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ACTA N.º 50/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2005: 
 
 Aos vinte sete 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 e cinco 
minutos. 
 A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação 
nominal. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indica: 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Em 20 de Dezembro, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sobre os arranjos 

Urbanísticos do Largo da Igreja de São Leonardo, nomeadamente no que se refere à fixação de 
lugares de estacionamento e acessibilidades ao edifício da Junta, e estando prevista a sua 
inauguração para Abril; 

- Na mesma data, com a Cooperativa Agrícola de Serra de El-Rei; 
- Em 21 de Dezembro, com os serviços da DPGU, sobre o desenvolvimento dos Planos de 

Urbanização e de Pormenor; 
- Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Ferrel, sobre análise dos recursos humanos 

que deverão estar afectos àquela entidade; 
- Em 22 de Dezembro, com a empresa Alfarroba e Rip Curl, sobre a preparação de 

parcerias associadas ao surf, tendo em vista o campeonato nacional e a realização de prova 
internacional; 

- Em 23 de Dezembro, com a APAP – Associação de Protecção de Animais de Peniche; 
O Senhor Presidente deu também conhecimento das actividades em que participou: 
- Dia 20 de Dezembro, na entrega de prémios do torneio de futebol “Maré Alta”, 
- Na mesma data, no jantar organizado pela 102 FM; 
- Dia 23 de Dezembro, no aniversário dos 25 anos da Coopeniche – Empresa Agrícola de 

Peniche; 
- Dia 26 de Dezembro, no Cinestudio Quarto Crescente, cujas instalações foram 

disponibilizadas graciosamente, onde assistiu à projecção de filme de animação infantil, inserido 
na programação do “Natal Penicheiro”; 

- Na mesma data, na festa de Natal do Jardim Infantil de Serra d’El-Rei; 
- Na mesma data, em convívio de idosos, na vila de Atouguia da Baleia; 
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- Na mesma data, na entrega de diplomas, no Hotel Rita Park, referente à realização de 
acção de formação organizada pela RTO, ACISCP e INFTUR. 

O Senhor Presidente informou ainda a Câmara: 
- Que a remoção, desgaseificação e entulhamento dos tanques interiores de combustíveis 

da garagem Patrício foram objecto de acompanhamento pelos serviços do DPGU e SMAS, tendo 
os respectivos proprietários sido notificados para darem cumprimento ao processo de demolição 
das instalações; 

- Ter acompanhado os trabalhos de demolição do edifício, sito na Rua 13 de Infantaria, os 
quais tiveram em linha de conta a segurança dos edifícios laterais e a criação de condições que 
inviabilizem o acesso e utilização indevida do espaço; 

- De despacho que proferiu, em proposta apresentada pelo DEA, para aquisição de 
material informático; 

- De despacho que proferiu para que, de imediato, os procedimentos relacionados com os 
estabelecimentos “A Caseirinha” e “Dú Bife” fossem céleres o os processos objecto de resolução 
com rapidez; 

- Ter abordado o assunto relacionado com o alargamento do cemitério do Lugar da 
Estrada; 

- Que as areias da obra da entrada de Peniche estão a ser removidas, o IPTM entendeu pela 
sua não deposição no Casal da Vala, dada a relação institucional que tem com o ICN, foi 
solicitado parecer jurídico sobre a responsabilidade dos encargos por atrasos na execução da obra, 
as areias foram adjudicadas pela firma Francisco Soares, Lda, de Serra d’El-Rei, e contactou os 
moradores do Casal da Vala, os quais manifestaram a sua apreensão em relação à existência do 
parque de botijas no local. 

Deliberado remeter ao IPTM a informação e o parecer jurídico prestados. 
- Ter o Restaurante Minhoto II recebido diploma de prata no 4.º concurso de gastronomia 

com vinho do Porto. 
Deliberado felicitar o proprietário do estabelecimento pela distinção alcançada. 
- Que não se realizou a reunião da Unidade de Gestão da AMO por falta de quorum, mas 

dada a urgência na apreciação do processo da obra da entrada de Peniche, foi feita consulta directa 
e contactada a CCDRLVT sobre o assunto, sobre o qual os serviços irão acompanhar de perto. 

O Senhor Presidente da Câmara fez ainda entrega de documentação remetida à Assembleia 
Municipal, fazendo alusão à nova forma de apresentação da sua informação sobre as actividades 
desenvolvidas e situação financeira. 

O Senhor Presidente da Câmara solicitou também a compreensão dos demais membros da 
Câmara para o facto de ter incluído para apreciação nesta reunião de outros documentos fora do 
prazo estabelecido, nomeadamente a informação sobre a tarifa de recolha de lixos. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que durante a semana tem programado a 
sua participação nas seguintes reuniões: 

- Dia 28 de Dezembro, em Óbidos, em iniciativa da AMO, sobre resíduos sólidos; 
- Dia 29 de Dezembro, com a Associação de Solidariedade de Ferrel; 
- No mesmo dia, com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Ferrel; 
- No mesmo dia, com o Senhor Fernando Gonçalves, sobre a retomada das negociações 

sobre terrenos contíguos à Igreja de São José, em Atouguia da Baleia; 
- No mesmo dia, para apreciação do Plano de Urbanização de Geraldes; 
- No mesmo dia, com a Associação Juvenil de Peniche; 
- No mesmo dia, com a ATL – Arco-Íris; 
- Em 30 de Dezembro, na Assembleia-Geral da ADEPE. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Endereçou as boas festas e deu conhecimento das actividades em que participou e prestou 

as seguintes informações: 
- Em 21 de Dezembro, no encontro com a Associação de Professores de Geografia, que 

tem programado a realização de conferência para 9 a 11 de Março no próximo ano, em Peniche; 
- Recebeu dia 20 de Dezembro, via email, nota do perfil adequado para abertura de 

concurso para Auxiliar de Acção Educativa; 
- Não foi recebida qualquer documentação sobre a Escola de Casais do Júlio; 
- Foram efectuadas as entrevistas e lavrada a respectiva acta destinada ao recrutamento de 

professores de Inglês; 
- Os proprietários do estabelecimento “A Caseirinha” acolheram as medidas impostas pela 

Câmara, tendo o DEA verificado a deslocalização do exaustor e efectuado a medição acústica, a 
qual cumpre com os limites legais. 

- Deu conhecimento de exposição a realizar no edifício Cultural da Câmara Municipal de 
Peniche, de 9 a 31 de Janeiro, subordinada ao tema “Um rapaz chamado Mário Viegas”. O Senhor 
Vereador Francisco Salvador felicitou a iniciativa, sugeriu o planeamento para 2006 e o contacto 
com outras galerias municipais para troca de experiências. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
 -Apresentou, em nome do grupo do PSD, uma Recomendação e um Voto de Ano 

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

“RECOMENDAÇÃO: 
 

Verificando-se que a estação dos CTT da Cidade de Peniche, pese embora a boa vontade 
dos seus funcionários, funciona com dificuldades, provocando grandes períodos de espera e 
consequentes incómodos para os seus utentes, os vereadores do Partido Social Democrata, 
recomendam que se encetem diligências junto da tutela com vista à regularização dos serviços e 
eliminação dos transtornos”.  
 

“VOTO DE ANO NOVO: 
 

Na última reunião do executivo camarário de 2005, os representantes do Partido Social 
Democrata expressam os seus votos para que no próximo ano esta câmara de vereadores possa 
finalmente cumprir o desiderato de apresentar e discutir propostas concretas ultrapassando a fase 
inicial deste mandato em que simplesmente se tem debruçado sobre matérias de gestão corrente. 

Tal objectivo concorrerá para o desenvolvimento e concretização do que de melhor 
apresentaram as propostas das diversas forças políticas concorrentes às eleições autárquicas e, 
consequentemente ao progresso e bem-estar da população do Concelho. 

A todos os funcionários, agentes, colaboradores e eleitos do Município (CMP e SMAS) os 
vereadores do Partido Social Democrata apresentam votos de bom ano novo repleto de paz, 
prosperidade e saúde”. 

 
 - Referiu que a colecção dos regulamentos entregues não está completa e solicitou o 
acesso aos mesmos. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria fornecer listagem de todos 
os regulamentos existentes, com indicação da data da sua aprovação. 
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 - Solicitou informação sobre as concessões municipais. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que iria mandar disponibilizar mapa actualizado. 
 - Solicitou informação sobre as situações ainda existentes relativas à expropriação de 
terrenos no caminho envolvente da Albufeira da Barragem de São Domingos, designadamente 
quanto à situação respeitante ao Senhor Professor Alves Seara. O Senhor Presidente da Câmara 
Municipal informou que iria encarregar os serviços de promoverem o levantamento das situações. 
 - Perguntou se a recolha de lixo iria sofrer os mesmos constrangimentos verificados no 
Natal e se foi intensificada a campanha junto dos munícipes pelo DEA. Foi informado pelo DEA 
que, embora tivesse havido excesso de produção e ser impossível evitar alguma situação anómala, 
o serviço de recolha de lixo funcionou normalmente, tendo para o efeito valido a campanha de 
sensibilização junto dos munícipes, e sobre o qual e para situações futuras o Senhor Presidente da 
Câmara sugeriu a sua realização com antecedência junto das escolas; 
 - Questionou sobre o funcionamento da comissão de protecção de crianças e jovens em 
risco. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria ter uma reunião no dia seguinte a fim de 
tomar conhecimento da situação. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 12 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 23 de Dezembro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 970.311,10 € (novecentos e setenta mil 
trezentos e onze euros e dez cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 199.069,37 € (cento e noventa e nove 
mil e sessenta e nove euros e trinta e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.805.805,95 € (um milhão 
oitocentos e cinco mil oitocentos e cinco euros e noventa e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 194.155,55 € (cento e noventa 
e quatro mil cento e cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco 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 19 a 23 de Dezembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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* Ofício ref.ª 270, datado de 20.12.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando apoio 
financeiro para a aquisição de iluminação de Natal na sede da freguesia. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 860,00 €. 
(P.º 28) 
 
 * Informação, datada de 27.12.2005, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, relativa 
a instalação de contentor Molok e ecoponto para colocação de resíduos sólidos urbanos 
produzidos pelo estabelecimento comercial Intermarché, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em 
Peniche. 
 - Tomado conhecimento e deliberado informar o Intermarché de que deverá dar 
cumprimento às especificações e recomendações constantes do parecer da DASU, de 27.12.2005. 
 
 * Oficio n.º 896, datado de 19.12.2005, da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, remetendo parecer sobre o estado de conservação da guarita da muralha de Peniche de 
Cima. 
 - Deliberado encarregar o DOM de proceder, com o acompanhamento do Técnico Superior 
de Arqueologia, à intervenção, tal como é recomendada, com urgência. (P.º 36/01) 
 
 * Fax, datado de 16.12.2005, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
solicitando a atribuição de um subsídio extraordinário. 
 - Na sequência do já tratado em reuniões anteriores e face à sua situação financeira, a 
Câmara deliberou conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio 
extraordinário, no valor de 15.000,00 €, do qual será satisfeito, de imediato, o valor de 5.000,00 €, 
e o restante a ser pago faseadamente no próximo ano de 2006, em doze fracções mensais, sendo o 
valor de cada uma das onze primeiras de 830,00 € e a última de 870,00 € (P.º 36/03) 
 
 * Ofício, datado de 21.12.2005, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia Escola 
EB 2,3 de Atouguia da Baleia, solicitando o pagamento de encargos resultantes de serviços 
prestados pela tarefeira do Jardim Infância de Bufarda. 
 - Deliberado conceder à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2, 
3 de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 200,46 € (78 h x 2,57 €). (P.º13/01) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Fax n.º 3074, datado de 22.12.2005, do Tribunal de Contas, comunicando a concessão de 
visto nos processos de contratação de empréstimos n.º 2915/05, 2917/05 e 2918/05, celebrados 
com o Banco Espírito Santo, SA. (P.º 23/01) 
 
 * Fax n.º 3075, datado de 22.12.2005, do Tribunal de Contas, comunicando a concessão de 
visto no processo de contratação de empréstimos n.º 2916/05, celebrado com o Banco BPI, SA. 
(P.º 23/01) 
 
 * Ofício ref.ª 1846/2005, datado de 21.12.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo cópia de carta enviada ao Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional, relativa a elaboração do Plano Sectorial Rede 
Natura 2000. (P.º 16/03) 
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 * Informação n.º 104, datada de 27.12.2005, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 
relativa a medição acústica efectuada no estabelecimento “A Caseirinha”, sito na Rua 1.º de Maio 
n.º 12, em Ferrel. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 25: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 25, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 48.000,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 
 
TOPONÍMIA: 
 
 * Ofício n.º 465, datado de 13.12.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
propondo a atribuição do nome de Rua Valério à artéria que nasce na Rua Santa Bárbara, em 
Casal de Santa, Atouguia da Baleia e vai no sentido de Nascente. 
 - Deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que informe da 
justificação para a atribuição do nome indicado, nomeadamente quanto à relevância da pessoa na 
realidade local ou concelhia. 
 
PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA:
 
 Foi presente e apreciada e feita uma exposição pelos serviços da DEA/DASU sobre 
informação prestada, datada de hoje, em que são prestados esclarecimentos relativamente sobre à 
elaboração e objectivos do Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Demolição de Prédio na Rua 13 de Infantaria n.º 25: 
 

Foi presente memorando, datado de 27.12.2005, dos SMAS, acompanhado de informação 
datada de 23.11.2005, dos Serviços Municipais de Protecção Civil, relativo à demolição do 
prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.º 25, propriedade dos Serviços Municipalizados. 
 - Tomado conhecimento. 
 
Habitação social – aquisição de fogo: 
 
 * Foi presente o processo, em nome de Alda Maria Lourenço Narciso, em que solicita a 
aquisição do fogo de que é arrendatária, sito no Bairro Fundação Salazar Nova, n.º 4-2.º esq.º, em 
Peniche, acompanhado de informação da Técnica Superior de Serviço Social. 
 - Deliberado que o DPGU informe sobre o valor da fracção, tendo em conta os critérios 
fixados para as fracções já alienadas. 
 
 * Foi presente o processo, em nome de Idalina Domingos de Campos, em que solicita a 
aquisição do fogo de que é arrendatária, sito no Bairro Fundação Salazar, n.º 3-r/c.º esq.º, em 
Peniche, acompanhado de informação da Técnica Superior de Serviço Social. 
 - Deliberado que o DPGU informe sobre o valor da fracção, tendo em conta os critérios 
fixados para as fracções já alienadas. 
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Habitação social – reapreciação de valor de renda: 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, sugerindo a 
reapreciação do valor de renda do fogo, sito no Bairro Calvário, n.º 26-A, em Peniche, de que é 
titular o Senhor Raul Maria Soares Batista, em virtude da sua situação sócio-familiar ter sofrido 
alterações. 
 - Deliberado fixar a renda em 18,73 € mensais, conforme proposto. 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, sugerindo a 
reapreciação do valor de renda do fogo, sito no Edifício Coosofi, A 1.º dt.º frente, em Peniche, de 
que é titular a Senhora Vanda Maria Machado, em virtude da sua situação sócio-familiar ter 
sofrido alterações. 
 - Deliberado fixar a renda em 18,73 € mensais, conforme proposto. 
 
Habitação social – alteração de titularidade: 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, acompanhada de 
um requerimento, em nome de Gaspar Jorge Alves Sousa e Maria de Fátima Garcia Estevam 
Sousa, solicitando a alteração da titularidade do fogo sito na Rua Luís de Camões, n.º 12, em 
Peniche, para o nome de Maria de Fátima Garcia Estevam Sousa, por motivos de divórcio, cujo 
anterior titular, era seu ex-marido Gaspar Jorge Alves Sousa. 
 - Deliberado autorizar a transferência da titularidade do arrendamento para Maria de 
Fátima Garcia Estevam Sousa e fixar a renda mensal em 18,73 €. 
 
Habitação social – atribuição de fogos: 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, propondo que seja 
atribuído o fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 98, em Peniche, ao agregado familiar de Lídia da 
Encarnação Constantino, em virtude de se verificar a necessidade urgente em realojar esta família. 
 - Deliberado atribuir o fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 98, em Peniche, ao agregado 
familiar de Lídia da Encarnação Constantino. 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, propondo que seja 
atribuído o fogo, sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 3, r/c esq.º, em Peniche, ao agregado 
familiar de Justino Filipe Lúcio Ferreira Silva, em virtude de se verificar a necessidade urgente 
em realojar esta família. 
 - Deliberado atribuir o fogo, sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 3, r/c esq.º, em 
Peniche, ao agregado familiar de Justino Filipe Lúcio Ferreira Silva. 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, propondo que seja 
atribuído o fogo, sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 5, r/c esq.º, em Peniche, ao agregado 
familiar de Maria Teresa Andrade do Nascimento, em virtude de se verificar a necessidade 
urgente em realojar esta família. 
 - Deliberado atribuir o fogo, sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 5, r/c esq.º, em 
Peniche, ao agregado familiar de Maria Teresa Andrade do Nascimento. 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, propondo que seja 
atribuído o fogo, sito no Edifício Coosofi, letra B, 6.º dt.º Tardoz, em Peniche, ao agregado 
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familiar de Maria Amália Ferreira da Silva Campos, em virtude de se verificar a necessidade 
urgente em realojar esta família. 
 - Deliberado atribuir o fogo, sito no Edifício Coosofi, letra B, 6.º dt.º Tardoz, em Peniche, 
ao agregado familiar de Maria Amália Ferreira da Silva Campos. 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, propondo que seja 
atribuído o fogo, sito no Edifício Coosofi, letra D, 3.º esq.º frente, em Peniche, ao agregado 
familiar de Ângela Maria Fernandes de Sousa, em virtude de se verificar a necessidade urgente 
em realojar esta família. 
 - Deliberado atribuir o fogo, sito no Edifício Coosofi, letra D, 3.º esq.º frente, em Peniche, 
ao agregado familiar de Ângela Maria Fernandes de Sousa. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de 
visto, o pedido de horário de funcionamento, para o estabelecimentos que a seguir se indica, o 
qual foi objecto da seguinte deliberação: 

 
* Em nome de José Silvano Conceição Nunes, solicitando a concessão de horário de 

funcionamento, das 8 às 4 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Taberna dos 
Almocreves”, sito na Travessa do Regato, em Ferrel. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 4 horas, com validade até 
31.12.2006. 

 
* Foi, também, presente o requerimento, em nome de Sociedade Hoteleira Paraíso do Foz, 

solicitando o alargamento de horário de funcionamento, na noite de 31 de Dezembro, para um 
estabelecimento de restauração, denominado “Paraíso Foz”, sito na Estrada Nacional 247, em 
Alto Foz. 

- Deliberado autorizar o funcionamento de 31.12.2005 para o dia 1.1.2006 sem sujeição a 
horário, devendo informar-se o comandante do Posto da GNR do agora deliberado. 

 
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 289/05, em nome de Manuel Torres Sousa João, para proceder à legalização 

de instalação pré-fabricada em madeira de apoio à unidade agro-industrial, sita no Largo de N. 
Sr.ª da Guia, n.º 15, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado manter o indeferimento já deliberado em 7.6.2004, 20.12.2004 e 12.9.2005. 
 
 * Proc.º N.º 227/04, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, relativa a alteração 
de uso e construção de estrutura para esplanada, situada no edifício Sol Village I, Lote 2, r/c, no 
Baleal, acompanhado de carta datada de 30.11.2005, da proprietária do estabelecimento, expondo 
defesa escrita a reclamação dos administradores do lote 1, relativa a perturbação do silêncio e 
privacidade. 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter cópia da defesa apresentada ao reclamante. 
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 * Proc.º N.º 114/04, em nome de Rui Miguel Nunes Fonseca, para proceder à legalização 
de um anexo/garagem, situado na Rua da Pedreira, n.º 10, em Atouguia da Baleia, acompanhado 
de informação, datada de 28.11.2005, do Gabinete Jurídico Municipal, sobre queixa apresentada 
relativamente à construção e utilização das instalações como oficina de bate-chapa e pintura. 
 - Deliberado notificar o infractor de que deverá, de imediato, cancelar a actividade que 
vem desenvolvendo no anexo em desrespeito às condições de utilização impostas pela Câmara em 
sede de aprovação do respectivo projecto. 
 Deliberado, ainda, dar conhecimento ao IGAE. 
 
 * Proc.º N.º 906/A-Lot/DHU, em nome de Joaquim Pedro Barardo, acompanhado de 
reclamação, datada de 24.8.2005, de Manuel Nelson Fernandes Lima, relativa a construção de 
anexo nas traseiras da sua moradia, sita na Rua Joaquim Barardo, n.º 34, em Casais do Baleal, de 
que é proprietária a Senhora Maria Isabel Rocha Timóteo, e de informação datada de 21.12.2005, 
do Gabinete Jurídico Municipal, sobre a legalidade da construção do anexo. 
 - Deliberado ordenar a demolição dos anexos e notificar o proprietário de que dispõe de 15 
dias a contar da data da notificação para, nos termos do n.º 3 do Artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma e da ordem que se 
tenciona dar-lhe, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, para demolir as obras executadas sem 
licenciamento, no prazo de 30 dias. 
 
 * Proc.º N.º 345/05, em nome de João Manuel Pereira dos Santos, para construção de uma 
moradia unifamiliar, sita na Rua dos Bentos, em São Bernardino. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO, de 17.10.2005, e respeitar as demais condições 
também nela constantes nas alíneas a) e b), para cuja correcção deverá apresentar nova planta de 
implantação. 
 Deliberado, também, deferir o pedido de licenciamento, logo que satisfeitas as condições 
anteriores, com excepção da parte do muro situado na extrema Nordeste do prédio. 
 
TARIFA DE RECOLHA DE LIXOS: 
 
 Após exposição efectuada pelo Senhor Vereador e Presidente do Conselho de 
Administração dos SMAS e considerando a conveniência de se proceder anualmente à 
actualização das tarifas devidas pelos serviços prestados, por forma a que o seu valor acompanhe 
a inflação e o aumento dos encargos correspondentes aos custos directos e indirectos a suportar 
com o fornecimento de bens e com a prestação dos serviços, a Câmara deliberou proceder à 
actualização das tarifas devidas pela recolha, transporte, depósito e tratamento de lixos, fixando os 
seguintes valores, para vigorarem a partir de 1 de Janeiro de 2006: 

 
1.º- As referidas na alínea a) do n.º A do Edital n.º 29/84, de harmonia com os 

escalões de consumo: 
A.1 – LIXOS DOMÉSTICOS 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ..................................................................... 1,545 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ............... 0,170 € 
A.2 – COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS (não abrangidas pelo n.º 

B): 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ..................................................................... 1,545 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida: 
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1.º escalão (0 – 10 m3) ................................................................................. 0,438 € 
2.º escalão (11 – 30 m3) ............................................................................... 0,330 € 
3.º escalão (31 – 100 m3) ............................................................................. 0,309 € 
4.º escalão (superior a 100 m3 e não abrangido pelo n.º B) ........................ 0,258 € 

A.3 – USOS PÚBLICOS (incluindo serviços do Estado): 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ..................................................................... 1,545 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ............... 0,309 € 
A.4 – OUTROS CONSUMOS: 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ..................................................................... 1,545 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida: 

Consumos de utilidade pública .................................................................... 0,170 € 
2.º- As referidas no n.º B do Edital n.º 29/84: 
B – LIXOS NÃO DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

(ou de consumo mensal superior a 500 m3): 
- Por cada contentor (de 800 a 1100 litros)............................................................ 576,80 € 
A Câmara deliberou ainda considerar isentos do pagamento das tarifas fixa e variável as 

autarquias locais com sede na área do Município de Peniche e da tarifa fixa os consumidores de 
uso doméstico que, por virtude da sua situação económica, beneficiem da isenção do pagamento 
da tarifa fixa de drenagem de esgotos. 
 
 
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM: 
 
 A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal que, ao abrigo e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, aprove o percentual de 
0,25 % (zero vírgula vinte e cinco) para cobrança em 2006 da taxa municipal de direitos de 
passagem, a aplicar sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
Município. 
 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
 O Senhor Presidente da Câmara, considerando a época natalícia que decorre e o 
procedimento que tem vindo a ser adoptado em anos anteriores, deu conhecimento do despacho 
por si proferido no dia 20 de Dezembro de 2005, sobre a concessão de tolerância de ponto no dia 
26 de Dezembro de 2005, com o inerente encerramento dos Serviços Municipais, salvo aqueles 
que não encerram em dias feriados e que por esse motivo tiveram que manter o pessoal 
indispensável ao seu funcionamento. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e cinquenta 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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