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ACTA N.º 49/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005: 
 
 Aos dezanove 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 só participou na reunião até às dezanove horas e trinta minutos 
e o Vereador, Senhor Francisco Salvador até às vinte horas e dez 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: 
 
 - Patrício Leitão e Manuel Patrício, na qualidade de proprietários da garagem Patrício, 
que cumprimentaram a Câmara pela sua eleição e comunicaram que aguardam a entrega das 
instalações, objecto de decisão do tribunal em processo de acção de despejo e já transitado em 
julgado, a fim de darem cumprimento às determinações da Câmara quanto à execução das obras 
necessárias que obviem uma eventual derrocada e invasão de propriedade e sejam susceptíveis 
de atentar contra a segurança das pessoas, dado o estado de degradação que apresentam. 
 Deliberado tomar conhecimento. 
 - Virtuosa Domingos Leal, que apresentou carta do anterior proprietário e chamou a 
atenção para a cércea modal do prédio fronteiro e reiterou a informação sobre o pedido de 
viabilidade de construção (ampliação) de edifício, sito na Rua António Cervantes, n.º 118, em 
Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou que deverá aguardar o parecer a prestar pela 
DGUO sobre o pedido de viabilidade e a respectiva decisão da Câmara.  
 - 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 talho denominado “Dú Bife”, solicitando a resolução do processo e a reabertura do referido 
estabelecimento comercial o mais breve possível. O Senhor Presidente procedeu à leitura de 
abaixo-assinado e manifestou o seu desagrado face às incorrecções constantes do teor do mesmo, 
que gostaria de ver contrariados, sendo que, no entanto, iria dar instruções para que o processo se 
desenvolva rapidamente quer quanto ao licenciamento das obras quer em relação ao pedido de 
vistoria para concessão da respectiva licença de utilização. 
 

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: 
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Senhor Presidente da Câmara: 

 Informou das seguintes reuniões em que participou: 
 - Em 13 de Dezembro, com os serviços da DPGU sobre planos de urbanização e de 
pormenor, com destaque para os planos da zona central da cidade; 
 - Na mesma data, com os operadores do Mercado Municipal, onde foram levantadas 
questões relacionadas com as condições do exercício e sobre o mercado abastecedor, cujo 
regulamento se encontra suspenso; 
 - Na mesma data, com o Presidente do Grupo Desportivo de Peniche, sobre o aumento da 
comparticipação e sobre o qual ficou de entregar dossier; 
 - Em 14 de Dezembro, com a Reserva Natural das Berlengas/Comissão Técnica de 
Acompanhamento do Plano de Ordenamento, tendo ficado agendado nova reunião para 25 de 
Janeiro de 2006, na qual, associado ao Plano de Ordenamento, irá ser equacionado cada uma das 
infraestruturas existentes (Forte São João Baptista, Pavilhão Mar e Sol e Castelinho), assuntos de 
que solicitou o envio atempado dos documentos para análise; 
 - Na mesma data, com empresa Finlandesa, sobre projecto de energia das ondas; 
 - Na mesma data, na Assembleia Intermunicipal da A.M.O., onde foram aprovados o 
Orçamento e Grandes Opções do Plano de Investimentos, foi eleita a Engenheira Paula Neves 
para Administradora-Delegada e abordado o compromisso do Secretário de Estado do Ambiente 
sobre o memorando ainda não recebido relativamente à Resioeste; 
 - Dia 15 de Dezembro, com a Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, de Atouguia da 
Baleia;  
 - Dia 16 de Dezembro, na Assembleia Geral da Leader Oeste, onde foram aprovados o 
Orçamento e Plano de Actividades para 2006; 
 - Dia 17 de Dezembro, no ATL de Ferrel; 
 - Dia 19 de Dezembro, com a Galp e proprietários da garagem Patrício, sobre o 
desmantelamento das instalações e depósitos de combustíveis; 
 - Na mesma data, com a Antena 1, sobre a situação financeira e site da Câmara. 
Informado que os elementos seriam disponibilizados logo que se conhecessem os seus valores e 
que o histórico das notícias já se encontra reposto após ter sido objecto de actualizações; 
 O Senhor Presidente informou também a Câmara sobre a sua participação nos seguintes 
eventos: 
 - Dia 14 de Dezembro, no jantar de Natal da A.M.O.; 

- Dia 15 de Dezembro, no almoço com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e 
representante da Câmara de Comércio Holandesa, onde lhe foi endereçado convite para 
deslocação à Holanda no âmbito de visita a estação de resíduos sólidos; 
 - Na mesma data, na conferência “Ser Solidário”, organizada pelo Hospital São Pedro 
Telmo, com apoio da Câmara; 
 - Na mesma data, no Concerto na Igreja de São Leonardo, realizado pela Banda 
Filarmónica União 1.º de Dezembro de Atouguia da Baleia. Propôs um voto de felicitações à 
referida Banda, a que se associaram os demais membros da Câmara, pelo elevado nível musical 
e organizacional apresentado; 
 - Dia 16 de Dezembro, na Festa de Natal do Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche; 
 - Dia 17 de Dezembro, no acompanhamento da edição do “Natal Penicheiro”; 
 - Dia 18 de Dezembro, no almoço com a Associação Portuguesa de Taekwondo, e onde 
foi ofertada uma placa à Câmara; 
 - Na mesma data, na Festa de Natal do Jardim Infantil da Bufarda; 
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 - Na mesma data, na Festa de Natal do Jardim Infantil dos Bolhos; 
 O Senhor Presidente informou, também, que se deslocou à ELOS a fim de tratar de 
assunto relacionado com o encerramento das instalações e sua deslocalização para outro 
concelho, tendo ficado programada reunião com o Senhor Administrador José Augusto 
Carvalho, face ao problema evidente de desemprego para os trabalhadores que ali 
desempenhavam as suas funções. 

Sobre esta matéria sugeriu o estabelecimento de contacto com o Centro de Emprego e 
manifestou o seu descontentamento por não ter havido contacto formal com a Câmara. 

O Senhor Presidente prestou, ainda, as seguintes informações: 
 - Dia 15 de Dezembro, deslocou-se ao Caminho da Nora, em Peniche, a fim de tomar 
conhecimento “in loco” da situação a que respeita o pedido de legalização de construções 
clandestinas efectuadas pelo Senhor Raul Martins; 
 - Dia 17 de Dezembro, diligenciou junto dos ocupantes a libertação do espaço, sito no 
Casal da Vala, ficando de se aprofundar a situação do parque de gás dado a eventual 
perigosidade que representa para os moradores e os serviços indaguem das condições do seu 
licenciamento e funcionamento. 
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento das seguintes reuniões e eventos em que participou: 
 - Dia 13 de Dezembro, com a Meganáutica, sobre proposta para etapa do Campeonato do 
Mundo de Motas de Água; 

- Na mesma data, com José Moço, sobre espectáculo a realizar nas escolas; 
- Dia 15 de Dezembro, no debate sobre a implementação da Rede Natura, realizado na 

A.N.M.P.; 
- Dia 17 de Dezembro, na entrega de prémios na Associação Recreativa de São 

Bernardino, relativos ao concurso de sueca e onde lhe foi solicitado a disponibilização de livros 
destinados à biblioteca que a Associação pretende implementar; 

- Dia 18 de Dezembro, nas comemorações e sessão solene da secção destacada dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, em Serra de El-Rei; 
 - Na mesma data, na Festa de Natal do Jardim Infantil da Bufarda. 
 O Senhor Vice-Presidente deu, ainda, conhecimento de ter integrado, no dia 14 de 
Dezembro, o Júri do concurso que realizou as entrevistas aos candidatos para leccionarem o 
Inglês nas escolas e dirigido convite aos membros dos Concelhos Executivos para participação 
em reunião. 
 
 Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
 Deu conhecimento da aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos 
SMAS, na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 16 de Dezembro último. 
 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 
 -Apresentou, em nome do grupo do PSD, duas Recomendações, cujos textos, que leu, a 
seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

O acesso à cidade de Peniche melhorou substancialmente com a entrada ao serviço do 
IP6. 

Esta nova via, para além de criar condições de segurança e comodidade incontestáveis 
permitiu dignificar a zona de entrada na sede do Concelho. 
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No entanto, infelizmente, a sinalização e espaços verdes das rotundas não acompanharam 
o padrão de alto nível da via. 

Assim, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que seja contactado o 
instituto responsável pelas estradas no sentido de serem substituídas as placas indicadoras de 
localização que reponham o nome da Vila de Atouguia da Baleia e que seja dado tratamento 
adequado ao ajardinamento das rotundas de Porto de Lobos e do Casal da Ponte. 

Igualmente se reclama a colocação na placa indicadora da rotunda do Casal da Ponte do 
sentido “Consolação” dada a importância turística dessa estância balnear”. 

 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
 Historicamente muito do desenvolvimento de Peniche se fica a dever à pesca que tem 
servido de base e sustento à maioria da população desta comunidade. 
 Esta actividade foi o motor de progresso e ainda hoje é um dos principais sectores 
económicos do Concelho. 
 Todavia, não foi sem dificuldades e riscos que ao longo dos séculos os homens de 
Peniche enfrentaram o mar daí resultando infelizmente numerosos acidentes e perdas de vida. 
 Assim, no sentido de homenagear todos os que encontraram os seus últimos momentos 
no mar, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que no próximo orçamento 
municipal se contemple verba para a criação de um monumento a situar junto da Ribeira Velha 
que perpetue todos os mareantes de Peniche que pagaram com a vida o desafio de procurar no 
mar o seu sustento. 
 
 - Perguntou se estará muito demorado a disponibilização do parecer jurídico sobre quem 
tem a competência para decidir sobre o encerramento dos serviços camarários. O Senhor 
Presidente da Câmara fez entrega do parecer jurídico sobre a questão levantada. 
 - Questionou sobre os motivos que originaram a que a cobrança do terrado do mercado 
mensal não fosse efectuada. O Senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos sobre o 
assunto. 
 - Pediu esclarecimentos sobre as razões que têm levado ao protelamento dos processos de 
concessão de exploração dos estabelecimentos comerciais propriedade da Câmara. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que relativamente às instalações da Berlenga as concessões não 
devem ser desgarradas da apreciação do Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Berlenga. 
 - Referiu que é pena ter-se perdido o histórico do site da Câmara. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que não foi desrespeitado qualquer valor histórico, nomeadamente o de 
diagnóstico. 
 - Perguntou se está muito demorado a instalação do ecoponto junto ao Intermarché. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto está a ser tratado pelo DEA/DASU. 
 - Solicitou novamente informação sobre as obras que estão em curso no terreno fronteiro 
à Igreja de Ajuda. O Senhor Presidente da Câmara informou que as obras estão licenciadas e 
respeitam à recuperação de muro de vedação. 
 

Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou sobre a evolução dos processos e assuntos referenciados: 

 Construção de edifício pela firma Housefuture, L.da., em Peniche; 
 Churrasqueira “A Caseirinha”, sita em Ferrel; 
 Talho “Dú Bife”, sito em Peniche; 
 Alargamento de arruamento, no Casal Moinho. 
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 O Senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos sobre o desenvolvimento que 
está a ser dado a cada um dos assuntos. 
 - Perguntou se se confirma a comparticipação a 65% para as obras do FEDER; 
 - Perguntou por que não foi admitida a proposta da Caixa de Crédito Agrícola ao 
concurso para contratação dos empréstimos. O Senhor Presidente informou que a proposta foi 
apresentada para além do prazo estipulado. 
 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Disse que ia aguardar a informação da ELOS ao Senhor Presidente da Câmara; 
 Solicitou as informações e a prestação dos esclarecimentos seguintes: 
 - Se já foi encontrada solução para resolver a questão relacionada com as Auxiliares de 
Acção Educativa. O Senhor Presidente da Câmara informou que tem em vista proceder à 
abertura de candidaturas para prestação de trabalho a termo certo; 
 - Se na reunião da Unidade de Gestão houve a confirmação da comparticipação em 65% 
para as obras a realizar ao abrigo dos contratos programa – medida FEDER, 
 - Qual o ponto de situação dos processos de abertura de concursos para concessão da 
exploração dos estabelecimentos comerciais propriedade da Municipal; 
 - Qual a posição da Câmara em matéria de ordenamento e desenvolvimento em relação à 
Berlenga; 
 - Se existe já algum plano para apresentação dos documentos previsionais para 2006, 
tendo em conta que, excepcionalmente, a lei alargou o prazo para a sua aprovação até Abril de 
2006; 
 - Se, tendo em conta a reunião efectuada para apreciação dos planos de urbanização, o 
Plano de Urbanização do Baleal se encontra atrasado e para quando está previsto a sua 
conclusão; 
 - Se demorará muito mais tempo a instalação de computador no gabinete do Partido 
Socialista; 
 - Chamou a atenção para a falta de iluminação pública na rotunda de Serra de El-Rei e a 
que se deve não se encontrar a mesma ligada; 
 - Aludiu à nova sinalização instalada no troço do IP6 e necessidade de se procederem a 
alguns reajustamentos, nomeadamente em relação à identificação da Vila de Atouguia da Baleia; 
 - Sugeriu o agendamento para a próxima reunião do processo de construção do 
Ecomarché, em Atouguia da Baleia; 
 - Chamou a atenção para o estacionamento abusivo de viaturas dos SMAS junto ao 
pelourinho; 
 - Informou que não pôde estar presente no jantar de Natal por motivos de ordem familiar. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia cinco de Dezembro 

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 16 de Dezembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
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aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 780.903,72 € (setecentos e oitenta mil 
novecentos e três euros e setenta e dois cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 177.133,78 € (cento e setenta e sete 
mil cento e trinta e três euros e setenta e oito cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.020.948,35 € (dois milhões 
vinte mil novecentos e quarenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 551.724,70 € (quinhentos e 
cinquenta e um mil setecentos e vinte e quatro euros e setenta 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 à semana de 12 a 16 de Dezembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 5.12.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando o 
reembolso de despesas efectuadas com a manutenção de zonas verdes  

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 225,00 €. (Proc. 28) 
 
* Carta, datada de 24.11.2005, do Senhor Mariano Calado, propondo a aquisição de 

alguns exemplares da sua obra “A Fuga do Silêncio”. 
 - Deliberado informar que a Câmara está disponível para adquirir 50 exemplares do livro. 
(Proc.37) 

 
* Carta, datada de 12.12.2005, de Lídia Maria Marques Dias, informando que irá 

proceder a obras no interior do estabelecimento de restauração denominado, “A Caseirinha”, sito 
na Rua 1.º de Maio, em Ferrel, do qual é proprietária. 
 - Deliberado informar de que deverá, logo que as obras se encontrem executadas e 
concluídas, solicitar a respectiva vistoria para concessão da licença de utilização, ficando o 
Senhor Presidente autorizado a tomar as medidas que julgar adequadas que justifiquem a 
reabertura do estabelecimento. 
 

* Foi presente informação, datada de 14.12.2005, dos Serviços Municipais de 
Fiscalização, comunicando que o estabelecimento de restauração denominado, “A Caseirinha”, 
sito na Rua 1.º de Maio, em Ferrel, se encontra encerrado. 
 - Tomado e conhecimento e deliberado encarregar os Serviços Municipais de 
Fiscalização de averiguar e informar se as obras foram efectuadas. 
 
 * Fax, datado de 9.12.2005, da Direcção Regional de Educação de Lisboa, comunicando 
a sua intenção de proceder à suspensão de funcionamento a partir do ano lectivo 2006/2007, da 
Escola N.º 2 de Geraldes, do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 - Tomado conhecimento e deliberado aguardar o parecer do Conselho Pedagógico e 
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Conselho Directivo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. (P.º 13/01) 
 
 * Fax, datado de 12.12.2005, da Associação de Municípios do Oeste, convocando o 
Senhor Presidente para a reunião do Conselho de Administração da A.M.O., a realizar na sua 
sede no dia 14.12.2005. 

- Tomado conhecimento e deliberado encarregar o DPGU de proceder à actualização da 
informação sobre os projectos. (P.º 40/06) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 
 * Carta, datada de 9.12.2005, da Polícia de Segurança Pública de Peniche, enviando 
votos de um Natal Feliz e próspero Ano Novo. (P.º 37) 
 
 * Fax, n.º 3499/DSPO-DO/2005, datado de 15.12.2005, do Instituto da Água, informando 
que a intervenção de emergência no desmonte de blocos e consolidação de arribas na Praia da 
Almagreira, no concelho de Peniche, foi adjudicada à firma Francisco Ribeiro Ramos, L.da. (P.º 
16/01) 
 
 * Carta, datada de 7.12.2005, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, do 
Círculo de Leiria, remetendo fotocópia da Proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 
2006-artigos 21.º e 22.º. (P.º 17) 
 

* Correio electrónico, da Leader Oeste – Associação para o Desenvolvimento e 
Promoção Rural do Oeste, datado de 5.12.2005, enviando convocatória para a Assembleia Geral, 
a realizar no dia 16.12.2005, e cópia do Plano de Actividades para 2006. (P.º 35/03) 
 
 * Foi presente informação, datada de 19.12.2005, do DPGU, relativa ao Plano Sectorial 
da Rede Natura 2000, acompanhada dos respectivos extractos do Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira, dando conhecimento que o concelho de Peniche é abrangido por duas zonas de Rede 
Natura: a) Sítio Rede Natura Peniche/Santa Cruz e b) Zona Especial de Protecção Especial 
Natura (ZPE) das ilhas Berlengas. 
 
 * Foi presente informação, datada de 5.12.2005, do Gabinete Jurídico Municipal, sobre a 
competência para decidir o encerramento dos serviços municipais no caso de realização de 
Convenção dos Trabalhadores do Município. 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Resolução n.º 74/2005 (2.ª série), que define quais os valores de contas de gerência de 
receita ou despesa que devem ser remetidos ao Tribunal de Contas, e os nomes das entidades que 
deverão fazê-lo. 
 
 - Portaria n.º 1287/2005, que aprova os novos modelos de impressos a que se refere o n.º 
1 do artigo 57.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 
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 - Portaria n.º 1288/2005, que aprova o modelo, edição, preço, fornecimento e distribuição 
do livro de reclamações a ser disponibilizado pelos fornecedores e prestadores de serviços 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro. 
 
 - Despacho Normativo n.º 53/2005, que revoga o Despacho Normativo n.º 342/93, de 30 
de Outubro, e estabelece normas relativas aos reembolsos solicitados pelos sujeitos passivos 
através da declaração periódica prevista no artigo 40.º do Código do IVA. 
 
 - Decreto-Lei n.º 211/2005, que introduz alterações ao Código do IRS, ao Código do 
IRC, ao Código do Imposto do Selo, ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, ao Código 
do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e ao Regime do IVA nas 
Transacções Intracomunitárias e em legislação fiscal complementar, aperfeiçoando e 
simplificando as obrigações acessórias impostas aos contribuintes. 
 
 - Lei n.º 57/2005, que altera o artigo 21.º do Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro, no sentido de consagrar o direito à dedução de despesas com 
biocombustíveis e de reajustar o regime do direito à dedução de despesas resultantes da 
organização e participação em congressos, feiras, exposições, seminários e conferências. 
 
FUNDOS DE MANEIO: 
 
 A Câmara, considerando o que se dispõe no Regulamento de Constituição e 
Regularização de Fundos de Maneio, deliberou: 
 1.º- Que os fundos de maneio existentes sejam regularizados e repostos no final do mês. 
 2.º- Aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio para o ano de 2006, pelas 
seguintes classificações económicas e com os montantes que se indicam: 

 
a) A favor do Chefe da Divisão Administrativa, José António Souza Parracho: 

     (Euros) 
02.01.02.01 - Gasolina..................................................300,00 
02.01.02.02 - Gasóleo....................................................300,00 
02.01.08 – Material de escritório................................200,00 
02.01.12 – Material de transporte – peças..................200,00 
02.01.14 – Outro material – peças...............................200,00 
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens.............2.000,00 
02.02.09 – Comunicação...............................................100,00 
02.02.10.01 - Transportes - escolares..........................100,00 
02.02.10.02 – Transportes – outros..........................2.000,00 
02.02.11 – Representação dos serviços....................1.000,00 
02.02.13 – Deslocações e estadias.............................1.000,00 
02.02.17 – Publicidade...............................................2.000,00 
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros...........2.000,00 

 
TOPONÍMIA: 
 
 * Ofício n.º 443, datado de 9.12.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
propondo a atribuição do nome de Rua da Figueira Negra à artéria que liga a Rua João Paulo II, 
em Ribafria, ao Lugar da Carqueja. 
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 - Deliberado atribuir o nome, conforme proposto, ao arruamento que liga a Rua João 
Paulo II, em Ribafria, ao Lugar de Carqueja. 
 
 * Foi presente informação, datada de 12.12.2005, da Secção de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Municipais, relativa à constituição de uma nova Comissão de 
Toponímia. 
 - Deliberado constituir a Comissão de Toponímia, a qual será formada pelo Vice-               
-Presidente, Senhor Delfim António Ferreira Campos, pelo Chefe da D.A. e pelo Assistente 
Administrativo, Senhor Pedro Luís Gomes Ferreira, a qual terá a incumbência de elaborar as 
propostas e atribuição de topónimos às diversas artérias, promover a execução das deliberações 
tomadas sobre a matéria e assegurar o cadastro da toponímia local. 
 
CONCURSO “CONHECER A NOSSA HISTÓRIA” – O DESEMBARQUE INGLÊS DE 1589: 
 
 Foram presentes, para apreciação, os regulamentos de concursos sobre a temática da 
história local e no âmbito da dramatização do Desembarque Inglês de 1589 e subordinados aos 
temas relacionados com Fotografia, Desenho, Banda Desenhada e Figurinos Históricos. 
 - Deliberado aprovar os regulamentos e autorizar o Senhor Presidente a promover o 
pagamento dos prémios nos valores, e pela forma neles previstos. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Desafectação de parcela do domínio público: 
 

Na sequência da apreciação de processo de licenciamento N.º 754/99, no loteamento da 
Papôa, sito em Peniche, e da deliberação tomada pela Câmara para que se proceda ao início das 
obras para prolongamento da Rua da Papôa e considerando as decisões já tomadas quanto à 
permuta de terrenos a efectuar no local com o Senhor Mário Luís Jorge Augusto, a Câmara 
deliberou promover a desafectação de uma parcela de terreno do domínio público, com a área de 
57,10 m2, sita na Papôa, freguesia de Ajuda, concelho de Peniche, que confronta do Norte com a 
Rua projectada, do Poente com Carlos José Sousa Vitorino, do Sul com Mário Luís Jorge 
Augusto e do Nascente com herdeiros de Agostinho da Conceição Sousa, e integrar no domínio 
privado do Município  
 
ESPLANADAS DA AVENIDA DO MAR: 
 
 Foi presente informação, datada de 19.12.2005, do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, relativa ao licenciamento das esplanadas da Avenida do Mar, em Peniche. 
 - Deliberado manter as condições actuais de licenciamento para ocupação da via pública 
com esplanadas na Avenida do Mar, devendo em sede de nova actualização da tabela de taxas 
considerar-se a eventual alteração dos valores nela estabelecidos. 
 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 19 
a 30 de Dezembro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
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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, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado rever a deliberação de 5.12.2005 e deferir o pedido, uma vez que se trata de 
estabelecimento do ensino primário e o regulamento não prever impedimento da colocação de 
máquinas de exploração em estabelecimentos situados junto daqueles. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Ajuda, foi presente, para efeitos de 
visto, um pedido de horário de funcionamento, das 7 às 2 horas, para um estabelecimento de 
bebidas, denominado “Café Canoa”, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 37, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor José Neves Oliveira. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.12.2006. 
 
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM RISCO DE RUÍNAS: 
 
 * Na sequência do despacho do Senhor Presidente, datado de hoje, foi presente 
informação, datada de 19.11.2005, da DPOI, relativa a vistoria para verificação das condições de 
segurança às construções existentes no Gaveto de Avenida 25 de Abril com a Rua Enfermeiro 
Videira (antiga garagem Patrício), nas proximidades da Escola Secundária de Peniche. 
 - Deliberado notificar os proprietários da garagem Patrício, para, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, procederem, de imediato, 
à demolição das construções existentes e de acordo com a informação da DPOI, de hoje. 
 
 * Informação, datada de 19.12.2005, da Divisão dos Serviços Técnicos dos SMAS, 
relativa à remoção do posto de abastecimento de combustíveis da antiga garagem Patrício. 
 - Deliberado notificar a empresa Galp Energia para promover o desmantelamento do 
reservatório interior, com urgência, e a respectiva selagem. 
 
LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 
 
Licença de Exploração:
 

* Proc.º N.º 222/03 em nome de Fernando Manuel Francisco Costa, acompanhado de 
auto de vistoria para concessão de Licença de Exploração Industrial, de uma serralharia civil, 
sita na Rua Direita, n.º 97, em Bufarda 
 

* Proc.º N.º 887/98, em nome de Sérgio Manuel Silva Ramos, acompanhado de auto de 
vistoria para concessão de Licença de Exploração Industrial, de uma carpintaria, sita na Rua dos 
Arneiros, n.º 40, em Geraldes. 
 

* Proc.º N.º 226/89, em nome de Alexandre Gomes Delgado, acompanhado de auto de 
vistoria para concessão de Licença de Exploração Industrial, de uma carpintaria, sita na Rua 
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Nova, n.º 27, em Casais Brancos. 
 - Deliberado para os três processos, na sequência da informação prestada pela DGUO e 
deliberação de 12.12.2005, emitir a respectiva licença de exploração, segundo o modelo 
aprovado na referida reunião de 12.12.2005 e nas condições constantes do auto de vistoria, de 
5.5.2005. 
 
ESPAÇOS URBANIZÁVEIS NA ZONA NORTE DE PENICHE: 
 
 Foi presente informação, datada de 30.11.2005, da Divisão de Estudos, Projectos, 
Planeamento e Controlo, relativa à análise de processos de urbanizações na zona norte da Cidade 
de Peniche, acompanhada de um extracto da cartografia digital e de fotografias das obras 
existentes nesta zona da cidade de Peniche. 
 - Tomado conhecimento. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 

 
* Proc.º N.º 15/1996-Lot/DHU, em nome de José da Conceição Gonçalves, para 

loteamento de um prédio rústico, sito na Espinheira, em Atouguia da Baleia, com pedido de 
alteração. 
 - Deliberado submeter à discussão pública a proposta de alteração, nos termos do n.º 2 do 
Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, podendo a mesma ser substituída 
desde que apresentada autorização da totalidade dos proprietários de todos os lotes, nos termos 
da mesma disposição legal. 

 
* Proc.º n.º L6/2004, em nome de Francisco José Marques Oliveira e Outros, para 

loteamento de um prédio rústico, sito em “Pedreira” – Rua do Forno da Cal, na vila e freguesia 
de Serra de El-Rei. 

- Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento e os projectos de 
infraestruturas, nas condições da informação da DPOI e da DGUO, de 9.12.2005 e 13.12.2005 
respectivamente, das quais se salientam: 
 a) Ceder ao Município de Peniche, gratuitamente, as áreas para esse fim indicadas na 
planta síntese, no total de 3.246,00 m2, nos quais se incluem uma parcela de terreno para 
integração no domínio privado, com a área de 433,00 m2, destinada a equipamento; 
 b) Prestar caução no valor de 130.027,41 € a favor do município, para garantia da boa 
execução das obras de urbanização, que poderá ser por hipoteca de lotes a constituir no 
loteamento; 
 c) Liquidar aos SMAS o valor dos custos a suportar relativos à ampliação da rede de 
abastecimento de água, conforme referido na informação de 4.10.2005; 
 d) Liquidar à Câmara a importância de 16.605,03 €, correspondente aos encargos, nos 
termos dos Artigos 67.º e 69.º do RMUE, de comparticipação pela realização, reforço e 
manutenção de infraestruturas urbanísticas e compensação por áreas não cedidas, 
respectivamente. 
 
 * A pedido do interessado, foi presente e apresentado em tipo DVD/Vídeo uma proposta 
de loteamento para um prédio fronteiro à Igreja de Geraldes e cujo proponente é a Grupilar, 
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L.da. 
 - A Câmara tomou conhecimento do estudo, o qual deverá ser objecto de apreciação e 
aprofundamento das questões aventadas pela DPGU. 
 
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 28/04, em nome de António Joaquim P. Ramos e António Filipe Dias Costa, 
para construção de um edifício para habitação, no Largo do Pocinho, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto, por forma a dar satisfação às 
condições constantes da informação da DGUO, de 14.11.2005, e apresentar documento 
comprovativo que prove os limites da propriedade. Deliberado, ainda, que a D.A. preste 
informação sobre a titularidade da posse do espaço denominado Largo do Pocinho e o Gabinete 
de Imagem realize trabalho fotográfico no local tendente a perpetuar a referência aos operários 
da indústria conserveira. 
 

* Proc.º N.º 813/00, em nome de Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, 
relativo à construção de casa mortuária, já presente em reuniões anteriores, acompanhado de 
requerimento a solicitar a isenção do pagamento de taxas.  
 - Deliberado isentar do pagamento das taxas ao abrigo do Artigo 51.º do RMUE. 
 
 * Proc.º N.º 493/05, em nome de Dionísio Ricardo Alves e Outro, para construção de um 
edifício destinado a restaurante, comércio e serviços, na Avenida do Mar, n.º 108, em Peniche. 
 - Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 

* Proc.º N.º 487/05, em nome de Joaquim Frutuoso Príncipe Anacleto, para proceder a 
alterações num edifício multifamiliar, sito na Rua Francisco Jerónimo Ribeiro, em Consolação. 
 - Deliberado aprovar o projecto das alterações e nas condições constantes da informação 
dos SMAS, de 29.11.2005. 
 

* Proc.º N.º 478/05, em nome de José Maria da Conceição Dourado, para proceder à 
alteração de um imóvel denominado, “Hospedaria Residencial Katekero”, sito na Avenida do 
Mar, n.º 68, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 2/12/2005, 
(n.º 4 do Artigo 24.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro), devendo reformular o 
projecto, por forma a dar satisfação às orientações constantes daquela informação. 
 

* Proc.º N.º 754/99, em nome de Mário Luís Jorge Augusto, para construção de uma 
moradia bifamiliar, na Papôa, Lote 47, em Peniche, acompanhado de informação do DPGU. 
 - Deliberado: 
 1.º Que o DOM proceda à execução do troço do arruamento (prolongamento da Rua da 
Papôa), como alternativa ao caminho existente. 
 2.º Proceder previamente à desafectação do domínio público e integração no domínio 
privado municipal da parcela de terreno que irá complementar o lote, cuja área e valor da 
alienação deverão ser objecto de informação por parte da DPGU. 
 3.º Informar o requerente de que ainda não estão completamente ultrapassados os 
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pressupostos que fundamentaram o indeferimento do processo, pelo que só após a conclusão 
desses procedimentos se poderá dar andamento ao mesmo, o qual carece dos respectivos 
projectos da especialidade necessários à concessão da autorização administrativa. 
 
 * Proc.º N.º 407/05, em nome de Raúl Martins, para proceder à legalização e alteração de 
um condomínio, situado no Caminho da Nora, em Peniche.  
 - Deliberado manter o indeferimento deliberado em 14.3.2005, pelos motivos já 
considerados. 
 
 * Proc.º N.º 194/05, em nome de Leal e Timóteo Construções, Lda., para construção de 
uma moradia, em Montes – Terra da Eira, em Serra d’ El-Rei, acompanhado de requerimento a 
solicitar certidão de destaque de parcela. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 153,00 m2, conforme previsto na planta de destaque da 
referida parcela. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
PARA 2006: 
 
 Foram presentes e apreciados e feita uma exposição pelo Vereador e Presidente do 
Conselho de Administração dos SMAS, Senhor Jorge Serafim Silva Abrantes. A Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador, Senhor Joaquim Raul Gregório Farto, dar 
a sua concordância às propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento dos Serviços 
Municipalizados para 2006, apreciados pelo Conselho de Administração dos SMAS, em sua 
reunião de 16 de Dezembro corrente e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
TARIFÁRIO DE VENDA DE ÁGUA, ALUGUER DE CONTADORES E DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ANO DE 2006: 
 
 Foi presente e apreciada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados, tomada em reunião extraordinária realizada no dia 16 do corrente mês, relativa 
à actualização do tarifário de venda de água, aluguer de contadores, de drenagem de águas 
residuais e de prestação de serviços. A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 
Vereador, Senhor Joaquim Raul Gregório Farto, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprová-la e, consequentemente, fixar as tarifas 
nos valores constantes da deliberação e para entrarem em vigor em 1 de Janeiro de 2006. 
 
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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