
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.11.2005 * Livro 95 * Fl.1 
 

ACTA N.º 46 /2005 
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2005: 

 
 Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de 
Peniche, edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os 
Excelentíssimos Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Delfim 
António Ferreira Campos, 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 quarenta 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, sobre os assuntos e pela forma que se indica: 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Informou da realização das seguintes reuniões em que participou: 
 - Em 15 de Novembro, com a comunidade de imigrantes sediada em Peniche; 
 - Na mesma data, com o IPL – Instituto Politécnico de Leiria e a ESTM – Escola 
Superior de Tecnologia do Mar; 
 - Em 23 de Novembro, com o Senhor Rui Romão explorador do talho, sito na Rua 
Nossa Senhora da Conceição, em Peniche, em que foi concedido o prazo, até 6 de Dezembro, 
para realização dos ajustamentos de insonorização que o estabelecimento necessita; 
 - Em 24 de Novembro, com o Coordenador Distrital do STAL ; 
 - Na mesma data, na AMO – Associação de Municípios do Oeste, para eleição do 
Conselho de Administração e Assembleia Intermunicipal, de que resultou continuar a Câmara 
Municipal de Peniche a figurar como membro da mesa da Assembleia Intermunicipal. Ainda, 
na AMO foi realizada a reunião da Unidade de Gestão, para a qual o Senhor Presidente da 
Câmara de Peniche não tinha sido convocado e que foi objecto de reparo e pedido de desculpas 
por parte do Senhor Presidente da Câmara de Lourinhã, e onde foram tratados os projectos de 
financiamento para a pavimentação e execução das bermas das vias municipais de Atouguia da 
Baleia/Ferrel/Ferrel/Serra de El-Rei, intervenções que fizeram já parte do mapa de obras quanto 
à execução de sinalização horizontal; 
 - Em 25 de Novembro, com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, sobre a recolha 
de resíduos sólidos e urbanos e cenários para o futuro; 
 - Em 28 de Novembro, com o Coordenador Distrital do SINTAP. 
 O Senhor Presidente deu, também, conhecimento das seguintes actividades em que 
participou: 
 - Em 17 e 18 de Novembro, no Congresso sobre protecção civil, na ESTM; 
 - Em 25 de Novembro, no 76.º aniversário da ACISCP. 
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 O Senhor Presidente informou, ainda: 
 - Da realização de Convenção com os trabalhadores municipais, no dia 29 de 
Novembro; 
 - Do agendamento de reunião com o Senhor Secretário de Estado Adjunto da 
Administração Local, no próximo dia 2 de Dezembro, sobre a eventual suspensão do contrato –  
- programa, e para a qual endereçou convite para que um membro de cada grupo, juntamente 
com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o acompanhassem. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da realização das seguintes reuniões em que participou: 
 - Em 17 de Novembro, com o Senhor Alexandre Matos, sobre apresentação de software 
de gestão de património para a Fortaleza; 
 - Na mesma data, com o Técnico Profissional de Desporto, Senhor Paulo Mamede, 
sobre a gestão das piscinas municipais; 
 - Em 18 de Novembro, com as Professoras de Ballet, Senhoras Marta Lapa e Sofia 
Vagos, sobre a Escola de Ballet; 
 - Na mesma data, com a ACISCP, sobre o Natal Penicheiro; 
 - Em 21 de Novembro, com os Senhores João Barata e António Mendonça, sobre o 
Carnaval de Inverno; 
 - Na mesma data, com a OLEFA – Organização Local de Educação e Formação de 
Adultos; 
 - Em 22 de Novembro, com o Senhor Humberto Costa, sobre a elaboração de 
monografia respeitante ao concelho de Peniche; 
 - Em 23 de Novembro, com a Comissão de Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem e a 
Escola Secundária de Peniche; 
 - Em 24 de Novembro, com o Senhor Luís Martins, da empresa “Moinho de Vento”, 
Marta Gil, da Escola Secundária e CIJ. 
 
 Senhor Vereador Francisco Salvador: 

-Apresentou, em nome do grupo do PSD, cinco recomendações, cujos textos, que leu, a 
seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

Os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que a Câmara Municipal de 
Peniche saúde a celebração do trigésimo aniversário do 25 de Novembro de 1975, data em que 
a Democracia viu reforçada o seu dinamismo face às ameaças que sobre ela pairavam por 
intuitos hegemónicos de algumas forças políticas”. 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

No passado dia 2 do corrente foi apresentada pelos Vereadores do Partido Social 
Democrata uma proposta que não mereceu o cuidado de ser agendada para discussão e votação 
em reunião de câmara. 

Porque entendemos que é do maior interesse público, decidimos apresentá-la sob a 
forma de recomendação. 

“No intuito de oferecer uma melhor prestação de serviço público o anterior executivo 
alterou o horário de funcionamento dos Serviços Centrais. 
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No entanto, verifica-se que na hora de almoço, sobretudo entre o meio-dia e meia e as 
catorze horas, praticamente ninguém procura os serviços e, quando há utentes, os funcionários 
presentes em muitos casos não podem, ou não conseguem, substituir os ausentes por intervalo 
de refeição. 

Por outro lado, muitos são os que, tendo filhos menores, em tempo de escola não 
conseguem compatibilizar as horas da refeição familiar. 

Assim, (propomos) recomendamos que seja constituída uma comissão com a finalidade 
de estudar o melhor horário que concomitantemente defenda o interesse público e a 
comodidade dos funcionários.” 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

No passado dia 2 do corrente foi apresentada pelos Vereadores do Partido Social 
Democrata uma proposta que não mereceu o cuidado de ser agendada para discussão e votação 
em reunião de câmara. 

Porque entendemos que é do maior interesse público, decidimos apresentá-la sob a 
forma de recomendação. 

“Os funcionários e agentes da autarquia são a expressão mais visível da dinâmica do 
executivo. Deles depende o êxito das propostas e projectos que os eleitos pretendem 
implementar. 

Por esse motivo, torna-se importante consolidar a solidariedade e hegemonia entre os 
que trabalham para o Município, criando-lhes condições de bem-estar de forma a criar no seio 
dos trabalhadores entusiasmo e orgulho pela sua condição. 
Deste modo, (propomos) recomendamos: 

A criação de um gabinete de acompanhamento dos recursos humanos do Município, 
constituído por técnicos da área da Acção Social, Sociologia e Psicologia que permita detectar 
precocemente, e resolver ou minorar, problemas de índole social e humana que afectem os 
trabalhadores da autarquia; 

Que seja concedida tolerância de ponto aos funcionários e agentes do município no dia 
do seu aniversário.” 

 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
“Estando previsto certamente para breve o arranjo da entrada de Peniche e do fosso das 

muralhas, importa cuidar igualmente da zona envolvente dos Portões de Peniche de Cima. 
Assim sendo, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se encetem 

as diligências necessárias para que rapidamente seja removida a embarcação onde funcionou 
precariamente um bar junto da entrada Norte da Cidade.” 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

“Estando previsto certamente para breve o arranjo da entrada de Peniche e do fosso das 
muralhas, importa cuidar igualmente da zona envolvente dos Portões de Peniche de Cima. 

Assim sendo, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se encetem 
as diligências necessárias para que rapidamente seja limpa a zona onde funcionaram os antigos 
estaleiros navais da Gambôa.” 
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 - Apresentou uma carta, solicitando que lhes seja fornecido parecer dos Serviços 
Jurídicos sobre a competência do Presidente da Câmara para encerrar episodicamente os 
serviços abertos ao público, nomeadamente, Secretaria, PAC, Tesouraria, Museu, Posto de 
Turismo, Parque de Campismo, etc., para realização em horas de expediente, de uma reunião de 
pessoal. 
 Tomado conhecimento e deliberado satisfazer. 
 - Perguntou sobre como decorreu a cobrança do mercado mensal. O Senhor Presidente 
da Câmara informou que verbalmente, e em tempo útil, deu conhecimento ao Senhor Presidente 
da Direcção do Grupo Desportivo de Peniche da deliberação tomada pela Câmara; 
 - Endereçou votos de felicidades à organização da feira de frutos secos e doces, em 
Serra de El-Rei, e manifestou a sua estranheza pela falta de convite aos Vereadores; 
 - Manifestou o seu desagrado quanto à forma como foi desenvolvida a programação da 
Convenção dos Trabalhadores do Município e questionou qual o conteúdo e objectivos da sua 
realização; 
 - Solicitou parecer sobre a quem compete determinar o encerramento dos serviços ou 
alterar o horário já estabelecido. O Senhor Vereador Jorge Gonçalves afirmou que, embora o 
Senhor Presidente superintenda na gestão dos recursos humanos, a competência pertence à 
Câmara, e sugeriu que relativamente ao futuro se tome em consideração tal facto. 
 - Perguntou se foi dado cumprimento à deliberação tomada em 21 de Novembro, 
relativamente ao processo de obras n.º 259/2005, de que é titular a Urbacaldas, L.da. O Senhor 
Presidente informou que o processo se encontra em sede de tramitação. 
 - Declarou, para que conste em acta, que a agenda da ordem de trabalhos da reunião do 
dia 21 de Novembro, no que concerne ao período de intervenção dos membros da Câmara, não 
foi cumprida devido à urgência em analisar-se os processos de contratação de empréstimos e 
audição da Direcção dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Manifestou a sua surpresa e perguntou quais as razões que motivaram a retirada do 
computador do gabinete do PS. O Senhor Presidente informou que houve necessidade de 
recurso àquele equipamento para colmatar uma insuficiência de hardware existente nos serviços 
e que vai diligenciar o seu suprimento. 
 - Perguntou sobre o local para realização da Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, se 
já foi abordada a constituição de comissão para iniciação do trabalho e estudo a adoptar. O 
Senhor Presidente informou ter havido já reunião com o Senhor Vice-Presidente e as Juntas de 
Freguesia, onde foi manifestado o desejo de que até Fevereiro do próximo ano esteja decidido o 
futuro local e que vai trabalhar no sentido de ser encontrada uma solução adequada. 
 - Questionou sobre os assuntos tratados na reunião com a Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue, nomeadamente se foi abordada a questão do terreno e como foi colocado 
o problema. O Senhor Presidente informou que não foi abordada a situação do terreno mas a 
hipótese de instalação provisória da ADBS no espaço municipal onde se encontra o autocarro 
(Bus) e solicitado a preparação de dossier e elementos do projecto e apoio jurídico para iniciar 
o processo de reconhecimento como entidade de utilidade pública. 
 
 Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
 - Perguntou qual o desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o C. M. 1407, entre 
Ferrel e Serra de El-Rei; 
 - Sugeriu que a Câmara efectuasse uma visita à exposição etnográfica levada a efeito 
pelo Senhor Joaquim José, na Rua D. Luís de Ataíde, e subordinada ao tema “retratação do 
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passado”. Informado que dadas as circunstâncias de inserção no local, a exposição não pode ser 
transportada para outro local. 
 
 Senhor Vereador Joaquim Raul: 
 - Solicitou informação sobre o desenvolvimento dos contratos a termo com as auxiliares 
de acção educativa. O Senhor Presidente informou que não foi tomada qualquer decisão, 
estando o contrato em sede de análise dos recursos humanos; 
 - Questionou sobre o desenvolvimento do projecto de introdução da disciplina de 
“Inglês” nas escolas e quais os motivos que têm obstado à celebração dos contratos. O Senhor 
Vice-Presidente informou ter havido já reunião de escolas e que durante a próxima semana vai 
ser dado um impulso ao processo. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 21 de Novembro 
corrente, 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 25 de Novembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 792.300,20 € (setecentos e noventa e 
dois mil e trezentos euros e vinte cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 241.291,30 € (duzentos e quarenta e 
um mil duzentos e noventa e um euros e trinta cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.243.735,05 € (dois milhões 
duzentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e cinco euros e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 549.918,82 € (quinhentos e 
quarenta e nove mil novecentos e dezoito euros e oitenta e dois 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. Relativo à semana de 21 a 25 de Novembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
 * Fax, datado de 25.11.2005, das Águas do Oeste, remetendo informação sobre o ponto 
de situação dos investimentos no Município de Peniche. 
 - Tomado conhecimento e deliberado agradecer e solicitar que, de futuro, a informação 
fosse disponibilizada com maior detalhe e remeter cópia às Juntas de Freguesia de Atouguia da 
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Baleia e Serra de EL-Rei.  
 
 * Ofício n.º 85/05, datado de 28.10.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, 
acompanhado de fotocópia de recibo da Cercipeniche, relativo a serviços prestados, solicitando 
o reembolso das despesas de manutenção de zonas verdes, do mês de Outubro de 2005. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio, no valor de 
225,00 €. (P.º 23/01) 
 
 * Ofício, datado de 9.11.2005, do STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o 
Processo Eleitoral, comunicando o processamento e transferência para a Câmara Municipal das 
verbas relativas à gratificação dos membros das mesas de votos, nas eleições autárquicas de 10 
de Outubro de 2005. 
 - Deliberado autorizar a transferência das gratificações para os membros que fizeram 
parte das mesas das secções de voto do processo eleitoral para os órgãos das autarquias locais. 
(P.º 14/01) 
 
 * Fax, datado de 18.11.2005, da ACISCP - Associação Comercial, Industrial e de 
Serviço do Concelho de Peniche, acompanhado de informação da Divisão Financeira, 
remetendo orçamento rectificativo relativo ao “Natal Penicheiro 2004”, no montante de 
20.875,00 €. 
 - Deliberado conceder à ACISCP um subsídio correspondente a 50% do custo das 
acções a desenvolver no âmbito da campanha “Natal Penicheiro”, no período de 1.12.2005 a 
8.1.2006, e até ao montante de 10.000,00 €, conforme orçamento apresentado, ficando o Senhor 
Presidente autorizado a processar o pagamento à medida das disponibilidades financeiras. 
 
 * Ofício, datado de 11.11.2005, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 
Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia, solicitando o pagamento de encargos resultantes de 
serviços prestados pela tarefeira do Jardim Infantil de Geraldes. 
 - Deliberado conceder à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 
2, 3 de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 26,98 €. (P.º13/01) 
 
 * Fax, datado de 21.11.2005, ACISCP - Associação Comercial, Industrial e de Serviço 
do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento dos horários dos estabelecimentos 
comerciais na época natalícia.  
 - Deliberado autorizar o alargamento dos horários nos dias referidos, excepto quanto aos 
estabelecimentos de restauração e bebidas, que deverão praticar os horários para que estão 
autorizados, devendo comunicar-se a decisão à PSP e à GNR. (P.º 34) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

 * Oficio, datado de 18.11.2005, da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 
1902 de Atouguia da Baleia, convidando o Senhor Presidente e todos os Vereadores da Câmara 
para assistirem ao Concerto de Aniversário da Colectividade. (P. º11/03) 
 
 * Ofício n.º 127/05, datado de 21.11.2005, da Junta de Freguesia de Conceição, 
prestando esclarecimentos sobre o teor da carta, datada de 31 de Outubro de 2005, e remetida 
pelo ex- 
-tesoureiro da Junta de Freguesia de Conceição, já presente em reunião anterior. (P.º 28) 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.11.2005 * Livro 95 * Fl.7 
 

 
 * Ofício n.º 129/05, datado de 24.11.2005, da Junta de Freguesia de Conceição, 
acompanhado de fotocópias de facturas de prestações de serviços realizados pelo Senhor 
Alexandre Ferreira, prestando os esclarecimentos solicitados pelo Senhor Vereador Francisco 
Salvador na última reunião.(P.º 28) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no 
Diário da República: 
 
 * Decreto-Lei n.º 203/2005, de 25 de Novembro, do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, que estabelece o regime jurídico do ordenamento e 
sanidade apícolas, revogando o Decreto-Lei n.º 37/2000, de 14 de Março, que estabeleceu o 
regime jurídico da actividade apícola, e o Decreto-Lei n.º 74/2000, de 6 de Maio, que criou 
normas sanitárias para defesa contra as doenças das abelhas da espécie Apis mellifera. 
 
 * Decreto-Lei n.º 202/2005, de 24 de Novembro, do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, que estabelece o regime jurídico do licenciamento das 
explorações de bovinos. 
 
 * Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, que altera o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, 
que regulamenta a Lei n.º 173/99, de 21 de Setembro, Lei de Bases Gerais da Caça. 
 
MERCADOS E FEIRAS: 
 
 * Foi presente um relatório técnico, datado de 24 de Novembro de 2005, da Médica 
Veterinária Municipal, relativa à venda de aves no Mercado Mensal de Peniche. 
 - Tomado conhecimento. 
 
PROJECTO DE REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMODE PENICHE; 
 
 * Foi presente um novo projecto de regulamento do Parque Municipal de Campismo, 
datado de 18.5.2005, elaborado pela Jurista Municipal. 
 - Deliberado disponibilizar um exemplar a cada membro da Câmara para apreciação. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 23: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 23, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 187.900,00 € em reforços de despesas correntes, 11.100,00 € em 
reforços de despesas de capital e 199.000,00 € em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 19: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 
n.º 19 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
66.600,00 em anulações. 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 22: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 
orçamental de despesa n.º 22, para o ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em 
anulações de despesas correntes, 66.600,00 € em anulações de despesas de capital e 71.600,00 
em reforços de despesas correntes. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 20: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 20 ao Plano Plurianual de Investimentos, 
para o ano em curso, a qual regista o valor de 11.100,00 € em reforços e 199.000,00 € em 
anulações. 
 
 
INFORMAÇÃO SIMPLES SOBRE EDIFICABILIDADE DE TERRENOS PARA EFEITOS 
DO IMI – IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS: 
 
 Tendo em vista agilizar, facilitar e organizar as relações procedimentais em matéria do 
IMI entre o Município, Serviço de Finanças e munícipes a Câmara recebeu, a seu pedido, o 
Senhor Engenheiro Jorge Carvalho, na qualidade de avaliador dos serviços fiscais, com o qual 
apreciou a proposta apresentada pelo DPGU, datada de 4 de Junho de 2005, sobre o assunto em 
epígrafe, matéria sobre a qual apontou a necessidade de reajustamento de alguns 
procedimentos, a rever, nomeadamente em relação à falta de qualidade das plantas de 
localização juntas aos processos de obras e indicação dissimulada sobre os tipos de áreas de 
afectação para efeitos de IMI. 
 Deliberado aprovar e adoptar os procedimentos constantes da informação prestada pelo 
DPGU, por um período experimental de 6 meses, decorridos os quais deverá ser efectuada a sua 
revisão para uniformização de critérios sobre a aptidão dos terrenos, designadamente em 
relação aos tipos de espaços e áreas de afectação, e consignando-se em todas as informações 
prestadas não haver qualquer compromisso por parte da Câmara relativamente à construção de 
futuras edificações.  
 
INFRAESTRUTURAS NO LARGO DE S. LEONARDO, EM ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 Foi presente uma informação, datada de 25.11.2005, da Divisão de Gestão de 
Empreitadas e Infraestruturas, acompanhada de planta de apresentação de pavimentos. 
 - Deliberado aprovar, em princípio, as alterações a introduzir ao projecto inicial, 
devendo ficar previsto a possibilidade de local de estacionamento para deficientes. 
 - Deliberado, ainda, ouvir a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e que os serviços 
do DOM, em próxima reunião, apresentem proposta de regulamento sobre as condições de 
utilização do local. 
 
DESPORTO: 
 

Foi presente uma informação n.º 55/2005, datada de 15.11.2005, do Pelouro do 
Desporto, solicitando a atribuição de subsídio à Associação de Estudantes da Escola Superior 
de Tecnologia do Mar, pela organização do 1.º Circuito Universitário de Bodyboar e Surf.  

- Deliberado conceder à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia do 
Mar um subsídio, no valor de 405,00 €, devendo os serviços assegurarem o transporte do 
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contentor ALGECO e disponibilizarem o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com a 
Associação Juvenil de Peniche, para a instalação de um Centro de Actividades de Ocupação de 
Tempos Livres, no Bairro dos Pescadores da Prageira, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar a renovação e texto do protocolo e conceder poderes ao Senhor 
Presidente da Câmara ou a quem legalmente o substituir para outorgar em nome do Município. 
 
ESPLANADAS DA AVENIDA DO MAR: 
 
 Foi presente uma informação, datada de 24.11.2005, da DEPPC, relativa às esplanadas 
existentes na Avenida do Mar, em Peniche. 
 - Deliberado, na sequência da deliberação tomada em reunião de 5.4.2004, que, até 
31.3.2006, não serão permitidas ocupações da via pública com esplanadas, na Avenida do Mar, 
em Peniche, que não satisfaçam os requisitos estabelecidos no respectivo regulamento, pelo 
que, até essa data, deverão estar concluídos e aprovados os projectos de adaptação ( nos casos 
em que é exigível) e deferidos os respectivos pedidos e pagas as respectivas licenças de 
ocupação do espaço, devendo, em tudo o mais, serem observadas as condições constantes das 
regras 3.ª e 4.ª daquela deliberação. 
 - Deliberado, ainda, dar conhecimento da presente deliberação à ACISCP. 
 
CARTA DE CONDICIONANTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS: 
 
 Na sequência de anterior deliberação de 16.2.2005, e elaborada pela DEPPC, foi 
presente uma carta de condicionantes para a eventual implantação de parques para produção de 
energia eólica no concelho de Peniche. 
 - Tomado conhecimento e deliberado aprovar. 

 
TRANSFERÊNCIA DE CAMINHO: 
 
 * Carta, registada nos n/ serviços em 3.2.2005, do Senhor António Pedro Veríssimo 
Santos, já presente em reunião anterior, acompanhada de planta de implantação, datada de 
27.10.2005, da DEPPC, relativa a alteração de alinhamentos, nos Casais de Júlio, zona a 
Poente, solicitando que seja transferido um caminho público que atravessa a sua propriedade, 
situada na Rua da Esperança, n.º 6, nos Casais do Júlio, e propondo a sua nova localização na 
extremidade da referida propriedade. 

- Deliberado que o Senhor Presidente da Câmara reúna com as partes envolvidas no 
processo, por forma a ser encontrada uma solução que resolva o problema existente e vá ao 
encontro das suas pretensões. 

 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 

* Proc.º N.º 28/86-Lot/DHU, em nome de José Simões da Costa Ratola, para proceder a 
alterações ao loteamento, sito em Arribas do Mar, no Baleal, já presente em reuniões anteriores. 
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 - Deliberado aprovar a nova planta síntese, uma vez que dá cumprimento às condições 
impostas no n.º 2.º da deliberação de 14.7.2005. 
 

* Proc.º N.º 2/02-Lot/DHU, em nome de Carlos José Sousa Vitorino, para loteamento 
de uma propriedade, sita na Rua da Associação, no Casal Moinho, já presente em reuniões 
anteriores, acompanhado de pedido a solicitar que a caução  para garantia da execução das 
infraestruturas seja substituída por hipoteca do lote n.º 4 a constituir no loteamento. 
 - Deliberado autorizar que a caução seja substituída por hipoteca sobre o lote n.º 4 a 
constituir no loteamento, no valor de 32.500,00 €, devendo a mesma ser registada na 
Conservatória do Registo Predial a favor do Município de Peniche.  
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Foi novamente presente o Proc. N.º 363/04, relativo a instalação de um 
estabelecimento de “churrasqueira”, acompanhado de carta, datada de hoje, informando das 
diligências efectuadas para cumprimento das correcções necessárias ao bom funcionamento 
daquele estabelecimento. 

- Deliberado, na sequência da deliberação de 14.11.2005 e da notificação efectuada 
através do ofício n.º 7722, de 15 de Novembro de 2005, e de acordo com a informação prestada 
pelo DEA, no dia de hoje, notificar a Senhora Lídia Maria Marques Dias, na qualidade de 
proprietária do estabelecimento comercial, denominado a “Caseirinha”, sito em Ferrel, para, de 
imediato, proceder ao encerramento do referido estabelecimento por falta de licença de 
utilização. 

- Deliberado, ainda, comunicar a decisão às autoridades policiais (GNR) que 
superintendem na zona. 
 

* Proc.º N.º 330/04, em nome de António José Rosado Pelerito, para construção de um 
condomínio, na Rua Azeredo Perdigão e Largo da Ajuda, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores, e acompanhado de exposições dos proprietários dos terrenos confinantes a norte. 

- Deliberado aguardar a apresentação da planta síntese, a fim de ser objecto de 
apreciação quanto aos terrenos a integrar na via pública, incluindo o acesso a criar para as 
propriedades situadas a Norte. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e vinte 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino 
 


	 Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
	 - Solicitou informação sobre o desenvolvimento dos contratos a termo com as auxiliares de acção educativa. O Senhor Presidente informou que não foi tomada qualquer decisão, estando o contrato em sede de análise dos recursos humanos; 
	 - Questionou sobre o desenvolvimento do projecto de introdução da disciplina de “Inglês” nas escolas e quais os motivos que têm obstado à celebração dos contratos. O Senhor Vice-Presidente informou ter havido já reunião de escolas e que durante a próxima semana vai ser dado um impulso ao processo. 
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