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ACTA N.º 47 /2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2005: 
 
 Aos cinco dias do mês de Dezembro 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 cinquenta 
minutos. 
 O Senhor Vice-Presidente apenas participou na reunião até às dezasseis horas e 
trinta 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 

 No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
 Sobre o assunto relacionado com o estabelecimento de talho, denominado “Dú 
Bife”: 
 - Engenheiro, Carlos das Neves João, na qualidade de representante da proprietária 
do edifício, sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 52, em Peniche, onde se encontra 
instalado o referido estabelecimento, que após ter desejado o exercício de mandato com 
sucesso, prestou informação sobre a solução que poderá, a seu ver, ser adoptada para pôr 
termo ao conflito existente entre os arrendatários do prédio e devido ao ruído produzido 
pelo funcionamento do referido estabelecimento. 
 - Mário Rui Nunes Romão, na qualidade de pai do explorador do estabelecimento, 
Senhor Rui Miguel Trindade Romão, que deu conhecimento das diligências efectuadas e 
medidas tomadas com vista a proceder-se aos reajustamentos necessários e tendentes a pôr 
termo aos impactos acústicos provocados pela actividade desenvolvida no estabelecimento, 
informou da impossibilidade de dar cumprimento às imposições estabelecidas pela Câmara 
dentro do prazo concedido para adopção das medidas correctivas e que o projecto de 
isolamento acústico está em fase de conclusão e solicitou a compreensão da Câmara quanto 
à decisão a tomar. 
 - António Carlos Carapeto, representado pela sua nora, que reiterou as reclamações 
já efectuadas quanto à incomodidade sonora proveniente da actividade desenvolvida e aos 
problemas dela emergentes para o estado de saúde dos seus familiares e devidos 
fundamentalmente pela falta de isolamento acústico do estabelecimento. 
 Deliberado, após o DEA ter informado estarem os respectivos serviços em 
condições de promoverem nova vistoria sobre medição acústica logo que as medidas 
correctivas de isolamento de acústico hajam sido realizadas, notificar o explorador do 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 5.12.2005 * Livro 95 * Fl.2 
 

estabelecimento para proceder ao seu encerramento por não ser possuidor da respectiva 
licença de utilização e comunicar às autoridades policiais que superintendem na zona da 
decisão tomada e actuação em conformidade. 
 - António Augusto Marques dos Santos, sócio-gerente da firma Housefuture – 
Imobiliária L.da, que, na sequência da deliberação tomada pela Câmara, em reunião de 
14.11.2005, solicitou esclarecimentos sobre quais os procedimentos a adoptar relativamente 
à construção de edifício multifamiliar, em Peniche, a que respeita o Proc.º N.º 380/04, 
nomeadamente quanto à estética dos alçados, e informando da eventual inviabilização da 
concretização da operação urbanística por incapacidade de rentabilização financeira. 
 Deliberado encarregar o DPGU de promover reunião com o técnico projectista 
responsável com vista a que se interprete o espírito da transição da frente de construção do 
edifício de 1/3 para 50% e se encontre uma solução tendente a melhorar a sua inserção no 
local. 
 - Laura Farto e marido, que reiterou as reclamações já anteriormente efectuadas, em 
virtude do incumprimento por parte dos proprietários da churrasqueira “A Caseirinha”, em 
Ferrel, quanto ao encerramento do referido estabelecimento, uma vez que o mesmo 
continua em funcionamento e em desobediência à decisão já tomada pela Câmara. 
 Deliberado que os Serviços Municipais de Fiscalização averigúem e informem se foi 
dado cumprimento à ordem de encerramento do estabelecimento e, na sua falta, transmitir 
tal facto à GNR para actuação em conformidade. 
 - Virtuosa Domingues Leal, que solicitou informação sobre pedido de viabilidade de 
construção (ampliação) de edifício, sito na Rua António Cervantes, n.º 118, em Peniche, e 
resposta dada a queixa apresentada por um grupo de moradores do respectivo prédio. 

O Senhor Presidente informou que o processo está em tramitação processual e que 
deverá aguardar a decisão respectiva. 
 Deliberado, também, colher parecer da Técnica Superior Jurista sobre a queixa 
apresentada pelo grupo de moradores. 
 

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 das seguintes reuniões em que participou: 
 - Em 28 de Novembro, na sessão da Assembleia Municipal, onde foram viabilizadas 
as contratações de empréstimos, cujos documentos foram já apresentados no Tribunal de 
Contas para concessão do visto, em 2 de Dezembro; 
 - Em 30 de Novembro, com o coordenador do Agrupamento de Escolas de Peniche, 
sobre o recrutamento e selecção de auxiliares de acção educativa e professores de inglês; 
 - Em 2 de Dezembro, com a firma Oliveiras, SA., sobre o faseamento e 
fraccionamento da obra de construção do parque urbano da entrada de Peniche; 
 - Na mesma data, com o Secretário de Estado da Administração Local, quando 
deveria ter sido com o Secretário de Estado do Ordenamento e Desenvolvimento Regional, 
sobre a suspensão do contrato-programa, sendo que no decurso da reunião foram abordados 
os contratos--programa da “Parreirinha” e da Igreja de São José, em Atouguia da Baleia, 
desenvolvimentos que se aguardam. 
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 O Senhor Vereador Jorge Gonçalves informou não ter havido qualquer intenção da 
sua parte em ocultar qual a entidade que superintendia na matéria e que só deu conta da 
situação quando, já no local, se encontrava a analisar o respectivo dossier. 
 O Senhor Vereador Paulo Rodrigues manifestou o seu desagrado pelo sucedido e 
solicitou que os serviços estejam mais atentos a este tipo de situações e questionou sobre os 
valores dos financiamentos das obras respeitantes dos contratos-programa e se as verbas já 
foram arrecadadas por antecipação. 
 O Senhor Presidente informou que os valores constituem receita consignada. 
 O Senhor Presidente deu, também, conhecimento das seguintes actividades em que 
participou: 
 - Em 29 de Novembro, na convenção de trabalhadores municipais, onde foram 
tratados assuntos relacionados com a organização em matéria de recursos humanos; 
 - Em 1 de Dezembro, na inauguração da feira de frutos secos e doces, em Serra de 
El-Rei; 
 - Na mesma data, no aniversário da Filarmónica União 1.º de Dezembro, de 
Atouguia da Baleia; 
 O Senhor Presidente informou, ainda, ter reunido com o Senhor Presidente do 
IPTM, no dia 1 de Dezembro, com o qual fez a apreciação e discussão do dossier sobre as 
obras da entrada de Peniche, e a quem transmitiu ser da responsabilidade daquela entidade a 
remoção das areias e encontrar local ecologicamente sustentado em termos ambientais para 
a sua deposição, sendo que, na eventualidade de colocação em buraco existente em área 
municipal, sito em zona de REN e Rede Natura, no Casal da Vala, caberá ao IPTM 
assegurar as autorizações necessárias para regularização da situação e a ser objecto de 
acompanhamento quanto à deposição dos inertes. 

O Presidente da Câmara Municipal lamentou a inércia dos Serviços de Fiscalização 
quanto à falta de comunicação sobre o armazém clandestino construído no local pela firma 
José Júlio Vital e da qual recebeu convite para estar presente no local por motivo do seu 
aniversário. 
 O Senhor Vereador Paulo Rodrigues manifestou a sua preocupação relativamente 
aos riscos que o caminho de acesso ao local da deposição de inertes poderá originar por 
falta de estrutura sólida. 
 O Senhor Presidente da Câmara informou, também, ter aproveitado a reunião para 
solicitar informação e efectuar algumas considerações sobre a avaliação da situação do 
Bairro do Visconde, da pretensão de expansão da área dos estaleiros navais/zona da marina, 
intervenção no fosso das muralhas, gestão local do porto de pesca e valores das dívidas da 
Docapesca ao IPTM. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
-Apresentou, em nome do grupo do PSD, duas recomendações, um protesto e um 

requerimento cujos textos, que leu, a seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

Desde há já mais de dez anos que foi suspensa a venda de covais perpétuos no 
cemitério de Peniche com natural prejuízo público. Tal deve-se ao facto de o espaço ser 
reduzido e ameaçar rotura e por, embora constar regularmente no orçamento do Município, 
o projecto de ampliação do Cemitério Municipal não ter sido posto prática. 
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Assim os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que no orçamento 
para o ano de 2006 esteja prevista verba destinada ao início das obras no próximo ano”. 

 
 O Senhor Presidente da Câmara disse subscrever a sugestão e que o assunto seria 
um dos objectivos do Plano Plurianual de Investimentos. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
Torna-se indispensável que com urgência a Câmara Municipal se debruce sobre a 

situação do Mercado Municipal. Trata-se de uma infra-estrutura completamente 
desadequada para a actividade comercial dos nossos dias. Só economicamente rentável aos 
sábados e mal concebida para a apresentação e conservação de produtos alimentares, 
sobretudo do peixe. 

Igualmente o denominado Mercado Abastecedor merece uma atenção e reflexão 
profunda pois aí os problemas de higiene pública ainda são mais graves. Não são cumpridas 
as normas regulamentares nem há um sistema de limpeza eficiente. No local onde deveria 
estar concentrada a venda por grosso de produtos, realiza-se mais um mercado de 
características idênticas ao de retalho. 

Acresce que os vinte vendedores com lugar cativo nunca pagaram a ocupação diária 
e que, desde o início do corrente ano expirou a respectiva concessão. 

Por esses motivos os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que 
numa próxima reunião sejam apresentadas soluções e projectos que resolvam 
definitivamente estes problemas.” 

 
 O Senhor Presidente da Câmara informou que está agendada reunião, a realizar no 
dia 13 de Dezembro, no auditório Municipal, para um primeiro contacto com os 
concessionários do Mercado a fim de se conhecer os seus anseios e ouvir as suas sugestões 
sobre o seu funcionamento. 

 
“PROTESTO: 

 
Um mês e um dia após a tomada de posse deste novo elenco autárquico, reuniram, 

na passada terça-feira, todos os trabalhadores da Câmara Municipal e dos Serviços 
Municipalizados, com o Presidente, Vereadores eleitos pela CDU e seu respectivo Gabinete 
de Apoio. Para estar completo todo o quadro do Município, apenas faltaram os quatro 
vereadores eleitos pelos outros partidos que deliberadamente para o efeito não foram 
convidados. 

Esse facto, aliado ao conjunto das afirmações proferidas pelo Presidente, que não se 
furtou a tecer opiniões criticas à actuação dos eleitos, que por estarem ausentes não se 
puderam defender, ofende a democracia e indiciam que o exercício do poder fez esquecer 
aos autarcas da CDU a atitude critica que mantinham quando eram oposição. 

Afirmações, por exemplo, como a de que “agradecemos a quem connosco votou; 
não agradecemos aos que se abstiveram” ou “termos ganho a freguesia de S. Pedro ajuda-
nos a governar melhor” denunciam um tique de política de campanha eleitoral que não se 
coaduna com o estatuto de presidente de uma câmara. 

Desse modo, aquilo que poderia ter sido uma excelente reunião de trabalho passou a 
ser tão-somente uma mera sessão de esclarecimento político-partidário. O que poderia ter 
contribuído para a coesão entre o tecido autárquico, apenas fomentou a divisão. 
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Certamente que, para muitos dos trabalhadores, a ausência dos edis da oposição foi 
entendida como um sinal do seu alheamento e desinteresse uma vez que não foi referida a 
circunstância de ela se dever ao facto de não haverem sido convidados. 

Assim, mesmo sem invocar o Estatuto do Direito de Oposição, os vereadores do 
Partido Social Democrata sentem-se marginalizados das responsabilidades que lhes investe 
o facto de também terem sido eleitos e constituírem de pleno direito uma câmara executiva. 

Para além de nunca termos recusado assumir responsabilidades (apenas não 
aceitámos cargos remunerados) o PSD faz parte integrante de um Conselho de 
Administração dos SMAS que se apresentou aos trabalhadores reduzido ao seu Presidente. 

Recusamos de todo sermos apenas úteis para viabilizar empréstimos, orçamentos e 
grandes planos plurianuais. 

Inútil será lembrar que no mesmo acto eleitoral em que a CDU obteve a sua vitória, 
os partidos da oposição obtiveram em conjunto perto de dois terços dos votos expressos, o 
que lhes dá a maioria dos eleitos. Mas mesmo que assim não fosse, jamais aceitaríamos ser 
marginalizados, discriminados e preteridos. 

Por esse motivo protestamos de forma veemente, esperando que no futuro este tipo 
de situações não se repita”. 

 
 O Senhor Presidente da Câmara informou que irá analisar o conteúdo do texto e 

retirar as respectivas ilações, o qual faz referência a afirmações que não foram produzidas e, 
como tal, não correspondem à verdade. 

 
“REQUERIMENTO: 

 
Os Vereadores do Partido Social Democrata requerem que na próxima reunião do 

executivo camarário seja apresentada a listagem das concessões municipais com a indicação 
dos nomes dos concessionários, datas de validade e respectivos valores de concessão”. 

 
O Senhor Presidente da Câmara informou estarem os serviços jurídicos a preparar 

parecer sobre os prazos de validade dos processos de concessão em vigor. 
 

 - Questionou sobre a veracidade da Câmara ter de recorrer a uma empresa de 
trabalho temporário para garantir o funcionamento de algumas escolas do ensino básico e, a 
ser verdade, se é uma situação para se manter e por quanto tempo. O Senhor Presidente da 
Câmara informou da possibilidade de resolver o problema através do recurso a programas 
ocupacionais e que a haver processo de recrutamento dará conhecimento aos senhores 
vereadores. 
 - Teve conhecimento, através de jornal diário da eventual mudança do aterro 
sanitário da Resioeste para a Valorsul e perguntou quais as implicações que tal alteração 
poderá trazer para o concelho de Peniche, nomeadamente quanto a encargos a satisfazer. O 
Senhor Presidente da Câmara disse ter participado em reunião em que esteve presente o 
Secretário de Estado do Ambiente e onde foi solicitado a elaboração de memorando sobre 
os assuntos tratados e indicação de cenários futuros. 
 - Questionou se foi feita a consulta prévia à Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia sobre as alterações a introduzir na obra de requalificação do Largo de São Leonardo, 
nomeadamente no que concerne ao aumento dos lugares de estacionamento de 2 para 4 
lugares. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto foi encaminhado para o 
DOM. 
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 - Perguntou qual o ponto de situação relativamente à instalação de ecoponto 
particular junto ao Intermarché. 
 - Questionou sobre a legalidade da obra de construção de muro junto ao Adro da 
Ajuda, em Peniche. 
 
 Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
 - Chamou a atenção para o estreitamento, cada vez maior, que se vem verificando no 
arruamento sito entre o Hotel Atlântico (Consolação) e a ligação à estrada do Casal 
Moinho, e devido aos ajardinamentos que ali estão a ser executados. O Senhor Presidente 
da Câmara referiu que iria encarregar o DPGU de prestar informação sobre a existência de 
estudo de alinhamento para o local. O Senhor Vereador Jorge Gonçalves informou da 
existência de acordo para a extinção do campo de futebol do Casal Moinho em troca de 
construção de polidesportivo. 
 - Alertou para a abertura de vala que atravessa a Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
de Sousa, junto à rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que a obra tem a ver com trabalhos levados a efeito pela Telecom e iria 
encarregar o DOM de fazer o respectivo acompanhamento. 
 - Perguntou se face às notícias que correm publicamente, iria realizar-se reunião 
com comerciantes, da qual a ACISCP não tem conhecimento, e que competência tem a 
Junta de Freguesia de São Pedro para promover tal reunião. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que a reunião se realiza amanhã, dia 6 de Dezembro, pelas 21 horas, é promovida 
pela Câmara e subordinada ao assunto relacionado com a execução das obras do Campo da 
República e que do seu resultado prestaria informação futura. Recomendou, também, que os 
serviços dessem conhecimento à ACISCP da sua realização. 
 - Questionou sobre a data da apresentação ao executivo dos documentos 
previsionais-      -Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos. O Senhor Vereador Jorge 
Abrantes informou que está previsto a apresentação dos documentos até 15 do corrente; 
 - Aludiu ao mau estado do caminho que dá acesso aos armazéns de gás no Casal da 
Vala e aos problemas e dificuldades que porventura advirão caso haja aumento de tráfego 
no local. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Perguntou quais as decisões que foram tomadas entre a AMO e a Resioeste em 
matéria de aterro sanitário. O Senhor Presidente da Câmara informou que não foi aprovada 
nenhuma solução, tendo ficado de se aprofundar os valores indicados e aguardar-se um 
memorando a elaborar pelo Secretário de Estado para apreciação. 
 - Referiu que o protocolo relativo ao Museu de Atouguia da Baleia não foi 
disponibilizado. 
 - Questionou sobre o desenvolvimento dos concursos para concessão da exploração 
de estabelecimentos comerciais propriedade do Município; 
 - Solicitou informação sobre o eventual recrutamento de pessoal através de empresa; 
 - Disse partilhar do entendimento do PSD relativamente à forma como foi 
desenvolvido todo o processo relacionado com a Convenção de Trabalhadores do 
Município e referiu ter-se perdido a oportunidade para, à semelhança do que era normal 
fazer-se, dar-se a conhecer todos os membros do executivo. 
 - Aludiu à reunião pública programada para apresentação do projecto sobre o 
Campo da República e ao lapso havido quanto à falta de transmissão da sua realização aos 
demais vereadores da oposição. 
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 - Referiu que o grupo do PS está determinado a colaborar na Câmara e apostado no 
desenvolvimento de Peniche, desde que a colaboração seja recíproca e não estando 
disponível para colaborar só por colaborar. 
 - Solicitou a recolocação de sinal de trânsito indicador de aproximação de escola no 
Casal da Vala, em virtude de se encontrar caído, e que não sendo a única situação existente 
no concelho se averigúe e se promova à sua regularização. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 25 de 
Novembro 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 2 de Dezembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 993.778,30 € (novecentos e noventa 
e três mil setecentos e setenta e oito euros e trinta cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 241.541,02 € (duzentos e 
quarenta e um mil quinhentos e quarenta e um euros e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.200.175,90 € (dois milhões 
duzentos mil cento e setenta e cinco euros e noventa cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 559.906,73 € 
(quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e seis euros e setenta e três 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 28 de Novembro a 2 de Dezembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
 * Ofício n.º 672/05, datado de 23.11.2005, da Junta de Freguesia de Serra de El-Rei, 
solicitando apoio financeiro para a aquisição de iluminação de Natal da Vila de Serra de El-
Rei. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra de El-Rei um subsídio, no valor 
de 500,00 €. (P.º 28) 
 

* Ofício n.º 392, datado de 23.11.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, solicitando apoio financeiro para a aquisição de iluminação de Natal. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no 
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valor de 875,00 €. (P.º 23/01) 
 
 * Fax n.º 3253/DSPO-DO/2005, datado de 25.11.2005, do Instituto da Água, 
informando ter já lançado o concurso para execução da intervenção de emergência nas 
arribas da Praia da Almagreira. 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter cópia do ofício aos serviços do DEA, 
DOM e Delegado da Protecção Civil para acompanharem o desenvolvimento do processo e 
execução da intervenção a efectuar no local. (P.º 16/01) 
 
 * Fax n.º 3262/DSPO-DO/2005, datado de 25.11.2005, do Instituto da Água, 
informando ter já solicitado ao LNEC novo apoio técnico para intervenção na arriba 
sobranceira ao acesso à praia dos Frades, em S. Bernardino, e que a Câmara efectue o 
reforço de sinalização e resolva o problema de drenagem das águas no referido local. 
 - Deliberado que os serviços do DOM, DEA e Delegado da Protecção Civil 
articulem entre si a intervenção a executar no local por forma a solucionarem o problema 
existente. (P.º 36) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Fax ref.ª 18731-PCA, datado de 28.11.2005, do Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos, informando que no dia 14.11.2005, foi contratada a empreitada de 
“Remoção de Inertes na Zona Envolvente do Porto de Peniche”, com a firma “F. Soares, 
L.da”, e solicitando que a Câmara nomeie um representante para participar no acto de 
consignação dos trabalhos (P.º 16/01) 
 
 * Fax, datado de 24.11.2005, do Centro de Saúde de Peniche, remetendo fotocópia 
sobre o desenvolvimento do trabalho de parceria que está a decorrer entre este Centro de 
Saúde e o Hospital de Peniche. (P.º 42/01) 
 
 * Circular ref.ª 144\2005-PB, datada de 21.11.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, remetendo a Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro, relativa a 
eleitos locais em regime de permanência e inscrição na Caixa Geral de Aposentações. (P.º 
16/03) 
 

* Circular ref.ª 142\2005-AG, datada de 17.11.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, remetendo cópia da “Declaração Final”, sobre a proposta de Lei 
do Orçamento de Estado para 2006, aprovada por aclamação no Encontro Nacional de 
Eleitos, realizado no dia 16.11.2005, em Santarém. (P.º 16/03) 
 
 * Carta, datada de 23.11.2005, da deputada Maria Ofélia Moleiro, do Grupo 
Parlamentar do Partido Social Democrata, apresentando felicitações a todos os autarcas 
eleitos e manifestando total disponibilidade para colaborar com o Município. (P.º 37) 
 
 * Carta, datada de 18.11.2005, do Centro de Estudos e Defesa do Património da 
Região de Peniche, apresentando felicitações a todos os autarcas eleitos e manifestando 
total disponibilidade para colaborar com o Município. (P.º 37) 
 
 * Ofício ref.º 1322/C, datado de 24.11.2005, do Sindicato Nacional dos 
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Trabalhadores da Administração Local, remetendo aviso prévio de greve nacional para os 
dias 13 e 14 de Dezembro de 2005. (P.º 40/03) 
 
LEGISLAÇÃO:
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no 
Diário da República: 
 
 - Portaria n.º 1256/2005, de 2 de Dezembro, que regulamenta o Programa de 
Estágios Profissionais na Administração Pública. 
 - Despacho n.º 24753/2005 (2.ª série), de 18 de Dezembro, do Gabinete do 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, relativo a proposta de 
alteração da REN–    -Reserva Ecológica Nacional, que foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 
321/83, de 5 de Julho. 
 - Parecer n.º 31/2005, de 9 de Novembro, do Ministério Público, relativo à 
competência do Governador Civil para efeitos de intimação em matéria de Regulamento de 
Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho 
de 1936. 
 
TOPONÍMIA: 
 

* Ofício n.º 373, datado de 17.11.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, propondo a atribuição do nome de Rua de Santo António à artéria que nasce na Rua 
dos Canteiros e vai no sentido sul, na Vila de Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado atribuir o nome, conforme proposto, ao novo arruamento que nasce na 
Rua dos Canteiros e segue no sentido sul, em Atouguia da Baleia. (P.º 18/03) 
 
 * Ofício n.º 248, datado de 21.11.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, propondo a 
atribuição do nome de Rua das Águas Hortas à via que nasce na Estrada dos Casais e segue 
para sueste em direcção à propriedade do Senhor Alfredo de Jesus Santos, acompanhada de 
planta de localização. 
 - Deliberado atribuir o nome conforme proposto à artéria que nasce na Estrada dos 
Casais e segue para sueste (em direcção à propriedade do Senhor Alfredo Jesus Santos), em 
Ferrel. (18/03) 
 
 * Ofício n.º 113, datado de 22.11.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, 
propondo a atribuição do nome de Rua da Universidade à via que nasce nos Remédios e 
finda no Pinhal, em Peniche, e o nome de Praceta dos Remédios, para o agrupamento de 
casas existentes junto ao Santuário dos Remédios em frente à nova construção do edifício 
Pólo Universitário em Peniche. 
 - Deliberado remeter à Comissão de Toponímia para apreciação e informação. 
(18/03) 
 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena 
de 5 a 16 de Dezembro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
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PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Armando José Nunes Marques, solicitando a 
realização de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na Rua 25 de 
Abril, em Ferrel. 
 - Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, na qual se consignará que o 
terreno vendido corresponde ao titulado no alvará de alienação n.º 655, emitido em 
29.10.1992. 
 
Actualização das rendas de prédios urbanos para 2006: 
 
 Na sequência da deliberação camarária de 7.11.2005 e de acordo com o disposto na 
Portaria n.º 1126/2005, de 31 de Outubro, foi, presente uma informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, acompanhada de listagem dos cálculos efectuados para 
actualização de rendas referentes ao ano de 2006 e respeitantes ao Bairro do Calvário, Sitio 
do Calvário, Rua das Redes, Rua dos Covos e Valverde (Bairro dos Funcionários). 

- Deliberado tomar conhecimento e proceder à actualização das rendas de casa a 
partir do início do próximo mês de Janeiro. 
 
Instalação de quiosques: 
 

 Carta, registada nestes serviços no dia 10.11.2005, do Senhor António Monteiro 
Lopes, solicitando autorização para a venda do quiosque e respectiva transmissão da 
autorização do espaço que o mesmo ocupa, sito na Avenida da Praia, em Consolação, 
destinado à venda de jornais, revistas, artigos de praia, postais, tabaco, etc. 
 - Deliberado indeferir por a ocupação do espaço ter carácter excepcional e precário e 
o espírito que presidiu à concessão da autorização para a sua utilização ter sido orientado 
com base na aferição da situação sócio-económica familiar do requerente. 
 
ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PENICHE: 
 
 * Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara sobre os valores a 
cobrar à Resioeste, no ano de 2005, acompanhada de duas informações do DEA, 
relativamente aos custos de exploração e valores da renda de exploração para utilização do 
semi-reboque. 

- A Câmara deliberou, com base na percentagem do aumento da tarifa da 
Resioeste: 
 1- Quanto à utilização da ETRS, em regime de propriedade e gestão municipal: 

a) Fixar o valor de 3.691,00 €/mês, acrescida de 2,80 €/por cada tonelada 
movimentada. 
 2- Quanto à disponibilização do aluguer do semi-reboque: 

a) Fixar o valor de 626,00 €, renovável de ano a ano, e nas demais condições já 
consignadas na reunião de 27.10.2003. 
 - Deliberado, também, aprovar a metodologia de actualização definida para o ano de 
2006. 
 - Deliberado, ainda, remeter cópia destas deliberações à Resioeste e à Câmara 
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Municipal da Lourinhã, para conhecimento e devidos efeitos. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Foi presente o processo relativo à ocupação da via pública com esplanada, sita na 
Rua D. Jerónimo de Ataíde, em Atouguia da Baleia, em nome de Manuel Veríssimo 
Ferreira, acompanhado de informação do Senhor Presidente da Câmara, exarada no ofício, 
datado de 12.5.2005. 
 - Deliberado autorizar o pagamento da ocupação da via pública com esplanada, no 
valor de 2.264,77 €, a liquidar em 12 prestações mensais de 188,73 € cada, com início no 
corrente mês de Dezembro. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 

* Requerimento, em nome de António Joaquim da Costa Alves, solicitando a 
emissão de licença de exploração de uma máquina de diversão para o estabelecimento, sito 
na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor Romão 
Garcia dos Santos. 
 - Deliberado indeferir por o estabelecimento onde se pretende colocar a máquina em 
exploração se situar a menos de 200 metros da escola primária, conforme dispõe o Artigo 
46.º do Regulamento Municipal sobre licenciamento da actividade de exploração de 
máquinas de diversão. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram 
presentes, para efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os 
estabelecimentos que a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes 
deliberações: 

 
* Requerimento, em nome de Nelson Miguel da Conceição Inácio, solicitando a 

concessão de horário de funcionamento, das 7 às 24 horas, para um estabelecimento de 
bebidas, denominado “Pastelaria Caravela”, sito na Rua Pedro António Monteiro, n.º 8, em 
Peniche. 

- Deliberado que seja visado o horário das 7 às 24 horas, com validade até 
31.12.2006. 

 
* Requerimento, em nome de Joaquim Carlos C. Simões, solicitando a concessão de 

horário de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, 
denominado “Pastelaria o Ferrador”, sito na Rua do Clemente, n.º 25, em Ferrel. 

- Deliberado que seja visado o horário até às 2 horas, com validade até 31.12.2006. 
 
* Requerimento, em nome de João Carlos Neto Bento, solicitando a concessão de 

horário de funcionamento, das 9 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, 
denominado “Bjecas Café Bar”, sito no Largo do Bom Jesus, em Bolhos. 

- Deliberado que seja visado o horário até às 2 horas, com validade até 31.12.2006. 
 
* Requerimento, em nome de António José Rosado Pelerito, solicitando a concessão 
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de horário de funcionamento, das 15 às 6 horas, para um estabelecimento de bebidas, 
denominado “San Pedro de Alcântara”, sito no Forte das Cabanas, em Peniche. 

- Deliberado que seja visado o horário até às 6 horas, com validade até 31.12.2006. 
 
* Requerimento, em nome de Celtibérico Restauração e Eventos, solicitando a 

concessão de horário de funcionamento, das 8 às 6 horas, para um estabelecimento de 
restauração, denominado “Três Ás”, sito no Largo da Ribeira, n.º 14, em Peniche. 

- Deliberado que seja visado o horário até às 6 horas, com validade até 31.12.2006. 
 
* Requerimento, em nome de João Domingos Delgado da Silva, solicitando a 

concessão de horário de funcionamento, das 11 às 4 horas, para um estabelecimento de 
bebidas, denominado “Jonas Bar”, sito na Rua Marechal Gomes Freire de Andrade, n.º 86, 
em Peniche. 

- Deliberado que o requerente apresente documento que comprove ter sido visado 
horário de funcionamento até às 4 horas e enviar à Junta de Freguesia de Conceição 
fotocópia da reclamação efectuada pelos moradores da zona para conhecimento e que não 
acompanhou o pedido de parecer solicitado através do ofício n.º 6646, de 22.9.2005. 

 
* Requerimento, em nome de José Simões Costa Ratola, solicitando autorização 

para prolongamento de horário de funcionamento, na noite de passagem de ano, para um 
estabelecimento de bebidas, denominado “Danau Bar”, sito no Baleal, junto ao parque de 
estacionamento. 

- Deliberado autorizar o funcionamento de 31.12.205 para o dia 1.1.2006 sem 
sujeição a horário, devendo informar-se o Comandante do Posto da GNR do agora 
deliberado. 

 
* Requerimento, em nome de Balitur – Construções e Turismo L.da, solicitando 

autorização para isenção de horário de funcionamento, na noite de passagem de ano, para 
um estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Discoteca Bar Voilá”, sito no 
Baleal Sol Village I, em Baleal. 

- Deliberado autorizar o funcionamento de 31.12.205 para o dia 1.1.2006 sem 
sujeição a horário, devendo informar-se o Comandante do Posto da GNR do agora 
deliberado. 

 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de 
construção, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Em nome de Maria Rosa Conceição Jorge, acerca da viabilidade de construção de 
um loteamento urbano, na Rua do Talefe, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado informar de que deverá apresentar documento comprovativo que 
legitime a posse primitiva do prédio. 
 
 * Em nome de Duarte Moisés Pinto Completo, acerca da viabilidade de construção 
de um loteamento em prédio rústico, sito no Alto de Santana, em Peniche, acompanhado de 
planta de implantação, datada de 22.11.2005, da Divisão de Estudos, Projectos, 
Planeamento e Controlo, relativa a arranjo urbanístico do Bairro Santana. 
 - Deliberado que a DEPPC complete o estudo com o levantamento sócio-
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habitacional existente no local, concretamente em relação ao número e identificação dos 
moradores e problemas sociais ali evidenciados. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 * Foi presente e apreciado o Proc.º N.º 428/95, em nome de Mayer da Silva Correia, 
para construção de moradia, na Rua José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia, já presente 
em reunião anterior. 
 - Deliberado colher os pareceres do IPPAR e SMAS. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma 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. 
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