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ACTA N.º 48 /2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2005: 
 
 Aos doze 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 e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
 Não compareceu à reunião o Vereador, Senhor Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador. 
 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: 
 Deu conhecimento das seguintes reuniões em que participou: 
 - Dia 6 de Dezembro, com o Senhor Capitão do Porto de Peniche, onde foram 
analisadas eventuais intervenções no domínio público marítimo, questões relacionadas com a 
protecção civil e Berlenga, sendo que em próxima reunião serão apreciados assuntos 
relacionados com a articulação que deve coexistir entre as empresas marítimo - turísticas; 
 - Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em Geraldes, sobre 
o poço da Barroca, e em que foi solicitado ao DOM o dossier e parecer sobre o assunto; 
 - Na mesma data, na RTO – Região de Turismo do Oeste, para eleição da nova 
comissão executiva, na qual se absteve, e onde foi apresentado documento sobre as futuras 
linhas orientadoras para a região. Foi também realizada uma assembleia geral extraordinária 
de cuja agenda constava a criação de Associação Inter-Regional para Promoção Externa; 
 - Na mesma data, no Auditório Municipal, para apresentação pública do projecto de 
recuperação do Campo da República, tendo sido marcada nova reunião para o dia 31 de 
Janeiro; 
 - Dia 7 de Dezembro, com DEA e a DA, para reflexão quanto à futura organização da 
feira mensal; 
 - Na mesma data, com a empresa IDAL, onde lhe foi transmitida a informação sobre o 
desenvolvimento do processo negocial da fábrica, cuja conclusão estará prevista para Março 
de 2006, e entregue documento organizacional e operacional da empresa. Foi-lhe ainda 
comunicado haver a pretensão de audição dos trabalhadores; 
 O Senhor Presidente informou também a Câmara sobre a sua participação nos 
seguintes eventos: 
 - Dia 3 de Dezembro, no aniversário da Hortapronta; 
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 - Dia 6 de Dezembro, na sessão de abertura do seminário promovido pela Associação 
de Estudantes do ESTMAR; 
 - Dia 8 de Dezembro, no torneio de paulitinho, organizado pelo Centro Social da 
Bufarda; 
 - Dias 9 e 10 de Dezembro, no congresso da ANMP, onde foi manifestada a 
insatisfação dos autarcas face à quebra das receitas para os Municípios provenientes do O. E. e 
proposto a revisão das Finanças Locais; 
 - Dia 11 de Dezembro, no 3.º circuito universitário de bodyboard – entrega de prémios; 
 - Na mesma data, no Concerto realizado pelo Coral Stella Maris, no Lugar da Estrada. 
 O Senhor Presidente deu, também, conhecimento da queda e falecimento de praticante 
de Asa Delta, situação que acompanhou e para a qual foram disponibilizados os meios 
possíveis. 
 O Senhor Presidente deu ainda conhecimento de que os documentos previsionais, face 
à possibilidade que a lei consigna de poderem ser aprovados até final de Abril de 2006, não 
serão apresentados para apreciação até final do ano de 2005. 
 O Senhor Presidente informou, ainda, que o Centro de Emprego e Formação 
Profissional manifestou disponibilidade para, em articulação com o executivo, fazer o 
acompanhamento da situação da IDAL. 
 O Senhor Presidente informou, por último, que tem programado a sua participação nas 
seguintes reuniões e eventos, no decurso desta semana: 
 - Dia 13 de Dezembro, nas reuniões com os operadores do Mercado Municipal e 
Grupo Desportivo de Peniche;  
 - Dia 14 de Dezembro, nas reuniões com o Senhor Coordenador da Reserva Natural da 
Berlenga, empresa Finlandesa, sobre a produção de energia através das ondas, Assembleia 
Intermunicipal da AMO e prova desportiva de corta-mato escolar; 
 - Dia 15 de Dezembro, no almoço com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
sobre a questão dos resíduos sólidos, onde foi dirigido convite para visita de estudo a empresa 
Holandesa e na Conferência “Ser solidário“ organizado pelo Conselho de Administração do 
Hospital São Pedro Telmo – Peniche; 
 - Dia 16 de Dezembro, na festa de Natal dos trabalhadores do Município, a levar a 
efeito no Centro Social da Bufarda; 
 - Dia 17 de Dezembro, no Concerto de Natal, a realizar na Igreja de São Leonardo, em 
Atouguia da Baleia, pela Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento das seguintes reuniões e eventos em que participou: 
 - Dia 6 de Dezembro, reunião na CCDRLVT, sobre a preparação da campanha 
“Bandeira Azul”; 
 - Dia 7 de Dezembro, reunião com o director do DPGU e Técnico Superior de 
Arqueologia, Senhor Rui Venâncio, sobre cuidados a ter com intervenções a efectuar em 
terrenos possíveis de estudo arqueológico e elaboração de normas internas entre a 
DPGU/Arqueologia/SMAS; 
 - Na mesma data, reunião com o Senhor Jorge Russo e Gep’s, sobre as actividades a 
realizar em 2006 e sua relação com a Câmara; 
 - Na mesma data, reunião com a Associação Patrimonium; 
 - Na mesma data, reunião com encarregados de educação da Escola EB. 1.2, de 
Atouguia da Baleia;  
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 - Dia 10 de Dezembro, participação na entrega de prémios do circuito universitário da 
ESTMAR. 

 O Senhor Vice-Presidente informou, ainda, ter-se deslocado à Consolação, onde 
tomou conhecimento do estado de conservação da falésia e forte da Consolação. 
 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Propôs um voto de saudação e felicitações à jovem Márcia Pejapes, a que se 
associaram os demais membros da Câmara, pela distinção de que foi alvo com a atribuição 
das insígnias da FIFA na modalidade de futebol; 
 - Perguntou a que se deveu a alteração do local para realização do jantar de Natal. O 
Senhor Presidente informou que a mudança teve a ver com a falta de licenciamento das 
instalações da Quinta do Juncal. 
 - Perguntou se a Câmara tem conhecimento do encerramento das instalações da 
ELLOS e Coopertorres, que irão colocar no desemprego dez funcionários e sugeriu que se 
solicitasse a realização de uma reunião com carácter de urgência. O Senhor Presidente da 
Câmara disse não ter conhecimento da situação. 
 - Questionou sobre o ponto de situação do concurso de remodelação das escolas do 
Filtro e da Bufarda. O Director do DPGU informou que as propostas estão apreciadas e que as 
obras poderão ser adjudicadas. 
 - Referiu que o protocolo sobre o Museu de Atouguia da Baleia, a celebrar com o 
Patriarcado, ainda não foi disponibilizado. O Senhor Presidente da Câmara fez entrega de um 
exemplar a cada grupo no decorrer da reunião. 
 - Questionou sobre os concursos de concessão da exploração dos estabelecimentos 
propriedade do Município. O Senhor Presidente informou que os dossiers estão a ser 
analisados para serem presentes em próxima reunião. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 28 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 9 de Dezembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 900.413,60 € (novecentos mil 
quatrocentos e treze euros e sessenta cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 231.963,33 € (duzentos e trinta e 
um mil novecentos e sessenta e três euros e trinta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.141.615,46 € (dois milhões 
cento e quarenta e um mil seiscentos e quinze euros e quarenta e seis cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 559.404,78 € (quinhentos e 
cinquenta e nove mil quatrocentos e quatro euros e setenta e oito cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
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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 à semana de 5 a 9 de Dezembro. 
 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício ref.ª 33/D/2005, datado de 24.11.2005, da União Desportiva e Cultural de São 
Bernardino, solicitando apoio para pagamento dos encargos com o transporte dos participantes 
no torneio nacional de sueca realizado no dia 8.12.2005, em Penela. 
 - Deliberado que o Senhor Vice-Presidente proceda ao apuramento dos encargos com o 
transporte dos participantes para apreciação na próxima reunião. (P.º 32/06) 
 
 * Ofício ref.ª 32/D/2005, datado de 22.11.2005, da União Desportiva e Cultural de São 
Bernardino, solicitando apoio para a realização de torneio de sueca de Inverno. 
 - Tomado conhecimento e deliberado oferecer dois troféus. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 8.12.2005, da Associação Cultural e Desportiva de Ribafria, 
solicitando apoio financeiro para a realização da festa de Natal, no dia 18.12.2005. 
 - Deliberado conceder à Associação Cultural e Desportiva de Ribafria um subsídio, no 
valor de 75,00 €. 
 
 * Ofício, datado de 24.11.2005, do Centro Social da Bufarda, solicitando apoio 
financeiro para a realização da festa de Natal, no dia 17.12.2005. 
 - Deliberado conceder à Associação Cultural e Desportiva de Ribafria um subsídio, no 
valor de 75,00 €. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 25.11.2005, Centro de Dia da Bufarda, solicitando apoio financeiro 
para a realização da festa de Natal, no dia 16.12.2005. 
 - Deliberado conceder à Associação Cultural e Desportiva de Ribafria um subsídio, no 
valor de 75,00 €. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício, datado de 5.12.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento do fornecimento de refeições 
na cantina daquele Centro, relativo aos seguintes eventos: 

- Passeio Pedestre Inatel ......................................................................  560,00 € 
- Refeições polícias de intervenção (dia de feira) ..................................  80,75 € 
- Arqueólogos (4 a 11 de Novembro 2005) .........................................  107,90 € 
- Pedro Luís Meca Rocha (mês de Outubro 2005 – Programa  

Vida Emprego) .................................................................................  105,00 € 
- Pedro Luís Meca Rocha (mês de Novembro 2005 – Programa  

Vida Emprego) .................................................................................  105,00 € 
 - Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 
um subsídio, no valor de 958,65 €. (P.º 40/09/01) 
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 * Ofício ref.ª HZ/mc-4058/2005, datado de 30.11.2005, das Águas do Oeste, 
informando dos custos de serviços de saneamento previstos para o ano de 2006 e da situação 
da realização do capital social do Município. 

- Deliberado remeter a informação aos SMAS para conhecimento e considerar nos 
documentos previsionais de 2006. (P.º 35/01) 
 
 * Ofício ref.ª HZ/mc-4031/2005, datado de 25.11.2005, das Águas do Oeste, 
acompanhado de planta de localização, propondo uma nova solução quanto à relocalização da 
ETAR de Atouguia da Baleia. 
 - Tomado conhecimento e deliberado aguardar a informação da decisão tomada pelos 
SMAS. (P.º 4/09) 
 
 * Publicação Actas do Congresso, subordinada ao tema “A presença Romana na 
Região Oeste”. 
 - Tomado conhecimento e deliberado encarregar o Técnico Superior de Arqueologia, 
Senhor Rui Venâncio de providenciar a cedência de um exemplar para cada um dos grupos do 
PS e PSD. 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

 * Ofício n.º 3282, datado de 6.12.2005, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e 
da Administração Local, acompanhado de cópia do ofício ref. ª 139/PORLVT-eixo1/2005, 
datado de 5.12.2005, da CCDRLVT, relativo ao “Financiamento do Projecto de Construção 
do Parque Urbano e Reabilitação da Prageira”. (P.º QCA III ) 
 
 * Carta, datada de 28.11.2005, do deputado do Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista, Carlos Lopes, apresentando felicitações ao Senhor Presidente e restantes membros 
da Câmara pela sua eleição e manifestando total disponibilidade para colaborar com o 
Município. (P.º 37) 
 
 * Ofício ref.ª SAC212, datado de 25.11.2005, da Caixa Geral de Aposentações, 
prestando esclarecimentos sobre os termos da aplicação do regime estabelecido pela Lei n.º 
52-A/2005, de 10 de Outubro, relativa ao regime previdencial dos eleitos locais (eleitos nas 
últimas eleições autárquicas). (P.º 40/07) 
 
 * Correio electrónico, datado de 25.11.2005, de Luís Cirilo, remetendo fotocópia de 
artigo publicado no jornal Correio da Manhã por Luís Filipe Menezes, relativo ao futuro 
aeroporto da OTA. /P.º 17) 
 
 * Foi presente, dossier circunstanciado, da Empresa Indústrias de Alimentação IDAL, 
L.da, sobre o desenvolvimento do processo de transferência da empresa, acompanhado do 
organigrama e informação sobre as actividades exercidas na empresa. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 24: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 24, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 189.300,00 € em reforços de despesas correntes, 37.800,00 € 
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em anulações de despesas correntes, 3.000,00 € em reforços de despesas de capital e 
154.500,00 € em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 10: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 21 ao Plano Plurianual de Investimentos, 
para o ano em curso, a qual regista o valor de 5.500,00 € em reforços e 157.500,00 € em 
anulações. 
 
NATAL PENICHEIRO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 5.12.2005, do Técnico Profissional 
Animador Social, sobre os custos previstos para a animação da actividade “Natal Penicheiro 
2005”. 
 - Deliberado conceder os subsídios aos seguintes grupos e nos valores adiante 
referidos: 

- Banda Filarmónica de Atouguia da Baleia......................................  250,00 € 
- Banda Filarmónica de Serra de El-Rei............................................  250,00 € 
- Grupo Coral Nascente – Olho Marinho ..........................................  200,00 € 
- Grupo Coral Stella Maris de Peniche..............................................  200,00 € 
- Associação D. Inês de Castro..........................................................  500,00 € 

- Deliberado, ainda, autorizar o pagamento das seguintes despesas: 
- Aquisição de Águas............................................................................25,00 € 
- Aquisição de Bombons .....................................................................  25,00 € 
- Fornecimento de 3 Almoços ( Reis Magos)......................................  30,00 € 

 
COMISSÃO DIRECTIVA DA RESERVA DA BERLENGA - NOMEAÇÃO DE VOGAL: 
 
 * Foi presente ofício, datado de 29.11.2005, do Instituto da Conservação da Natureza, 
acompanhado de ofício ref.ª 158/05-RNB, datado de 28.10.2005, do Presidente da Comissão 
Directiva da Reserva Natural das Berlengas, solicitando a nomeação de um vogal para integrar 
a Comissão Directiva da Reserva Natural das Berlengas. 
 - Deliberado indicar o nome do Senhor Presidente da Câmara Municipal como vogal 
para integrar a Comissão Directiva da Reserva Natural das Berlengas. (16/01) 
 
EDUCAÇÃO:
 
 * Foi presente o ofício, datado de 22.11.2005, do Centro de Saúde de Peniche, 
remetendo relatórios de vistorias efectuadas às escolas do 1.º Ciclo do Concelho de Peniche, 
durante o ano lectivo 2004/2005. (P.º 4/01) 
 - Tomado conhecimento 
 
FESTA DE NATAL: 
 

* Foi presente o programa de Festa de Natal, do Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche, a realizar na tarde do próximo dia 16 de Dezembro. 
            - A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal em 14.12.2005, que determinou dispensar o pessoal a partir das 13 horas 
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do dia 16 de Dezembro corrente, a fim de poderem participar na festa infantil e de Natal e no 
jantar de confraternização e nas condições em que o tem sido nos anos anteriores. (P.º 
40/09/01) 
 
MUSEU MUNICIPAL: 
 
 * Foi presente a informação n.º 130/2005, do Técnico de Museografia, a sugerir o 
encerramento do Museu Municipal de Peniche, nas épocas de Natal e Ano Novo e nos termos 
em que o foram em 2004. 
            - A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal em 14.12.2005, que determinou que os serviços do Museu Municipal 
encerrem nos dias 24 e 25 de Dezembro e nos próximos dias 31 de Dezembro corrente, a 
partir das 13 horas, e no dia de Ano Novo. 
 
 
BANDEIRA AZUL: 
 
 * Foi presente a informação, datada de 5.12.2005, do DEA/DSET, acompanhada de 
mapa de resumo dos resultados das análises às águas balneares costeiras em 2005, relativa à 
candidatura das praias do concelho, com excepção de São Bernardino, ao galardão Bandeira 
Azul da Europa 2006. 
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A GENERALIZAÇÃO DO INGLÊS: 
 
 * Foi presente ofício, datado de 30.11.2005, da Direcção Regional de Educação de 
Lisboa remetendo dois exemplares do Contrato-Programa de generalização do ensino de 
inglês nos 3.ºs e 4.ºs anos do 1.º ciclo do ensino básico. 
 - Deliberado aprovar o texto do contrato–programa e delegar no Senhor Presidente da 
Câmara ou quem legalmente o substituir os poderes para outorgar em nome do Município. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Olivério João Silvestre de Oliveira, solicitando a venda 
de parcela de terreno, sito Rua da Saudade, em Ferrel. 
 - Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, na qual se consignará que o 
terreno corresponde ao titulado no alvará de alienação n.º 651, emitido em 20.4.1992. (P.º 
32/03) 
 
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: 

 
* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Cervejaria Golo”, sito na Rua 

Alexandre Herculano, n.º 70, em Peniche, de que é proprietário o Senhor António José Rosado 
Pelerito. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.12.2005 * Livro 95 * Fl.8 
 

até 31.12.2006. 
 

* Requerimento, em nome de Maria João Rodrigues Grandela, solicitando autorização 
para prolongamento do horário de encerramento do estabelecimento, denominado “Amigos do 
Baleal”, sito na Praia do Baleal, na noite de passagem de ano. 

- 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. 

 
LOTEAMENTOS: 

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

 
* Proc.º N.º 1/1993-Lot/DHU, em nome de Construções Penichense, L.da, para 

loteamento de um prédio misto, sito no Lapadusso, em Peniche, acompanhado de um pedido 
de alteração ao alvará de loteamento, já presente em reuniões anteriores, e de informação de 
não ter sido apresentada qualquer reclamação em sede de inquérito público. 

- Deliberado aprovar a alteração pretendida, nas condições constantes do parecer da 
DGUO, de 2.8.2005, devendo apresentar planta síntese definitiva e remeter à DPOI para 
informar sobre os eventuais encargos resultantes da alteração. 
 
 
 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 565/04, em nome de Henrique Pedro Vale Costa Horta, para construção de 
um edifício de habitação unifamiliar e comércio, nas Ruas José Estêvão e Vasco da Gama, em 
Peniche, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
 * Proc.º N.º 562/01, em nome de Santa Casa da Misericórdia de Peniche, relativo à 
alteração e reformulação de edifício (antigo hospital), sito no Largo 5 de Outubro, em 
Peniche, acompanhado de requerimento a solicitar a concessão de licença de utilização e a 
respectiva isenção de taxas ao abrigo do Artigo 51.º do R.M.U.E. 
 - Deliberado isentar do pagamento de taxas ao do Artigo 51.º do R.M.U.E. 
 
 * Proc.º N.º 488/05, em nome de Maria João Santos Afonso Ramos, para proceder a 
alterações no decurso da obra, sita na Rua do Brejo, n.º 50, em Ferrel. 
 - Deliberado aprovar o projecto das alterações, devendo apresentar o projecto de 
estabilidade referido na informação da DGUO, de 24.11.20005. 
 

* Proc.º N.º 469/05, em nome de Joaquim Fonseca Dias Correia, para proceder a 
legalização de uma moradia, sita na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado indeferir, por a pretensão afectar manifestamente a adequada inserção no 
ambiente urbano ( n.º 4 do Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99), conforme informação da 
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DGUO, de 30.11.2005, e informar que a Câmara está disponível para reanalisar o processo 
caso seja apresentada proposta de suprimento dos anexos construídos sobre a garagem por 
forma a melhorar o impacto visual provocado pela empena cega existente e exposta para a 
parcela de terreno da propriedade vizinha. 
 

* Proc.º N.º 543/05, em nome de Mário de Jesus Cepa, para proceder a alterações no 
decurso da obra, sita na Rua Francisco Sá Carneiro, n.º 78, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto das alterações, devendo apresentar o projecto de 
estabilidade de acordo com o parecer da DGUO, de 28.11.20005. 
 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
 A Câmara deliberou aprovar o estudo de plano de alinhamento, elaborado pela Divisão 
de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datado de 4.11.2005, para a Rua da Lagoeira, 
em Geraldes. 

Deliberado, ainda, notificar o Senhor Rui Gonçalo Silva Franco para proceder aos 
ajustamentos em frente da sua moradia de acordo com o estudo agora aprovado. 
 
LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 
 
 Fixação de Taxas: 
 
 Considerando que através do Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, foi estabelecido 
o novo regime legal para o exercício da actividade industrial, cujas normas de regulamentação 
(RELAI) foram aprovadas pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril e o regime 
de classificação dos estabelecimentos e entidade coordenadora definidos pela Portaria n.º 
464/2003, de 6 de Junho, sendo que, neste caso e para os estabelecimentos industriais do tipo 
4 passou a Câmara Municipal a ser a entidade coordenadora competente do processo de 
licenciamento; 
 Considerando a existência de estabelecimentos industriais sem licença de exploração e 
a necessidade de se promover a sua regularização; 

Considerando a conveniência de estabelecer taxas para concessão de licenças de 
instalação e exploração de estabelecimentos industriais, do tipo 4. 
 - A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 6 
do Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a aprovação do aditamento do capítulo 
XII-A Licenciamento de Actividades Diversas – do Artigo 41.º-P, com a seguinte redacção: 
 Artigo 41.º-P – Licenciamento de Estabelecimentos Industriais (Decreto-Lei n.º 
69/2003, de 10 de Abril): 

1) Apreciação de pedidos de instalação de novas industrias e regularização ao abrigo 
do regime transitório ......................................................................................................... 125,00 €. 

2) Emissão de alvará de licenciamento de instalação ou de exploração ..............  270,00 €. 
3) Vistorias .............................................................................................................  32,00 €. 
4) Averbamentos .................................................................................................... 53,00 €. 

  
Modelo de Alvará para Licença de Exploração:
 
 * Foi presente informação, datada de 30 de Novembro de 2005, da DGUO, 
acompanhada de modelo de Alvará relativo a Licenciamento Industrial tipo 4. 
 - Deliberado aprovar o modelo de Alvará de Licença de Exploração para 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.12.2005 * Livro 95 * Fl.10 
 

estabelecimentos Industriais “Tipo 4”. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA:
 

Face à época natalícia que se atravessa, a Câmara deliberou que as reuniões ordinárias 
que deveriam ter lugar nos dias 26 de Dezembro de 2005 e 2 de Janeiro de 2006 se realizem 
nos dias imediatos (27 de Dezembro e 3 de Janeiro). 
 
ENCERRAMENTO: 

 
 Sendo dezoito horas e quarenta e cinco 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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