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ACTA N.º 19/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2009: 
 
Aos onze dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José 
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 
Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta e cinco 
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 os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- No dia 27 de Abril, reuniu com diversos serviços municipais para tratar de questões de 

saneamento e de águas pluviais da zona da Fonte da Nora, tendo sido decidida a elaboração de 
um estudo mais aprofundado, com soluções que obviem os problemas focados; 

- No dia 27 de Abril, reuniu com a Adepe, sobre o projecto Maré Alta e o subprojecto 
Escola +; 

- No dia 28 de Abril, informou que tinha ocorrido o acto de abertura de propostas, 
relativas ao concurso público da obra de Recuperação do Fosso das Muralhas. Comunicou ainda 
que, na presente reunião, seria tomada posição sobre o recurso apresentado por um agrupamento 
concorrente excluído; 

- No dia 28 de Abril, participou numa reunião temática, organizada pelo INAG, sobre o 
Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos, tendo explicado o conteúdo da reunião, que tinha 
versado questões sobre a segurança; 

- No dia 29 de Abril, recebeu o Chefe do Estado-Maior da Armada e o Secretário de 
Estado dos Assuntos do Mar, que embarcaram, a partir de Peniche, no navio escola Sagres; 

- No dia 29 de Abril, participou na entrega de prémios do Torneio de Andebol de Praia, 
organizado pela ESTM; 

- No dia 29 de Abril, reuniu com a Delegação Regional das Estradas de Portugal, na 
Serra d’El-Rei, sobre o Plano de Alinhamentos; 

- No dia 30 de Abril, participou na reunião da Assembleia Municipal; 
- Nos dias 1, 2 e 3 de Maio, disse que tinha decorrido a Primeira Mostra Agrícola Hortas 

de Peniche, dirigindo palavras de felicitação a todas as entidades envolvidas na organização, 
nomeadamente o Sporting Clube da Estrada, Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e 
Coopeniche. 

- Referiu os dois colóquios realizados, donde ressaltaram as ideias de continuação da 
realização do evento e do início do processo de reconhecimento da denominação de origem 
“Couves do Oeste”, em ligação com os municípios de Óbidos, Bombarral, Lourinhã e Torres Vedras. 

- Comunicou também que tinha participado numa reunião com o Subdirector Geral do  
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Tesouro, para tratar de assuntos associados ao património histórico-cultural e militar. Referiu a 
intenção de celebrar um contrato de cedência de uso, a curto prazo, para o Forte de Nossa 
Senhora da Consolação, o levantamento da questão da propriedade do Fortim de Santo António e 
a possibilidade de cedência de uso do Forte de São João Baptista. Disse ainda que tinha sido 
acompanhado pelo Técnico Superior de Arqueologia, Dr. Rui Venâncio, que tinha entregue 
dossiers sobre cada um dos temas abordados; 

- No dia 5 de Maio, efectuou uma reunião de trabalho com o Executivo Municipal, sobre 
o Plano de Urbanização do Baleal; 

- No dia 6 de Maio, participou numa reunião organizada pela ACISCP, sobre mercados 
financeiros e oportunidades, durante a qual foi feita a apresentação do Banco Best; 

- No dia 7 de Maio, participou numa reunião na CCDRLVT, para discussão do acordo 
sobre as formas e prazos de adequação dos PDM ao PROTOVT. Informou que amanhã iria 
participar numa reunião com o secretário de Estado do Ordenamento do Território e a CIM-Oeste, 
sobre o mesmo assunto; 

- No dia 7 de Maio, participou numa reunião da Comissão de Gestão do Projecto ECOS, 
dando uma explicação sobre os assuntos tratados nessa reunião; 

- No dia 7 de Maio, participou numa iniciativa realizada no Hotel Praia Norte, que teve a 
intenção de juntar os representantes de entidades sem fins lucrativos, autarquias e empresas, a 
fim de equacionar medidas no âmbito da intervenção social associadas ao empreendedorismo e 
ao combate ao desemprego. Referiu o nível de participação elevado e fez uma avaliação muito positiva; 

- No dia 8 de Maio, participou na sessão de abertura de um seminário sobre mamíferos 
subaquáticos, organizado pelo Projecto Delfim, com a presença de 70 biólogos. Disse ainda que 
no referido seminário tinha estado presente o Secretário de Estado do Ambiente. 

- Informou ainda que tinha participado na reunião da Associação Berlenga – Laboratório 
da Sustentabilidade, onde tinha sido aprovada a prestação de contas de 2008 e o plano de 
actividades para 2009; 

- No dia 8 de Maio, assistiu à reunião da Assembleia Municipal; 
- No dia 9 de Maio, visitou a Feira do Ensino, Formação e Emprego - Orient@-te, 

dirigindo palavras de reconhecimento à organização e aos participantes; 
- No dia 9 de Maio, participou na arruada organizada pela CERCIPeniche, para 

divulgação da venda do Pirilampo Mágico. 
- Participou também na apresentação do novo Comandante dos Bombeiros Voluntários 

de Peniche ao Corpo de Bombeiros, desejando ao novo Comandante os maiores sucessos no 
desempenho das suas funções, e reiterando a disponibilidade do Município de colaborar com a 
A.H.B.V.P. 

- Salientou dois resultados obtidos na área desportiva, um pela equipa de hóquei em 
patins do Stella Maris, que tinha subido à II Divisão e outro pelo Clube de Setas da Associação 
de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, que foi à fase final da Taça de Portugal 
em setas, ficando no 3.º lugar. Deu os parabéns aos dois clubes pelos resultados, consequência de 
muito esforço, dedicação e voluntariado. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Associou-se à homenagem efectuada pelo Senhor Presidente à equipa de hóquei em 

patins do Stella Maris e ao Clube de Setas da Associação de Educação Física, Cultural e 
Recreativa Penichense e saudou também o Grupo Desportivo de Peniche por se ter mantido na 
III Divisão Nacional; 

- Comunicou que tinha participado na cerimónia de abertura da 1.ª Mostra Agrícola 
Hortas de Peniche, que tinha decorrido no Lugar da Estrada, de 1 a 3 de Maio. Esclareceu que as  
Juntas de Freguesia de Ferrel e de Serra d’El-Rei também tinham participado no evento; 
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- Disse que tinha participado nas Jornadas de reflexão sobre “a interacção social do País e 
o movimento cooperativo na actual situação económica”, na festa dos estudantes de Religião e 
Moral da Escola Secundária de Peniche, na iniciativa de confraternização dos trabalhadores dos 
Serviços de Higiene e Limpeza no 1.º de Maio, na actividade desenvolvida pela Casa do Benfica 
de Peniche e na entrega de prémios do concurso nacional de pesca promovido pelo Núcleo 
Sportinguista de Peniche; 

- Informou que tinha participado nas reuniões de 30 de Abril e de 8 de Maio da 
Assembleia Municipal, na abertura de propostas do concurso da obra de Recuperação do Fosso 
das Muralhas e na reunião com o Grupo Desportivo Atouguiense sobre o projecto de 
implantação de relvado sintético no seu campo de jogos; 

- Sobre a Feira de Ensino, Formação e Emprego - Orient@-te, salientou a participação no 
evento de mais de 5.000 pessoas, a grande evolução que sofreu em relação à edição do ano 
passado e agradeceu a todos os participantes e trabalhadores municipais que tornaram o referido 
evento possível. Lamentou que a Escola EB 2, 3 D. Luís de Ataíde não visitasse o certame, por 
ter ido visitar idêntico evento à Batalha; 

- Deu ainda informação sobre a obra de conservação da Rua das Estelas, na Freguesia da 
Conceição, executada na sequência de um abaixo-assinado dos seus moradores, sobre a 
pavimentação do acesso à ESTM, na Freguesia da Conceição, e sobre a pavimentação da Rua da 
Lagoeira (Geraldes/S. Bernardino) e da Rua da Saudade (Geraldes/Casais do Júlio). 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Salientou a elevada qualidade dos certames Hortas de Peniche e Orient@-te; 
- Informou que tinha participado numa reunião do Conselho Executivo da Oeste-CIM 

que avaliou a reunião da manhã sobre as formas e prazos de adequação dos PDM ao PROTOVT, 
assim como numa reunião, conjuntamente com os Eng.os Nuno Cativo e Nuno Carvalho, com a 
Resioeste, sobre a transferência de resíduos sólidas da ETRS;  

- Comunicou ainda que, no passado dia 8, tinha participado, a convite das Organizações 
de Produtores do Sector da pesca, numa reunião com a Comissão Europeia para avaliar do 
impacto, para o sector nacional da pesca, da proposta de revisão da Organização Comum de 
Mercado que se pretende concluir até final de 2010. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Felicitou a Câmara por ter retirado uma viatura, abandonada há muito, no parque de 

estacionamento central da cidade, após ter denunciado esta situação em Novembro e Janeiro 
passados; 

- Disse que na passada reunião de Câmara, no período de intervenção do público, um 
munícipe tinha denunciado uma situação de rega agrícola através da utilização de água dos 
esgotos domésticos, na Freguesia de Ferrel. Dado que o facto podia representar perigo para a 
saúde pública, perguntou se a Câmara já tinha tomado qualquer medida sobre o assunto. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Associou-se aos votos de saudação e de parabéns formulados em relação ao evento 

Hortas de Peniche, dizendo que o local escolhido era próprio para certames daquele tipo e que a 
iniciativa deveria ser acarinhada para ter continuidade. Felicitou também a organização do 
evento Orient@-te e a nomeação do novo Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Peniche; 

- Propôs que também fosse aprovado um voto de parabéns à Arquitecta Cristina Salvador 
por ter vencido o Prémio Francisco Távora; 

- Perguntou qual era o ponto de situação das candidaturas à execução de mini campos de 
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relva sintética e ao programa de regeneração urbana; 
- Sobre a declaração do PSD apresentada na última reunião, perguntou se já existia 

alguma resposta da parte do Presidente da Câmara. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou se o parecer pedido ao Consultor Jurídico municipal sobre o concurso do 

responsável técnico das Piscinas Municipais já tinha sido entregue. 
 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Disse que a visita da Escola EB 2, 3 D. Luís de Ataíde à Feira do Ensino da Batalha 

tinha ocorrido por as escolas terem sido estimuladas para participar e por aquele evento ter 
dimensão nacional; 

- Lamentou que, ao fim de 4 anos de IP6, a rotunda de Porto de Lobos continuasse com 
aspecto de abandono; 

- Referiu que, no arruamento do campo da Torre, havia uma tampa de saneamento sem 
acompanhamento do empedrado e que as respectivas pedras se encontravam depositadas junto ao 
passeio. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Informou que a remoção de viaturas abandonadas obrigava a um processo burocrático 

muito moroso; 
- Associou-se ao voto de parabéns à Arquitecta Cristina Salvador; 
- Disse que seria provável que a candidatura das parcerias para a regeneração urbana 

fosse aprovada ainda no corrente mês; 
- Em relação ao parecer jurídico sobre o concurso para o responsável técnico das Piscinas 

Municipais, perguntou ao Director do DAF se o referido parecer já tinha sido entregue. O 
referido funcionário respondeu que o tinha novamente solicitado ao Consultor Jurídico no dia 
seguinte ao do último pedido formulado pelo Senhor Vereador Jorge Gonçalves, e que ainda não 
tinha sido entregue; 

- Comunicou que ainda não tinha lido a declaração do PSD e que por isso ainda não tinha 
respondido; 

- Sobre a rotunda do IP6, informou que era a Autarquia que fazia a limpeza da mesma. 
Acrescentou que iria renovar o interesse, junto às Estradas de Portugal, de celebrar um protocolo 
no sentido de serem os serviços municipais os responsáveis pela manutenção da rotunda em questão. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que iria mandar ver o que se passava com a tampa de saneamento no arruamento 

do Campo da República e agradecer a chamada de atenção; 
- Sobre o certame Orient@-te, disse que esta iniciativa não era só de âmbito local mas 

sim já de âmbito regional; 
- Informou que o Governo tinha aprovado um primeiro pacote de 100 mini-campos de 

relva sintética para cinco distritos e que Peniche ainda não estava incluído, mas que tinha a 
expectativa de ser aprovado um mini-campo. Esclareceu que na sessão da Assembleia Municipal 
tinha sido dito que Peniche tinha perdido quatro mini-campos de relva sintética, o que não era 
verdade. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Precisou que na sessão da Assembleia Municipal tinha sido dito que a Câmara em 2006 

tinha apresentado a candidatura fora de prazo dos referidos campos. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que tinha sido feito um programa de intenção de candidatura e que os projectos 

ainda não tinham sido elaborados. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia quatro de Maio 

corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia oito de 

Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 499.158,01 € (quatrocentos e noventa e 

nove mil cento e cinquenta e oito euros e um cêntimo). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 218,532,47 € (duzentos e dezoito mil 

quinhentos e trinta e dois euros e quarenta e sete cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 7 de Maio de 2009, do Clube Naval de Peniche, solicitando apoio 

financeiro para a realização do 1.º Campeonato Regional da Zona Centro em Caça Submarina, 
que terá lugar nos dias 16 e 17 de Maio corrente. 

- Deliberado conceder ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 150,00 €. (P.º 
11/03) 

 
* Carta, datada de 24 de Março de 2009, da Associação Cultural e Desportiva de 

Ribafria, solicitando a cedência de materiais destinados à realização diversos trabalhos no pátio 
daquela Associação. 

- Deliberado ceder os materiais solicitados, no valor estimado de 1.320,00 €. (P.º DOM) 
 
* Informação n.º SMPC 027/09, datada de 25 de Março de 2009, do Serviço Municipal 

de Protecção Civil, propondo a colocação de sinalização horizontal e vertical junto ao 
rebaixamento existente no passeio, situado no Largo Castilho, n.º 34, em Peniche. 

- Deliberado concordar com a proposta apresentada. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta n.º 32/09, datada de5 de Maio de 2009, da Associação Juvenil de Peniche, 

agradecendo o apoio concedido aquando da realização da 2.ª edição da iniciativa “Abril livros 
mil”, que decorreu de 23 de Abril a 3 de Maio de 2009. (P.º 37) 

 
* Carta, datada de 28 de Abril de 2009, do Rotary Club de Peniche, agradecendo o 

asfaltamento do caminho de acesso ao seu Campo de Férias. (P.º 37) 
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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente aos meses de Janeiro a Abril. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 

 
MAPA DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO: 
 

* Foi presente o mapa de execução orçamental referente aos meses de Janeiro a Abril. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores que efectuaram trabalho extraordinário em 

Abril de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
* Foram presentes, para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 

12.00 às 24.00 horas, para um estabelecimento de restauração, denominado “O Cantinho 
Saloio”, sito na Rua do Clemente, n.º 1, em Ferrel, de que é proprietário o Senhor João Filipe 
Nunes de Jesus. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 12.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Maio de 2010. 

 
* Foi presente a carta n.º 274, datada de 30 de Abril de 2009, do Sindicato dos 

Trabalhadores e Técnicos de Serviços, prestando o seu parecer relativamente à redução do 
horário de funcionamento dos estabelecimentos Jonas Bar e Mystic. 

- Tomado conhecimento. 
 

CONTRATO DE PARCERIA - CORRIDA DAS FOGUEIRAS: 
 

* Informação n.º 9/2009, datada de 8 de Maio de 2009, do Pelouro do Desporto, 
remetendo a proposta de contrato de parceria a realizar com a empresa ASISCS para apoio ao 
evento da Corrida das Fogueiras, para os anos de 2009, 2010 e 2011. 

- Deliberado aprovar o texto do contrato de parceria a celebrar. 
 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS: 
 
 O Senhor Vice-Presidente propôs que, para comemoração do Dia Internacional dos 
Museus, a celebrar em 18 de Maio próximo, o Museu Municipal de Peniche estivesse aberto ao 
público extraordinariamente e que não fossem cobradas entradas nesse dia. Referiu que o Museu 
Municipal comemorava neste ano, o seu vigésimo quinto aniversário. 

A Câmara deliberou concordar com a proposta apresentada. 
 
REDE MUSEOLÓGICA DO CONCELHO DE PENICHE: 

 
Na sequência da última apresentação efectuada sobre a Rede Museológica do Concelho 

de Peniche, foram presentes os cenários possíveis de financiamento deste projecto. 
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O Senhor Presidente referiu alguns pormenores da reunião efectuada com o Subdirector-                  
-Geral do Tesouro sobre o património histórico-cultural e militar existente em Peniche. Falou 
ainda sobre o caminho a percorrer para se poder vir a encontrar meios financeiros necessários à 
concretização da Rede Museológica. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que lhe parecia que ainda não estava  
desenvolvido o conceito de rede, que permitisse haver uma ligação e relação coerente entre os 
diversos pólos. Acrescentou que deveria ser mais explorada a ideia de rede para que os 
visitantes, ao passar por determinado espaço, percebessem que o mesmo fazia parte de um todo. 

A Câmara concordou com o conteúdo do documento apresentado. 
 
ACORDO SOBRE AS FORMAS E PRAZOS DE ADEQUAÇÃO DOS PDM AO PROTOVT: 

 
O Senhor Presidente deu uma informação pormenorizada sobre os passos já dados e as 

reuniões efectuadas para ser obtido um acordo sobre as formas e prazos de adequação dos PDM 
ao PROTOVT. 

Comunicou que amanhã, dia 12 de Maio, se iria realizar uma reunião com o Secretário de 
Estado do Ordenamento do Território, onde iriam ser reiterados os problemas já colocados pelos 
municípios. 

O Director do DPGU fez uma exposição sobre as adequações que o PROTOVT indicava 
que fossem adoptadas pelo PDM de Peniche. 

Referiu ainda as incompatibilidades existentes entre o PDM de Peniche e o PROTOVT. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DA 
IGREJA DE S. JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO MUSEU, EM ATOUGUIA DA BALEIA: 
 

* Foi presente a acta n.º 1 do júri de procedimento para abertura do concurso referido em 
epígrafe, apresentando algumas rectificações. 

- Deliberado: 
a) Aprovar os novos caderno de encargos e programa de concurso; 
b) Prorrogar o prazo para entrega das propostas até ao dia 1 de Junho de 2009. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA DENSA A 
APLICAR EM CAMADA BINDER BASÁLTICO: 
 

* Foi presente e apreciado o relatório final de análise das propostas apresentadas ao 
concurso referido em epígrafe, acompanhado do respectivo processo. 
 - Deliberado adjudicar o fornecimento de mistura betuminosa densa a aplicar em camada 
binder basáltico, sem transporte, ao concorrente classificado em primeiro lugar e conforme 
proposto no relatório final, a empresa Construções Pragosa, S.A., pelo valor global proposto de 
153.720,00 €, a que acresce o IVA, e aprovar a minuta do contrato a celebrar. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA – RECUPERAÇÃO DO 
FOSSO DA MURALHA DE PENICHE – PROC.º N.º 1.1/DOM/08 - RECURSO 
APRESENTADO PELO CONCORRENTE N.º 6: 
 

* Foi presente o processo do concurso referido em epígrafe, acompanhado de 
documento datado de 05/05/2009, apresentado pelo Concorrente n.º 6 - Oliveiras, S.A. e 
Armando Cunha, S. A, em agrupamento -, com registo de entrada n.º 6473, de 06/05/2009. O 
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documento, constituído por onze páginas, contém as alegações ao recurso interposto pelo 
Concorrente à decisão da sua exclusão, tomada pela Comissão de Abertura do Concurso no acto 
público realizado no passado dia 28/04/2009, e inclui cópias de declaração da ANET, datada de 
29/04/2009, e do cartão de sócio da ANET, do designado Director Técnico da Empreitada. 

- Analisados a acta de abertura do acto público e o documento apresentado pelo 
Concorrente, a Câmara verificou o seguinte, respectivamente:  

1) A Comissão de Abertura do Concurso decidiu excluir o Concorrente n.º 6, Oliveiras, 
S.A. e Armando Cunha, S. A, em agrupamento, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 92.º do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, por falta de apresentação do certificado de habilitações 
profissionais do designado Director Técnico da Empreitada, por considerar que esse certificado é 
um “documento de habilitação de apresentação obrigatória de acordo com o previsto na alínea e) 
do n.º 15.1 do Programa de Concurso, essencial na fase subsequente de qualificação dos 
concorrentes, na aferição do requisito enunciado no n.º 19.4 do Programa de Concurso, em sede 
da aferição da qualidade de Engenheiro Técnico Civil do Técnico em questão”.  

2) O Concorrente justifica a sua discordância considerando que (ponto 12, página 3) “o 
certificado de habilitações literárias e profissionais do responsável pela direcção técnica da obra 
é um documento único, que é composto pelo curriculum vitae e pela declaração da ANET” e que 
(ponto 13, página 3) “...o documento necessário à admissão a concurso foi apresentado, estando 
apenas incompleto”, pelo que considera que a sua proposta deveria ter sido admitida de forma 
condicionada (ponto 15, página 3). 

Após esta análise, a Câmara concluiu que a questão consiste em saber se a falta do 
documento da ANET constitui falta suprível, conforme defende o Concorrente, ou se deverá ser 
considerado um documento de apresentação obrigatória, conforme considera a Comissão de 
Abertura do Concurso.  

Considerando que:  
a) Conforme o próprio Concorrente refere no documento apresentado (ponto 17, página 

4), constitui entendimento incontestável que a análise dos documentos no acto público do 
concurso é uma análise formal destinada a verificar se os concorrentes entregaram todos os 
documentos exigidos no Programa de Concurso.  

b) O programa de concurso, na alínea e) do ponto 15.1, é claro quanto à 
obrigatoriedade de apresentação dos certificados de habilitações literárias e profissionais do 
Director Técnico da Empreitada. 

c) O Concorrente só apresentou o certificado de habilitação literária.  
d) A inscrição na ANET é de carácter obrigatório para a classe profissional em causa.  
e) Existem vários acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo (STA) que sustentam 

a decisão da Comissão de Abertura do Concurso, nomeadamente o Acórdão do STA, de 
14/03/2002, Proc. n.º 0173/02, 2.ª Subsecção do CA, disponível em www.dgsi.pt. 

f) Quando o Concorrente vem, agora, apresentar a declaração da ANET, procurando 
comprovar a inscrição actualizada do designado Director Técnico da Empreitada, verifica-se que 
a declaração tem data de 29/04/2009, ou seja, posterior à data do acto público do concurso. 

Foi entendimento da Câmara, por unanimidade, que, efectivamente, faltou um 
documento de carácter essencial, pelo que deliberou considerar o recurso improcedente, 
confirmando a exclusão do concorrente, pelas razões aduzidas e nos termos da alínea a) do n. º 2 
do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,  devendo a Comissão de Abertura do 
Concurso prosseguir o acto público de abertura das propostas o mais rápido possível, nos termos 
legais, cumpridos os formalismos legais aplicáveis.  

Os Senhores Vice-Presidente e Vereador Jorge Abrantes ausentaram-se da sala durante 
a apreciação e votação deste assunto, por fazerem parte da Comissão de Abertura do Concurso. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 11.05.2009 * Livro 100 * Fl.185 

PATRIMÓNIO: 
 

* Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 30 de Abril de 2009, apresentando 
uma memória descritiva e justificativa da alteração/ampliação a efectuar no fogo n.º 105, do 
Bairro do Calvário, em Peniche. 

- Deliberado aprovar  
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Imoplaneta - Imobiliária e 

Estudos Unipessoal, L.da, para remodelação de um imóvel, situado na Avenida do Porto de 
Pesca, em Peniche, destinado à instalação de um núcleo empresarial de prestação de serviços. 

- Deliberado manter a deliberação de 3 de Outubro de 2007, reiterando que qualquer 
alteração ao uso do imóvel implica a alteração ao alvará de utilização em vigor e, 
consequentemente, o cumprimento do disposto na portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 

 
Considerando que se vai entrar no período de férias e à semelhança do que se tem feito 

nos anos anteriores, a Câmara deliberou que as suas reuniões ordinárias, até final do mês de 
Setembro próximo, tenham lugar nos seguintes dias: 1, 15 e 29 de Junho, 13 e 27 de Julho, 10 e 
24 de Agosto e 7 e 21 de Setembro, o que se fará público. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e dez minutos, o Senhor 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, José Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de 
Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


