e 
agradecendo à Câmara toda a colaboração prestada. 

 
PROGRAMA INSERÇÃO-EMPREGO: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento 
da necessidade de se proceder à afectação das seguintes verbas às entidades que a seguir se 
indicam, destinadas ao pagamento aos formandos do valor correspondente ao subsídio de acção 
de formação, referentes aos meses de Junho e Julho, no âmbito do Programa Inserção-Emprego: 

 - Cercipeniche – 2.301,87 €; 
 - Centro Solidariedade e Cultura de Peniche – 686,96 €. 
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 - Deliberado rectificar a deliberação de 4.7.2005, no sentido de o valor a entregar à 
Cercipeniche por conta do período de Junho a Julho ser de 2.301,87 € (e não 2.151,06 €) e ao 
Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, relativo ao mesmo período, ser de 686,96 € (e não 
717,02 €). 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 

 
- Parecer n.º 107/2003, da Procuradoria-Geral da República, relativo a despejo 

administrativo, ocupação a título precário de casas de renda económica, competência implícita e 
autotutela executiva. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 26 
de Setembro a 7 de Outubro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 16: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, através do qual aprovou a 
alteração ao orçamento de despesa n.º 16, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
64.000,00 € em reforços de despesas correntes, 1.000,00 € em reforços de despesas de capital, 
5.000,00 € em anulações de despesas correntes e 60.000,00 € em anulações de despesas de 
capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 14: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, através do qual aprovou a 
alteração n.º 14 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor 
de 1.000,00 € em reforços e 60.000,00 € em anulações. 
 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 
 
 * Considerando que a autorização para a instalação das infra-estruturas de suporte das 
estações de radiocomunicações está regulada no Decreto-Lei nº 11/2003, de 18 de Janeiro, que 
prevê o pagamento de taxas administrativas; 

Considerando que a Associação Nacional de Municípios Portugueses não dispõe de 
regulamento tipo para o efeito, nem de qualquer recomendação para o valor das taxas a pagar; 

Considerando que a inexistência de taxa aprovada impede a cobrança de qualquer 
importância pelas autorizações concedidas; 

- A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação do aditamento do 
artigo 41.º-P à Tabela de Taxas e Licenças do Município, com a seguinte redacção: 

“Artigo 41.º-P - Apreciação de processos e concessão de autorização para a instalação e 
funcionamento de infra-estruturas de suporte de radiocomunicações, nos termos do Decreto-Lei 
nº 11/2003, de 18 de Janeiro, por cada uma……………………………..………….750,00 euros.” 
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 * Considerando que, aquando da última actualização da Tabela de Taxas não se procedeu 
à actualização das taxas pela frequência de aulas de bailado; 
 Considerando a taxa de inflação verificada mo último ano e o disposto no artigo 11.º do 
Regulamento de Tabela de Taxas e Licenças, a Câmara alterar o n.º 6 do artigo 19.º da referida 
tabela, que passará a ter a seguinte redacção: 

“6) FREQUÊNCIA DE AULAS DE BAILADO: 
a) Por utente e por mês, quando frequentada por um elemento do agregado familiar ... 14,40 €. 
b) Por utente e por mês, quando de agregado familiar com mais de um utente ……… 11,30 €” 

 
REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 578 ENTRE FERREL E ATOUGUIA DA 
BALEIA E CAMINHO MUNICIPAL 1407 ENTRE FERREL E SERRA D’EL-REI: 
 
 Estando as obras referidas em curso e verificando-se que parte dos trabalhos e dos 
pagamentos se arrastarão para 2006 e porque aqueles investimentos vão ser candidatados ao Eixo 
I, medida 1.1 – Acessibilidades e equipamentos - e que um dos requisitos é a previsão dos 
encargos nos documentos previsionais de acordo com a programação financeira anual da 
respectiva candidatura, a Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal, a assumpção do 
compromisso e inscrição dos encargos (42.159 euros para a EM 578 e 224.274 euros para o CM 
1407) nos documentos previsionais para 2006, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 22.º 
do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável às empreitadas por força do disposto na 
alínea b) do n.º 1 artigo 4.º do mesmo diploma. 
 
EMPREITADA DA “REDE DE DISTRIBUIÇÃO - DIVERSAS AMPLIAÇÕES E 
REMODELAÇÕES EM TODO O CONCELHO (OUTRAS – ATOUGUIA DA BALEIA): 
 

* Foi presente, para efeitos de homologação, cópia da deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 14 de Setembro de 2005, e 
restante documentação, relativa à adjudicação à empresa Virgílio Cunha SA, da empreitada 
mencionada em epígrafe, pelo valor de 70.739,66 Euros. 

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, de 
14 de Setembro de 2005, de adjudicação da empreitada, e aprovar a minuta do contrato a 
celebrar.  
 
ESCOLA DE NATAÇÃO DAS PISCINAS MUNICÍPAIS: 
 

* Foi presente o projecto de protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o PAC-
Peniche Amigos Clube, com vista à criação de uma equipa de competição na modalidade de 
natação pura. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo com as alterações introduzidas na própria 
reunião e conceder poderes ao Senhor Presidente, ou a quem o substituir, para o outorgar. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 *Foi presente um requerimento, da Associação de Estudantes da ESTMAR solicitando 
autorização para o exercício de actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos 
termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, a fim de realizar festa 
académica nas instalações da Escola, no dia 4 de Outubro, das 22.30 às 5.00 horas. 
 - Deliberado deferir. 
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PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – actualização de renda de casa: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, apresentando novos 
cálculos efectuados aos rendimentos da Senhora Maria Luísa Moniz do Rego, titular do fogo 
“D”, 6.º esquerdo, no Edifício Coosofi, em Peniche, em virtude do seu agregado familiar se ter 
alterado, e propondo um valor de renda abaixo do estipulado em reunião camarária. 
 - Deliberado fixar o valor da renda no valor de 48,40 Euros mensais. 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Foi presente um requerimento, em nome de José Henriques Santos Teófilo, solicitando 
a venda de uma parcela de terreno, sita na Rua Raul Brandão, n.º 52, na Ilha do Baleal. 
 - Deliberado que o assunto seja apreciado pela Câmara que resultar do próximo acto eleitoral. 

 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foi presente e apreciado o processo N.º 7/04-Lot/DHU, em nome de João Jorge Batista 
Policarpo Ferreira, para loteamento de uma propriedade, situada no Casal Guisado, em 
Reinaldes, já presente em reunião anterior, agora acompanhado de novos elementos. 
 - Deliberado aprovar definitivamente o estudo do loteamento e os projectos das infra-
estruturas, tudo nas condições constantes da conclusão da informação da DPOI, de 22 de 
Setembro de 2005, com a excepção que adiante refere, devendo, nomeadamente , prestar caução 
no valor de 223.435,99Euros,pagar de encargos nos termos do artigo 67.º do RMUE, 5.446,14 
Euros e ceder ao Município a área a esse fim prevista na planta síntese, nas quais se incluem uma 
parcela com a área de 506,68 m2 e outra com 6.434,50 m2, esta a destacar do prédio exterior ao 
loteamento, ambas destinadas a equipamento e constantes da planta síntese. Dado que o excesso 
de área cedida no exterior do loteamento constitui iniciativa do loteador, não haverá lugar a 
qualquer compensação por parte da Câmara por esse excesso. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 * Foi presente e apreciado o processo de licenciamento de obras particulares, n.º 593/04, 
em nome de Joaquim Antunes Ferreira, para proceder à ampliação de uma moradia, na Rua da 
Berlenga, n.º 23 em Peniche. 

- Deliberado indeferir pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 21de 
Janeiro de 2005 – n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99,podendo vir a aceitar a solução 
de não coincidência do alinhamento apenas para a parte posterior. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezassete horas e vinte cinco minutos, o Senhor Vice-Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, 
foi totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 
 E eu,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
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