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ACTA N.º 27/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2004: 
 
 Aos doze dias do mês de Julho do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- 
Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, 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. 
 O Senhor Presidente, por se encontrar em serviço municipal, apenas participou na 
reunião a partir das quinze horas e trinta minutos, quando decorria o período de audição do 
público, tendo a reunião sido aberta, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos, e 
presidida até essa hora pelo Senhor Vice-Presidente 
 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 
 No período reservado à audição do público, usaram da palavra: 
 - Manuel Torres Sousa João, que explicou as circunstâncias em que construiu uma casa 
pré-fabricada, em Ferrel. 
 - Manuel Nita, que manifestou a sua discordância quanto à deliberação de 7 de Junho 
que lhe indeferiu o pedido de ampliação da sua habitação, sita no Visconde. 
 - Proprietário do estabelecimento de bebidas “Aqua Viva”, sito na Consolação, que 
solicitou a reapreciação do seu pedido de horário de funcionamento, assunto que veio a ser 
objecto de deliberação no decorrer da reunião. 
 - Dionísio Ricardo Conceição Alves, que solicitou esclarecimentos quanto ao processo 
n.º 64/03, relativo à construção de edifício na Avenida do Mar, em Peniche, destinado a 
hospedaria e que fora indeferido. 
 - Gabriel Lopo Inácio, que informou ter procedido já à demolição parcial de 
construções que efectuou em terreno municipal, junto à Marginal Sul, e solicitou autorização 
para a manutenção do ainda não demolido, por algum tempo, por lhe ser absolutamente 
indispensável. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 No período Antes da Ordem do Dia, intervieram os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Reiterou o pedido quanto às diligências feitas para clarificar o apoio da Câmara ao 
anunciado Festival da Sardinha e ao registo da marca. O Senhor Vice-Presidente informou de 
que não foi concedido qualquer apoio por parte da Câmara e que foi mandado retirar na 
publicidade as referências a esse apoio e que, quanto ao registo, vai ser promovido; 
 - Deu conhecimento da sua deslocação à Berlenga, a propósito do que referiu: 
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      a) Que verificou a existência do equipamento no posto de socorros, mas continuou 
a verificar a ausência de medicamentos. O Senhor Presidente informou das diligências 
feitas para a deslocação da Senhora Delegada de Saúde ao local; 

      b) Sugeriu a colocação de guarda para apoio das pessoas na ponte de ligação da ilha 
à fortaleza; 

      c) Verificou a existência de cabo de mar na ilha, sugerindo que, nos próximos anos, 
ali permaneça por mais tempo; 

      d) Verificou o não funcionamento do posto de informações, tendo sugerido o 
estudo entre a Câmara e a direcção da Reserva, para que seja assegurado o 
funcionamento; 

      e) Alertou para o facto de várias crianças terem apresentado borbulhas, pelo que 
convinha saber se estão a ser feitas análises à água. O Senhor Presidente informou de 
que a Delegação de Saúde tem promovido essas análises, cujos resultados provam a 
boa qualidade da água; 

      f) Verificou a existência, no cais, já há 4 semanas, dos bidons em que é 
transportado o gasóleo para o gerador; 

 - Chamou a atenção para o facto de na noite dos espectáculos não ter havido sanitários 
disponíveis na zona da Ribeira. Foi informado de que já foram colocados. 
 O Senhor Vereador informou a Câmara de que continua sem ter recebido ainda os 
elementos que solicitou quanto aos investimentos feitos no parque de campismo e, aludindo à 
intervenção em anterior reunião da Câmara por parte da encarregada do parque, Patrícia Reis, 
referiu o que considerou ser uma postura arrogante, pelo que não tendo a mesma apresentado 
ainda pedido de desculpa sobre a informação errada que antes prestara, relacionada com a 
pretensa obtenção de imagens fotográficas no parque, perdeu a sua confiança institucional, 
comportamento que pode indiciar igual tratamento para com os utentes do parque de 
campismo. 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Comunicou ter recebido informação da criação de curso de protecção civil na 
ESTMAR, o que indicia boas notícias quanto à manutenção da Escola; 
 - Perguntou qual a situação em que se encontra o estudo das cérceas e actividades a 
desenvolver na Avenida do Mar, em Peniche, cuja elaboração havia sugerido há tempos. O 
Senhor Presidente informou de que está a ser elaborado pela DEPPC; 
 - Reiterou o pedido, já feito por várias vezes, no sentido de se proceder ao cadastro do 
património imobiliário do Município, referindo a urgência e, em particular, as propriedades 
ocupadas por particulares e sem vínculo; 
 - Informou das cartas que recebeu do Clube Stella Maris e do Grupo Desportivo de 
Peniche, em que referem o atraso no pagamento dos subsídios que foi deliberado conceder. O 
Senhor Presidente informou de que, quanto ao primeiro, já está resolvido e, quanto ao GDP, 
está a ser feito o levantamento da situação. 
 
 Senhor Vereador Victor Mamede: 
 Informou da realização, no passado dia 5, da reunião do Conselho Local de Acção 
Social, onde se apreciou o diagnóstico social do concelho, e de que se vai elaborar o Plano de 
Desenvol-vimento Social do concelho, que deverá estar concluído até final de Outubro 
próximo. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
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 - Dia 30 de Junho, reunião na Direcção de Estradas de Leiria, para tratar da obra de 
reforço do abastecimento de água à zona sul, cuja conduta será parcialmente construída junto 
ao IP6; 
 - Dia 1 de Julho, participação nas comemorações do 1.º aniversário da elevação de 
Serra d’ El-Rei a Vila; 
 - Dia 2 de Julho, reunião com o gestor do PORLVT, onde se fez o ponto da situação de 
diversas candidaturas (Campo da República, Biblioteca e Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
de Sousa), devendo voltar a Peniche, para se tratar das candidaturas ao programa Finisterra; 
 - Dia 3 de Julho, realização do Triatlo e da festa dos Serviços Municipalizados; 
 - Dia 8 de Julho, reunião da Assembleia Intermunicipal da AMO; 
 - Dia 10 de Julho, inauguração da 7.ª Edição das Tasquinhas Rurais; 
 - Dia 11 de Julho, cerimónias alusivas ao aniversário da Associação dos Dadores 
Benévolos de Sangue; 
 - Dia 12 de Julho, reunião da comissão eleitoral da Comurboeste, o que originou o 
atraso à reunião da Câmara, para verificação do acto eleitoral da Junta da Comunidade, 
informando da necessidade de nova eleição, para atribuição do último mandato, devido a 
empate verificado. 
 O Senhor Presidente deu ainda conhecimento das seguintes reuniões que tem 
agendadas; 
 - Dia 13 de Julho, reunião da Comurboeste, que terá lugar na Berlenga; 
 - Dia 21 de Julho, reunião do Conselho Municipal da Educação; 
 - Dia 28 de Julho, reunião da Comissão de Acompanhamento das obras de recuperação 
do fosso das muralhas. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e oito de 
Junho 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 nove de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 767.763,90 � (setecentos e sessenta e 
sete mil setecentos e sessenta e três euros e noventa cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 226.611,55 � (duzentos e vinte e 
seis mil seiscentos e onze euros e cinquenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.303.913,52 � (um milhão 
trezentos e três mil novecentos e treze euros e cinquenta e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 184.624,10 � (cento e 
oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro euros e dez cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 
semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento 
de obras, relativos às semanas de 28 de Junho a 2 de Julho. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

 * Ofício n.º 1087, datado de 8.7.2004, da Delegação dos Portos do Centro, remetendo 
cópia do alvará de licença n.º 48/04, emitido à firma Bubas Bar, Lda., relativo à ocupação de 
uma parcela de terreno, sita na Zona da Ribeira Velha, em Peniche. 
 - Tomado conhecimento e deliberado informar a Delegação dos Portos do Centro de 
que, no entender da Câmara e para anos futuros, deverá ter-se em atenção para o 
licenciamento os aspectos arquitectónicos das instalações e da sua integração na zona. (P.º 
16/01) 
  

* Ofício n.º 13649, datado de 26.5.2004, da Direcção Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, solicitando a designação de um representante para integrar as Comissões Regional e 
Municipal, a que se refere a Lei n.º 12/2004. 
 - Tomado conhecimento de que o Senhor Presidente designou o Senhor Vice-
Presidente para o representar nas Comissões, de que se dará conhecimento à Direcção 
Regional. (P.º 16/01) 
 
 * Carta, datada de 7.6.2004, do Clube de Ténis de Peniche, solicitando apoio 
financeiro, a fim de participarem no Campeonato Nacional de Equipas Cadetes, que terá lugar 
em Vilamoura, nos próximos dias 16 a 20 de Julho. 
 - Deliberado conceder ao Clube um subsídio de 350,00 �. O Senhor Vereador António 
José Correia não participou na apreciação e votação deste assunto. (P.º 11/03) 
 
 * Fax, datado de 6.7.2004, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando que a Câmara sensibilize a PSP para o alargamento e 
tolerância dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, durante a Festa de 
Nossa Senhora da Boa Viagem. 
 - Deliberado oficiar à PSP, dando-lhe conta de que deverá ser concedida tolerância 
quanto aos horários de encerramento dos estabelecimentos, no período de 30 de Julho a 4 de 
Agosto, nos termos do artigo 6.º do respectivo regulamento. (P.º 34) 
 
 * Carta n.º 127.2004 CR, datada de 16.3.2004, da Junta Regional de Lisboa do Corpo 
Nacional de Escutas, solicitando diverso apoio, conforme indica, e autorização para a 
realização do XXII Acampamento Regional de Lisboa do Corpo Nacional de Escutas, a ter 
lugar no Pinhal Municipal de Ferrel. 
 - Deliberado autorizar o acampamento no Pinhal Municipal, tendo sido tomado 
conhecimento de que foram já tomadas as providências para dispensar o apoio pretendido. 
Deliberado ainda remeter fotocópia da pretensão à Associação de Bombeiros e Posto da GNR 
para conhecimento. (P.º 17) 
 
 * Carta n.º CAB/TU/AT, datada de 15.6.2004, da Ville de Noisy le Grand, solicitando 
que o Município pondere a possibilidade de uma possível geminação com aquela cidade 
francesa. 
 - Deliberado informar da disponibilidade da Câmara para estabelecer relacionamento 
com vista a um melhor conhecimento recíproco dos dois municípios e das suas comunidades 
para em função do mesmo, se poder vir a decidir sobre a justificação da geminação. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 21.6.2004, da Artéria – MKT & Publicidade, solicitando a emissão 
de licença para publicitação de acção de recolha de lixo que pretendem desenvolver nas praias 
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do concelho, a qual integra o programa Bandeira Azul. 
 - Deliberado que o DEA promova a obtenção de mais informação sobre a acção e 
preste a sua informação. (P.º 38) 
 
 * Fax, datado de 28.5.2004, da Bacardi-Martini Portugal, solicitando autorização para 
proceder ao estacionamento de um camião de promoção da marca, no estacionamento da praia 
do Baleal, no próximo dia 11 de Agosto. 
 - Deliberado informar de que o local pretendido para o estacionamento não é 
adequado, podendo, se o desejar, acordar com a Associação dos Bombeiros o estacionamento 
dentro do parque que explora, nomeadamente na parte sul do mesmo. (P.º 32/05) 
  

* Foram presentes seis cartas, datadas de 29.6.2004, do Centro Social do Pessoal da 
Câmara Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de subsídios para pagamento de 
refeições fornecidas na cantina daquele Centro Social aos participantes nos eventos que a 
seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 
  

- 7.ª Expedição em Autonomia às Berlengas em Kayak de Mar. 
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 200,00 �. 
 
- Apoio ao Rally Portugal 2004. 
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 375,00 �. 
 
- 25.ª Corrida das Fogueiras (jantar). 
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 240,00 �. 
 
- 25.ª Corrida das Fogueiras (beberete). 
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 400,00 �. 
 
- Passeio “Ronda do Oeste”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 420,00 �. 
 
- Refeições do dia 16 de Junho aos Serviços do Pelouro da Cultura. 
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 28,00 �. 
 
* Ofício n.º 429/04, datado de 5.7.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 

solicitando apoio financeiro para a realização do Grande Prémio de Ciclismo “35 Voltas ao 
Aterro”, que terá lugar no próximo dia 8 de Agosto. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio de 500,00 
�. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 30.6.2004, do Clube Naval de Peniche, solicitando apoio logístico e 

financeiro como comparticipação nas despesas a efectuar com a realização das 4.ªs Jornadas 
Náuticas, que terão lugar nos próximos dias 16 a 19 de Setembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico disponível e conceder ao Clube Naval um 
subsídio de 1.250,00 �. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 10122, datado de 29.6.2004, do Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça, solicitando informação sobre as condições de cedência das antigas 
instalações dos Bombeiros Voluntários, destinadas à Conservatória do Registo Predial de 
Peniche, uma vez que o edifício necessita de obras de adaptação. 

- Deliberado informar de que as condições da cedência do edifício deverão ser 
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negociadas com a Associação dos Bombeiros Voluntários, que é a proprietária do edifício e 
sugerir que, não sendo o edifício indicado adequado para a instalação dos serviços, procure 
novos espaços em construção ou a construir no centro da cidade. (P.º 32/09) 

 
* Ofício n.º 2342, datado de 30.6.2004, da Direcção de Estradas de Leiria, alertando 

para a necessidade de serem propostos outros locais alternativos à implantação da estação 
elevatória, destinada ao reforço do abastecimento de água à zona sul, a fim de ser emitida a 
correspondente autorização. 

- Tomado conhecimento e deliberado aguardar que o Conselho de Administração dos 
SMAS, a quem foi entregue cópia, se pronuncie. (P.º 16/01) 

* Fax, datado de 1.6.2004, do Grupo Desportivo Leões do Bairro, solicitando a 
cedência de diverso material, destinado às obras de recuperação dos antigos balneários da 
Prageira e futuras instalações daquele Grupo Desportivo. 

- Deliberado fornecer ao Grupo Desportivo os materiais solicitados, não devendo 
iniciar-se os trabalhos sem que os serviços de arquitectura da Câmara apreciem os desenhos 
das obras a executar. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 28.6.2004, do Grupo de Catequese de Ribafria, remetendo convite 

para a sua festa de encerramento da catequese, que terá lugar no próximo dia 18 de Julho, e 
solicitando ainda a cedência de um palco para a sua realização. 

- Tomado conhecimento e deliberado dispensar o apoio solicitado, na medida em que 
seja possível, devendo entregar-se fotocópia ao DOM para tomar as providências necessárias. 
(P.º 37) 

 
* Carta, datada de 15.6.2004, da Associação para o Jardim Infantil de Ferrel, 

solicitando informação relativamente à possibilidade de prestação de apoio logístico para a 
realização de obras de ampliação da cozinha daquele Jardim Infantil e a construção das 
instalações para ATL. 

- Deliberado informar de que, em princípio, a Câmara está disponível para dispensar o 
seu apoio à iniciativa, sendo que a mesma só poderá ser definida depois de conhecida em 
concreto a obra a executar. (P.º 13/01) 

 
* Carta, datada de 23.6.2004, da Acústica Médica, solicitando autorização para instalar 

uma Unidade Móvel de Rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos próximos dias 18 e 19 
de Agosto, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente. 
 
* Circular n.º 85/2004, datada de 29.6.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, remetendo parecer daquela Associação relativo à situação dos candidatos que 
sejam Presidentes de Câmara Municipal ou que legalmente os substituam (artigo 9.º da Lei 
Eleitoral da Assembleia da República). (P.º 16/03) 

 
* Carta, datada de 14.7.2004, da Serrana - Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa de Serra d’ El-Rei, dando conhecimento da nova composição dos órgãos sociais 
daquela Associação. (P.º 31/01) 

 
* Fax, datado de 22.6.2004, da Mabilde Zuzarte – Espaço 3P Audiovisuais, Lda., 

solicitando autorização para proceder à montagem de uma tenda no areal da Praia do Baleal, a 
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fim de realizar um acção de publicidade aos iogurtes “Yoco”. (P.º 17) 
 
* Circular n.º 83/2004, datada de 22.6.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, prestando alguns esclarecimentos sobre o n.º 6 do artigo 20.º da Lei n.º 
107/2003, de 31 de Dezembro, relativo ao endividamento municipal para 2004 (Despacho 
Conjunto n.º 1777/2004). (P.º 16/03) 

 
* Ofício n.º 40291, datado de 28.6.2004, do Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social de Leiria, esclarecendo que a Técnica Superior de Serviço Social, a exercer 
funções no Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, não tem qualquer relação jurídica 
directa com aquele Centro Distrital. (P.º 11/03) 

* Lista nominal de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao 
serviço desta Câmara Municipal em Junho de 2004. 

 
* Lista do total acumulado de trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, 

bem como em dias de descanso e em feriados, relativas ao mês de Junho de 2004. 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no 
Diário da República: 
 - Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, que estabelece as medidas e acções a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta contra 
Incêndios; 
 - Parecer n.º 77/2002 – Compl., da Procuradoria-Geral da República, de 1 de Julho, 
relativo à incompatibilidade e acumulação de funções autárquicas com funções executivas; 
 - Parecer n.º 74/2003, da Procuradoria-Geral da República, de 7 de Julho, relativo ao 
licenciamento, exploração e competência de fiscalização das máquinas de diversão. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para proceder à 
ocupação da via pública, com esplanada, nos locais que a seguir se indicam: 
  

* Em nome de Lina Maria Ferreira Oliveira Homem, pelo período de três meses, no 
Campo da República, n.º 35, em Peniche. 
 - Deliberado deferir, mas com efeitos apenas a partir da Festa de Nossa Senhora da 
Boa Viagem. (P.º 32/05) 
 
 * Em nome de João António Cardoso Estrelinha, pelo período de quatro meses, na Rua 
1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche. 
 - Deliberado deferir. 
 
 * Em nome de Paulo Alexandre Cação Miranda, pelo período de três meses, na 
Avenida Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, n.º 69, em Peniche. 
 - Deliberado deferir. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 * Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para o exercício 
de actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do 
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Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 
- Em nome da Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, a fim de realizar 

um arraial e lançamento de foguetes, no recinto de festas daquela localidade, nos próximos dias 
23 a 26 de Julho, das 22 às 3 horas. 

- Em nome da Junta de Freguesia de Ferrel, a fim de realizar a 7.ª Edição das Tasquinhas 
Rurais, no recinto da Escola Primária daquela freguesia, nos próximos dias 10 a 18 de Julho, das 
22 às 2 horas. 

- Em nome da Comissão da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, para realização de 
actividades musicais, no palco da Ribeira Velha, nos dias 1 a 3 de Agosto próximo, das 21.30 às 
3 horas. 

- Em nome de Carlos Manuel Santana de Almeida, para realização de música ao vivo na 
esplanada do bar do Parque Municipal de Campismo de Peniche, nos dias 23 e 30 de Julho e 3, 
8, 13 e 20 de Agosto, das 20 às 24 horas. 

- Deliberado deferir os quatro pedidos. 
 
 A Câmara deliberou, ainda, ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 
5.7.2004, através do qual concedeu a Ana Isabel Filipe Machado 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 proceder à realização de um 
espectáculo de circo, no Campo do Baluarte, em Peniche, nos próximos dias 9 a 14 de Julho. 
 
LICENCIAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO: 

 
* Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a emissão de licença de 

funcionamento de recinto improvisado, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 
309/02, de 16 de Dezembro: 

- Em nome da Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, para realização 
da festa anual, na Rua Principal, no Casal Moinho; 

- Em nome de Carlos Manuel Santana Almeida, para realização de música ao vivo, na 
esplanada do Parque de Campismo Municipal de Peniche; 

- Deliberado deferir os dois pedidos. 
 
A Câmara deliberou ainda ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 5.7.2004, que 

autorizou Ruben Circus – Ana Isabel Filipe Machado a emissão de licença de recinto 
improvisado, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 309/02, de 16 de Fevereiro, 
para montagem de circo, no Campo do Baluarte, em Peniche. 
 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
* Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de licença, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, e no 
n.º 1 do art.º 50.º do Regulamento Municipal: 

- Em nome da Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, para realizar uma 
festa ao ar livre, no Casal Moinho, nos próximos dias 23 a 26 de Julho; 
 - Em nome da Junta de Freguesia de Ferrel, para realizar a 7.ª Edição das Tasquinhas 
Rurais, em Ferrel, de 10 a 18 de Julho; 

- Em nome da Comissão da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, para realizar 
espectáculos de variedades e arraial, de 1 a 3 de Agosto. 

- Deliberado deferir os três pedidos. 
 
VENDA AMBULANTE: 
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 * Requerimento, em nome de Nuno Marco Pontes Andrade, solicitando autorização 
para proceder à venda de farturas e pipocas, no Campo da República, em Peniche, durante os 
fins de semana, pelo período de três meses. 
 - Deliberado indeferir. 
 
 * Requerimento, em nome de Adelino Navarro, solicitando a renovação do cartão de 
vendedor ambulante de roupas, para o largo da igreja de Ferrel. 
 - Deliberado autorizar a renovação por um ano e informar o requerente de que a 
renovação não voltará a se concedida. 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Foi novamente presente, para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, 
das 11 às 4 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Aqua Viva Bar”, sito na 
Praceta Francisco Custódio, na Consolação, de que é proprietário Bruno Miguel Neto Mateus, 
acompanhado de uma exposição em nome do requerente, na sequência do seu indeferimento 
em reunião de 14 de Junho último. 

- Face aos esclarecimentos prestados pelo interessado, deliberado rever a deliberação 
de 14.6.2004 e que seja visado horário até às 4 horas, podendo emitir música ambiente apenas 
até às 2 horas e com validade por 30 dias, podendo o visto ser renovado até final de Setembro 
próximo, se não houver reclamações quanto ao ruído produzido no estabelecimento. 
 
PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social – actualização de rendas de casa: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, apresentando os 
cálculos efectuados com base no Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, para actualização do 
valor das rendas bianuais respeitantes aos bairros Fernão de Magalhães, Valverde, Edifício 
Coosofi, Rua das Redes e Rua dos Covos e relativos a 2004/2006. 
 - Deliberado aprovar os valores das rendas conforme proposto, que serão aplicados a 
partir do próximo mês, inclusivé. 
 
Habitação social – permuta de habitações: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo a 
permuta do fogo, situado no Edifício Coosofi, Letra “E”, 3.º tardoz, em Peniche, de que são 
titulares os senhores António Alberto Figueiredo e sua esposa, pelo fogo, situado no Bairro 
Valverde, na Rua Luís de Camões, n.º 8, 1.º, em Peniche, em virtude da sua titular sofrer de 
graves problemas de saúde que impossibilitam a sua deslocação. 
 - Deliberado atribuir a António Alberto Figueiredo e esposa o fogo (T1) 
correspondente ao 1.º andar direito, n.º 8, na Rua Luís de Camões, no Bairro Valverde, em 
Peniche. 
 
Desafectação do domínio público: 
 

* Foi presente uma informação dos serviços de património, acompanhada do 
respectivo processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio público uma parcela 
de terreno, com a área de137,00 m2, sita na Travessa da Tramagueira, em Ferrel, para 
alienação a Carlos Miguel Teodoro Ratola, uma vez que nos respectivos inquéritos não foram 
apresentadas quaisquer reclamações. 
 - Tomado conhecimento e deliberado propôr à Assembleia Municipal que aprove a 
desa-fectação da parcela do domínio público e a sua integração no domínio privado do 
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Município, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99. (P.º 32/02) 
 
Alienação de um lote de terreno, sito na Rua Bartolomeu Dias: 
 

 Considerando que se encontra já descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Peniche sob o n.º 1096 (Conceição) o lote de terreno, situado na Rua Bartolomeu Dias, em 
Peniche, ali constituído, conforme desafectação aprovada pela Assembleia Municipal, em sua 
reunião de 13.5.2004; 
 Considerando a previsão de alienação de terrenos prevista nos instrumentos 
previsionais para o corrente ano e a necessidade de realizar fundos para fazer face aos 
investimentos em curso, nomeadamente para assegurar a componente municipal no 
financiamento das obras comparticipadas por fundos comunitários; 
 a Câmara deliberou promover a alienação, em hasta pública, do referido lote de 
terreno, com a área de 374 m2, que terá lugar no dia 27 de Setembro próximo, pelas 15 horas 
e perante a Câmara reunida, e nas seguintes condições: 
 1.ª- O preço base da licitação será de 225.000,00 �, não podendo os lanços ser 
inferiores a 500,00 �. 
 2.ª- Ao concorrente que melhor preço oferecer ser-lhe-á, desde logo, adjudicado o 
respectivo lote de terreno, devendo, no próprio dia da adjudicação, ou no seguinte, se não for 
possível naquele, pagar quinze por cento do valor do terreno, para o que lhe serão passadas 
guias nos serviços administrativos da Câmara, e, no prazo de quinze dias, trinta e cinco por 
cento, e, no de quarenta e cinco dias, pagar a importância ainda em dívida e o imposto 
municipal sobre transmissão de imóveis, se devido, e celebrar a respectiva escritura de compra 
e venda, sob pena da adjudicação ficar sem efeito, revertendo para o Município a importância 
já entregue. 
 3.ª- A construção a erigir no lote deverá obedecer às condições que constam da 
memória descritiva e plantas do respectivo estudo urbanístico de constituição do lote, 
elaborado pela Câmara, e aprovado em reunião de 27 de Outubro de 2003, e ter a utilização ali 
prevista. 
 4.ª- O adquirente obriga-se a requerer a respectiva licença de obras, juntando o 
projecto em condições de merecer aprovação, no prazo de um ano, a iniciar a construção no 
prazo de três anos e a concluí-la no de quatro anos e meio, prazos que se contarão a partir da 
data da escritura de venda. 
 5.ª- Se o adquirente infringir ou não cumprir alguma das cláusulas da alienação, ainda 
que por omissão, operar-se-á a reversão da propriedade do terreno vendido para o património 
do Município, incluindo nesta reversão a propriedade das construções e benfeitorias entretanto 
introduzidas, sem qualquer indemnização ou sem que se possa invocar direito de retenção, 
seja a que título for. 
 6.ª- É autorizada a constituição de hipoteca sobre o terreno vendido, desde que 
destinada a obter e garantir o financiamento para a construção a erigir no mesmo, e a 
subsistência da mesma em caso de se vir a verificar a reversão. 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Maria Amélia da Conceição Teodoro, solicitando a 
alienação de uma parcela de terreno, com a área de 188,5 m2, sita na Rua Da Liberdade, n.º 8, 
em Ferrel. 
 - Deliberado alienar a parcela de terreno, com a área de 187 m2, ao preço de 11,55 
�/m2. 
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* Foi novamente presente uma carta, s/ data, registada nos n/ serviços em 3.5.2004, do 
Senhor Luís Manuel Fidalgo Leal, prestando esclarecimentos relativamente à finalidade que 
pretende dar ao lote de terreno que quer adquirir ao Município, situado na Zona Industrial da 
Prageira, em Peniche. 
 - Deliberado que os serviços do património informem dos lotes disponíveis na Prageira 
e o DPGU sobre a base de licitação a fixar para a sua eventual alienação em hasta pública. 
 
Aquisição de prédios urbanos: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 144, datado de 5.3.2004, dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Peniche, remetendo cópias das deliberações 
daquele Conselho de Administração, relativas à aquisição de três prédios urbanos, situados 
nas ruas do Baluarte e 13 de Infantaria, em Peniche, aos herdeiros de Joaquim da Vila 
Carvalho e Matilde Sousa Melrinho. 
 - Deliberado homologar as deliberações do Conselho de Administração, tomadas em 
reuniões de 27 de Setembro, 11 de Outubro e 13 de Dezembro de 2001 e adquirir, através dos 
Serviços Municipalizados, os três prédios identificados na segunda das deliberações, pelo 
valor global de 74.819,68 �.  
 
 * Foi, uma vez mais, presente uma carta, registada nos n/ serviços em 5.2.2004, do 
Senhor Victor José Bernardo Martins, apresentando propostas para venda do imóvel de que é 
proprietário, situado no Largo do Bom Jesus, nos Bolhos, a fim de se proceder ao arranjo 
urbanístico do local. 
 - Tomado conhecimento das negociações estabelecidas entre o Senhor Presidente e o 
proprietário e da informação deste de que não se encontra disponível para a alienação por 
preço inferior aos 60.000,00 � propostos. 
 Dado o interesse existente na aquisição, para demolição do edifício e integração do 
terreno na via pública, com vista à correcção da grave situação de circulação existente, a 
Câmara deliberou adquirir o imóvel pelos 60.000,00 �, cuja escritura de compra e venda será 
celebrada até 31.1.2005, podendo efectuar-se com a celebração do contrato de promessa um 
pagamento até 15% do valor da aquisição. (P.º R1609/03) 
 
DEPOSIÇÃO DE ENTULHOS: 
 

 * Foi presente uma informação do Departamento de Energia e Ambiente, dando 
conhecimento das diligências efectuadas para encontrar um local indicado para a deposição de 
entulhos e da disponibilidade verificada em negociar com a dona de um terreno adequado, 
situado junto da Cerâmica do Rosário. 
 - Deliberado continuar as diligências com a proprietária do terreno com vista a 
negociar a utilização do terreno ou a sua aquisição. (P.º 61/DSET) 
 
MERCADO MUNICIPAL: 
 

 * Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a renovação do direito à 
ocupação das bancas do mercado municipal que a seguir se indicam: 
 - Em nome de Maria Natália de Jesus Romão Costa – banca n.º 42, 2.º classe, 2.º piso; 
 - Em nome de Maria Celeste Marques Gomes Piló – banca n.º 4, 2.º piso; 
 - Em nome de Amélia Dourado Soares – banca n.º 55, 1.º piso. 
 - Deliberado deferir os três pedidos. 
 
ORDEM DE PAGAMENTO – RATIFICAÇÃO: 
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 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, pelo qual foi autorizada 
a ordem de pagamento n.º 1978, no valor de 7.000,00 �, respeitante a transferências de capital 
para Junta de Freguesia de Ajuda. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 8: 
 

 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 8, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 182.500,00 � em reforços de despesas correntes, 5.000,00 � 
em reforços de despesas de capital e 10.000,00 � em anulações de despesas correntes e 
177.500,00 � em anulações de despesas de capital. 
ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamentos para as ruas das Escolas e Infante D. Henrique, na Bufarda. 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
 
IMÓVEIS DEGRADADOS EM SERRA D’ EL-REI: 
 
 * Foi presente uma informação dos serviços de fiscalização, dando conhecimento de que 
não foi dado cumprimento à deliberação camarária, tomada em reunião de 5.1.2004, para que os 
proprietários dos prédios degradados, situados em Serra d’ El-Rei, procedessem à sua 
recuperação. 
 - Deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei informação actualizada 
sobre a situação e o que pensa sobre o assunto. (P.º 28) 
 
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo o 
fornecimento de refeições diárias a alunos carenciados, durante a interrupção lectiva, as quais 
seriam fornecidas no refeitório da Escola Secundária de Peniche. 
 - Deliberado concordar com a proposta, assegurando-se o fornecimento das refeições 
às crianças nela referidas. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 * A Câmara deliberou atribuir os seguintes subsídios, às entidades que a seguir se 
indicam, para pagamento das actividades adiante descritas: 
 - 175,00 �, à Associação Juvenil de Peniche, relativo à animação da 25.ª Corrida das 
Fogueiras e 4.ª Corrida das Fogueirinhas. 
 - 55,44 �, ao Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da Baleia, relativo à 
realização de actividades no Jardim de Infância da Bufarda. 
 
REGULAMENTO PARA INSPECÇÃO DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, 
ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, TAXAS E REGIME 
SANCIONATÓRIO: 
 
 * Foi presente, para efeitos de apreciação, a proposta de regulamento mencionado em 
epígrafe, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Associação de Municípios 
do Oeste. 
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 - Tomado conhecimento e deliberado propor à Assembleia Municipal a aprovação do 
regulamento com o texto proposto e as alterações nele introduzidas. (P.º 16/04) 
 
ARRANJOS DOS ESPAÇOS EXTERIORES ENVOLVENTES ÀS PISCINAS 
MUNICIPAIS E AO BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR: 
 
 * Foi presente uma informação DGEI, dando conhecimento da necessidade de se 
proceder a trabalhos a mais na empreitada referida em epígrafe, um vez que se tornou 
necessário proceder a alterações ao projecto de infraestruturas eléctricas. 
 - Deliberado aprovar as alterações ao projecto das instalações eléctricas conforme 
proposto, adjudicar trabalhos a mais, no valor de 52.907,29 � e retirar da empreitada 
(trabalhos a menos), no valor de 58.170,02 �, de acordo com as listagens que foram presentes, 
de que resulta uma diminuição do valor da empreitada de 5.262,73 � em relação ao valor do 
contrato inicial. Deliberado ainda aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar. (P.º 
294/DOM) 
 
TURISMO VIVO – ALTERNATIVA EMPRESARIAL: 
 
 * Foi presente uma informação do técnico superior de turismo, dando parecer 
favorável ao projecto referido em epígrafe, apresentado pela empresa Finiform – Consultoria e 
Formação, Lda., o qual visa essencialmente incentivar a criação de pequenas empresas, por 
parte de pessoas desempregadas, direccionadas para o Turismo. 
 - Deliberado aceitar ser parceiro no projecto.  
 
PROCESSO DISCIPLINAR: 
 
 * Foi presente o processo disciplinar instaurado à auxiliar de serviços gerais, Márcia 
Sofia Vieira Pata, com a respectiva  proposta da pena a aplicar. 

- Considerando, para além dos parâmetros referidos no artigo 28.º do Estatuto 
Disciplinar e já ponderados pelo instrutor, a pouca antiguidade da funcionária no quadro e, em 
especial a sua situação familiar e social, a Câmara deliberou, por escrutínio secreto e 
unanimidade, e com base nas disposições legais referidas no relatório final, aplicar à auxiliar 
de serviços gerais, Márcia Sofia Vieira Pata, a pena de multa, na quantia correspondente a 
25% da totalidade da sua remuneração mensal certa e permanente. 
 
ACAMPAMENTOS OCASIONAIS: 
 
 * Foram novamente presentes e apreciados os seguintes pedidos de licenciamento do 
exercício de actividade de acampamento ocasional, para a próxima época balnear, situados na 
Avenida do Mar, em Casais do Baleal, acompanhados de pareceres da GNR: 
 - Maria da Conceição Oliveira; 
 - Albino Moita Miguel; 
 - Tomé Lourenço. 
 - Face aos pareceres da GNR (ofícios ref.ªs 145/04, 144/44 e 146/44, respectivamente, 
datados de 27.5.2004), deliberado revogar as deliberações de 24.5.2004 e indeferir os pedidos 
de licenciamento). 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 

 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
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particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 

* Requerimento, em nome de Nicole Luz Caldas, solicitando a alteração da cor da 
fachada da moradia, situada no Bairro dos Domingos, Lote 5, em Peniche, a que respeita o 
processo de obras n.º 282/02, já presente em reunião anterior. 

- Face ao compromisso de que na moradia geminada será adoptada a mesma cor e ao 
tom suave que se pretende, deliberado rever a deliberação de 28.6.2004 e deferir a pretensão. 

 
* Proc.º N.º 44/04, em nome de Fernando Vicente Viralhadas, para instalação de uma 

esplanada, no Largo da Ribeira, n.º 17, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
- Dado que se trata de instalação amovível e de natureza provisória e que requalifica o 

existente, deliberado autorizar nas condições da informação da DEPPC, de 28.6.2004. 
  

* Foi presente uma carta, datada de 8.7.2004, em nome de Zeferino Maurício Lino 
Pereira do Nascimento, solicitando a tomada de medidas relativamente à colocação de um 
aparelho de ar condicionado, colocado no exterior do edifício, sito na Rua José Estêvão, em 
Peniche, pela Senhora Maria Manuela Conceição Henriques Bello, proprietária do 
estabelecimento “Café da Manhã”. 
 - Deliberado: 
 1.º- Notificar o proprietário para, no prazo de 30 dias, proceder à retirada do aparelho 
de ar condicionado que colocou no exterior do imóvel; 
 2.º- Informar a administração do condomínio da diligência que vai ser feita e lembrar-
lhe que ela própria poderá promover a retirada do aparelho através da via judicial. 
 
Auto de vistoria: 
 
 * Foi presente o auto de vistoria efectuado a armazéns degradados, situados na Zona 
Industrial da Prageira, de que é proprietária a firma “Frente ao Mar, S.A.”, constatando-se que 
os mesmos constituem um foco de insalubridade, de marginalidade e um perigo para a 
segurança e saúde pública. 
 - Deliberado notificar a proprietária do edifício, “Frente ao Mar, S.A.”, nos termos e ao 
abrigo do disposto nos artigos 89.º e 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, para, no prazo de 15 dias, 
proceder à execução das obras referidas no auto de vistoria, de que se entregará cópia. 
 
PROTOCOLO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA ACTUALIZAÇÃO: 
 
 A Câmara deliberou que a verba que vem sendo paga às Juntas de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’ El-Rei, nos termos da cláusula 5.ª do protocolo 
celebrado em 30.6.2004, seja actualizado em 4%, com efeitos desde o início do corrente ano. 
 
UTILIZAÇÃO DO AUTOCARRO MUNICIPAL – TAXAS: 
 
 A Câmara, considerando a natureza da instituição e a proveniência dos seus alunos, 
deliberou isentar o Centro Educativo de São Bernardino do pagamento dos encargos devidos 
pela utilização do autocarro municipal, no passado dia 24 de Junho (requisição n.º 259, de 21 
de Junho), no valor de 75,26 �. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 Dado o adiantado da hora, a Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no 
próximo dia 19 de Julho, pelas catorze horas e trinta minutos, a fim de apreciar os assuntos 
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agendados para esta reunião e em relação aos quais não foi possível fazê-lo, nomeadamente 
processos de licenciamento de obras e loteamentos. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma horas, 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
 


