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ACTA N.º 29/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 1 DE AGOSTO DE 2005: 
 
 Ao primeiro dia do mês de Agosto do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, Vice-      
-Presidente, Anabela Correia Dias, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim 
Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 
 No período reservado à audição do público, intervieram: 
 - Nancy Holanda Lima F. Castro, que solicitou a prorrogação do prazo para a ocupação 
do espaço onde se encontra instalada a sua roulote de venda ambulante de cachorros quentes, sita 
no Largo da Ribeira Velha. Deliberado informar a vendedora de que deverá remover a viatura na 
data em que expira a autorização concedida para o efeito e solicitar junto do Senhor Presidente a 
relocalização em outro espaço. 
 - Laura Farto dos Santos e José Lourenço dos Santos, que solicitaram informação sobre o 
andamento do processo e medidas tomadas relativamente à poluição sonora provocada pelo 
estabelecimento comercial “A Caseirinha”, em Ferrel. O Senhor Presidente informou que a 
questão iria ser apreciada na reunião de hoje, na sequência de informação prestada pelo DEA e 
que faz parte dos assuntos agendados. 
 - Presidente da ACISCP, que deu conhecimento de reclamações dos comerciantes 
estabelecidos na área e manifestou o seu desagrado pela falta de cumprimento das regras fixadas 
para a instalação dos feirantes nas ruas confluentes com o Campo da República, na sequência da 
realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Deliberado solicitar à PSP que, 
conjuntamente com os serviços municipais e comissão de festas, exerçam acção de fiscalização e 
regularizem a situação de imediato. 
 

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 da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Reunião sobre a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, onde foram acertados os 
pormenores da organização e intervenção, com a Comissão de Festas, PSP e Delegado da 
Protecção Civil Municipal; 
 - Dia 18 de Julho, visita da Senhora Secretária de Estado de Reabilitação, na sequência da 
abertura do evento “Praia Acessível Para Todos”; 
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 - Dia 22 de Julho, reunião com a CCRLVT, em Peniche, em que foram abordados os 
assuntos respeitantes à alteração do PDM, execução de planos de urbanização e ao POOC, e, no 
espaço deste, a CCR iria analisar a questão relacionada com a adaptação de prédio urbano a 
estabelecimento de bebidas, sito na Praia do Quebrado, e de que é explorador o Senhor Carlos 
Mota. 
 - Dia 25 de Julho, reunião com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes, em que 
foram tratados os assuntos relacionados com as obras de ordenamento e recuperação do Molhe 
Oeste do porto de Peniche, desassoreamento e dragagem e autonomia do porto de pesca; 
 - Dia 26 de Julho, reunião com a Comissão de Festas de Festas de Nossa Senhora da Boa 
Viagem e PSP, sobre a organização da festa anual; 
 - Dia 28 de Julho, reunião do Conselho de Administração da AMO. 
 O Senhor Presidente propôs ainda os seguintes votos de felicitações: 
 - Clube Naval de Peniche, pela organização do XII Campeonato da Europa da Classe 
L’Équipe, em Vela, e endereçar os parabéns à equipa portuguesa pela participação e 
classificação obtida; 
 - Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar”, de Ferrel, pela realização do 
Festival de Folclore; 
 - Serviços de Acção e Solidariedade Social do Município, pela realização do “Dia dos 
Avós”; 
 - Entidades organizadoras, pela realização da Semana de Rendas de Bilros, culminada 
com o Dia da Rendilheira; 
 - D. Ida Guilherme, pela publicação do livro de poesia, intitulado “O Mar, o Amor e o 
Tempo”; 
 O Senhor Presidente deu ainda conhecimento de que a barraca instalada junto à igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia, iria ser removida a partir de 1 de Agosto. 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Deu conhecimento de um abaixo-assinado dos moradores da Travessa do Galhalhaz e 
perguntou a quem cabe a atribuição da execução dos passeios que faltam realizar. O Senhor 
Presidente informou que iria obter parecer dos serviços sobre a responsabilidade da execução dos 
trabalhos que faltam efectuar; 
 - Disse constar-se que o assessor administrativo, Senhor Amílcar Pinto, estaria de saída e 
perguntou se existe alguma informação nesse sentido. O Senhor Presidente informou nada saber 
e que a questão deveria ser posta ao próprio; 
 - Solicitou informação sobre o valor dos encargos efectivos despendidos com os 
espectáculos realizados com os agrupamentos musicais “Weasel” e “Anjos”. O Senhor Vice-               
-Presidente informou que, logo que estivessem contabilizadas todas as despesas, prestaria a 
respectiva informação; 
 - Informou de reunião que teve com a Direcção do Centro de Saúde de Peniche e das 
preocupações sentidas naquele estabelecimento hospitalar devido à falta de profissionais da 
especialidade de medicina e enfermagem e solicitou informação sobre a evolução e resolução do 
problema. O Senhor Presidente informou das diligências efectuadas junta da ARS Centro, a 
quem solicitou a realização de uma reunião em Peniche, para análise da situação. Esclareceu, 
ainda, que foi destacado um médico para Ferrel e que foram contratados dois médicos para 
assegurarem o banco de urgência no mês de Agosto; 
 - Questionou sobre o planeamento das actividades lúdicas, concretamente se foi tido em 
linha de conta que o Carnaval de Verão coincidia com a realização das Tasquinhas das 
Freguesias Rurais. O Senhor Presidente informou que é de louvar a iniciativa e que o evento foi 
um sucesso, a repetir no próximo ano com a introdução de algumas melhorias organizacionais, e 
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que a coincidência havida se deveu ao facto da data da realização das Tasquinhas ter sido 
alterada; 
 - Solicitou informação financeira das dívidas existentes a fornecedores e outros encargos. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a relação seria disponibilizada assim que a técnica 
financeira regressasse ao serviço após o gozo de férias; 
 - Solicitou o agendamento do assunto relacionado com a cedência do terreno para o canil 
intermunicipal para que a APAP possa desenvolver o seu projecto. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que o assunto seria objecto de decisão em próxima reunião; 
 - Solicitou que o processo de desenvolvimento e instalação do parque eólico fosse 
objecto de reunião tripartida entre a empresa promotora, a Câmara Municipal e a Junta de 
Freguesia de Serra d’ El-Rei. 
 
  Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
 - Deu conhecimento da fragilidade e falta de eficácia que o porto de Peniche actualmente 
oferece quando confrontado com o aumento da frota pesqueira, situação que se verificou na 2.ª 
quinzena de Julho e que provocou sérias dificuldades na descarga devido à insuficiência de 
espaço no respectivo cais e sugeriu, aproveitando esta nova realidade, a criação de dossier de 
pressão que exija do Governo maior celeridade na resolução dos problemas relativos à 
construção da 2.ª fase do porto e sua dragagem.  
 O Senhor Presidente disse que o assunto foi posto à Senhora Secretária de Estado dos 
Transportes, a quem convidou para vir a Peniche na 2.ª quinzena de Agosto, a fim de se inteirar 
da realidade da situação e a poder tornar célere a tomada de decisão sobre o assunto. 
 
 Senhora Vereadora Anabela Dias: 
 - Deu conhecimento de reunião havida com o Dr. António Teixeira do ICN sobre o 
problema das gaivotas, cujo gabinete de estudo criado para o efeito fez a avaliação preliminar e 
sinalização dos locais de nidificação e concluiu que, dada a situação ser muito mais grave e 
preocupante, deverá ser objecto de uma intervenção a realizar em Abril/Maio de 2006; 
 - Deu conhecimento de um abaixo-assinado apresentado por alguns profissionais de táxis 
a solicitar a aplicação do regime de praça livre na área do Município e de declaração de 
discordância dos actuais taxistas com lugar fixo na Praça Jacob Rodrigues Pereira. 
 Tomado conhecimento e deliberado analisar o assunto na próxima reunião. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 18 e 22 
de Julho 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 vinte e nove de Julho último, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 516.428,79 € (quinhentos e dezasseis mil 
quatrocentos e vinte e oito euros e setenta e nove cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 199.054,15 € (cento e noventa e 
nove mil cinquenta e quatro euros e quinze cêntimos). 
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 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.015.302,22 € (dois milhões 
quinze mil trezentos e dois euros e vinte e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 297.756,84 € (duzentos e 
noventa e sete mil setecentos e cinquenta e seis euros e oitenta e quatro 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 às semanas de 18 a 29 de Julho. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Carta, datada de 29.6.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a atribuição de subsídios destinados ao pagamento dos seguintes serviços 
prestados na Cantina daquele Centro Social: 
 - Beberete para a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Peniche; 
 - Jantar da Corrida das Fogueiras; 
 - Beberete para os participantes no espectáculo “Stand Up Comedy”. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, um 
subsídio, no valor de 510,00 €. (P.º 40/09/01) 
 
 * Carta n.º 56/2005, datada de 5.6.2005, da Associação de Motociclismo de Peniche, 
solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do VII Encontro Nacional Motard 
Peniche 2005, que terá lugar nos próximos dias 9 a 11 de Setembro. 
 - Deliberado conceder à Associação de Motociclismo de Peniche um subsídio, no valor 
de 750,00 €. (P.º 11/03) 
 
 * Informação, datada de 22.7.2005, do Senhor Vice-Presidente, propondo a atribuição de 
um subsídio ao PAC - Peniche Amigos Clube, destinado ao pagamento de despesas efectuadas 
com o Campo de Férias “Vamos Colorir as Férias”, realizado durante os meses de Julho e Agosto. 
 - Deliberado conceder ao PAC – Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 89,12 €.  
 

* Ofício n.º 408/05, datado de 13.7.2005, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando apoio financeiro para a realização do Grande Prémio de Ciclismo “35 Voltas ao 
Aterro”, que terá lugar no próximo dia 8 de Agosto. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio, no valor de 
500,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 27.7.2005, do Clube de Tiro de Peniche, solicitando apoio financeiro 

destinado ao pagamento de pintura do edifício sede daquele Clube. 
- Deliberado conceder um subsídio ao Clube de Tiro de Peniche, no valor de 300,00 €. 

(P.º 11/03) 
 
* Informação n.º 36/2005, datada de 14.7.2005, do Técnico Superior de Desporto, 

solicitando o pagamento de apoio financeiro anteriormente deliberado no Plano de Actividades 
do Pelouro do Desporto para o ano de 2005, destinado à aquisição de material para a Corrida da 
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Praia Norte, reformulando o valor da aquisição, em virtude de ter aumentado o número de 
t’shirts a adquirir. 

- Deliberado conceder ao PAC – Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 
4.000,00 €, destinado à aquisição de t’shirts, seguros, águas e atribuição de prémios.  

 
* Informação n.º 7/2005, datada de 30.6.2005, do Técnico Superior de Turismo, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento do transporte do grupo “Cantar 
de Amigos”, que estiveram presentes no Casino de Espinho, nos dias 17 e 18 de Junho, integrado 
num evento gastronómico. 

- Deliberado conceder ao grupo “Cantar de Amigos” um subsídio, no valor de 109,14 €.  
 

 * Informação n.º 18/2005, datada de 23.6.2005, do Técnico de Arqueologia, propondo a 
atribuição de um subsídio ao Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas – GEPS, que permita o 
co-financiamento na aquisição de um motor de modo a apetrechar um semi-rígido 
disponibilizado por marcas fabricantes destas embarcações, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado conceder ao GEPS – Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas um 
subsídio, no valor de 2.000,00 €. 
 
 * Carta, datada de 27.7.2005, do Senhor Mário Fernandes Gomes, solicitando apoio para 
a edição do livro “Senhora do Meu Destino” e propondo a aquisição de vários exemplares. 
 - Deliberado informar que a Câmara está disponível para adquirir 50 exemplares do livro, 
ao preço de 9,00 € cada livro. (P.º 17) 
 
 * Carta n.º 9/05, datada de 27.7.2005, da Arméria – Movimento Ambientalista de 
Peniche, solicitando a utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 23 de Setembro, para a 
realização de um colóquio, subordinado ao tema “Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Património Natural”. 
 - Deliberado autorizar a utilização do Auditório Municipal, conforme solicitado. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 24.7.2005, da Associação Portuguesa de Aviação Ultraleves, 
solicitando apoio logístico para a realização de uma “Volta Aérea de Ultraleves”, através do 
pagamento de um jantar aos participantes, que terá lugar nos próximos dias 24 e 25 de Setembro. 
 - Deliberado autorizar o pagamento da despesa com os jantares para 30 participantes. (P.º 
17) 
 
 * Carta, com a ref.ª 204/D/05, datada de 26.7.2005, da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche, solicitando que a Câmara emita uma “carta conforto”, a fim de lhe ser 
concedido crédito na instituição bancária, destinado à compra de uma viatura ambulância de 
socorro. 
 - Deliberado emitir a favor da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche a carta 
de conforto solicitada. (P.º 36/01) 
 
 * Informação, datada de 27.7.2005, da Divisão Financeira, solicitando o pagamento do 
subsídio atribuído à Associação Juvenil de Peniche, destinado à realização dos Projectos 
“Oficina Reciclada” e “Praia Limpa – Praia Saudável”. 
 - Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 3.000,00 €.  

 
* Ofício circular n.º 23/2005, datado de 15.7.2005, da DGAL – Direcção-Geral das 

Autarquias Locais, dando conhecimento dos novos ajustamentos efectuados ao rateio para 
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endividamento municipal em 2005 e previsto para este Município para a contracção de novos 
empréstimos de médio e longo prazos. 

- Deliberado informar a DGAL de que a Câmara pretende utilizar a totalidade do 
montante disponível. (P.º 21/02) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Ofício n.º 1011, datado de 19.7.2005, da Delegação dos Portos do Centro do IPTM, 
dando conhecimento do início dos trabalhos de execução da empreitada de “Construção das 
infraestruturas da área envolvente aos novos armazéns de aprestos do porto de Peniche”. (P.º 
945-A/DOM) 
 
 * Circular n.º 92/2005-AS, datada de 20.7.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo posição assumida pelo Conselho Directivo daquela Associação sobre a 
fusão do CEFA com o INA. (P.º 16/03) 
  
 * Circular n.º 93/2005-LP, datada de 20.7.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo as conclusões da Conferência Comemorativa do 20.º Aniversário da 
Carta Europeia da Autonomia Local. 

 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Despacho Normativo n.º 35/2005, de 25 de Julho, que aprova o Regulamento do 
Programa de Apoios a Conceder pelo Fundo Florestal Permanente em 2005-2006. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 13: 
 
 A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção da CDU, a alteração orçamental de 
despesa n.º 13, para o ano em curso, a qual regista o valor de 125.000,00 € em reforços de 
despesas correntes, 17.500,00 € em reforços de despesas de capital e 142.500,00 € em anulações 
de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 12: 
 
 A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção da CDU, a alteração n.º 12 ao Plano 
Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 17.500,00 € em 
reforços e 112.500,00 em anulações. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 3: 
 
 A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção da CDU, a alteração ao plano de 
actividades n.º 3, para o ano em curso, a qual regista o valor de 30.000,00 € em anulações. 
 
PROGRAMA DE ACORDOS OCUPACIONAIS: 
 
 * Informação, datada de 21.7.2005, da técnica superior de serviço social, solicitando o 
pagamento, conforme indica, às beneficiárias do Programa de Acordo Ocupacional, as Senhoras 
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Dulcina Maria Gomes Santos Lourenço e Maria de Lurdes Gomes dos Santos, as quais prestam 
serviço de apoio ao fornecimento de refeições às crianças carenciadas das Escolas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, em virtude de terem trabalhado para além do período estabelecido. 
 - Deliberado autorizar o pagamento conforme proposto, no total de 410,68 €. 
  
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de José Manuel Tavares Belo, solicitando a alienação de uma 
parcela de terreno, sita no Casal da Ponte, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado indeferir, dado que o terreno está inserido em área que está a ser objecto da 
elaboração de plano de urbanização. (P.º 32/03) 
 
Desafectação do domínio público: 
 

* Foi presente uma informação dos serviços de património, acompanhado do respectivo 
processo, sugerindo que se considerem desafectadas do domínio público três parcelas de terreno, 
com as áreas de 67,30, 11,00 e 25,00 m2, sitas na Rua da Associação, em Casal Moinho, para 
alienação a Carlos José Sousa Vitorino, uma vez que no respectivo inquérito não foram 
apresentadas quaisquer reclamações. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação das parcelas de terreno do 
domínio público e sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
 
Afectação de terrenos ao domínio público municipal: 
 
 * Informação, datada de 28.7.2005, da SEGAAOM, sugerindo que se proponha à 
Assembleia Municipal a afectação ao domínio público municipal do prédio, sito no Largo do 
Bom Jesus, nos Bolhos, já objecto de compra por parte do Município, destinado ao arranjo 
urbanístico do local. 
 - Deliberado propor à Assembleia Municipal a afectação do prédio ao domínio público 
municipal.  
 
Exercício do direito de preferência: 
 
 * Requerimento, em nome de Grupilar Construções, Lda., solicitando informação 
relativamente ao interesse do Município em exercer o direito de preferência sobre o imóvel, sito 
na Rua do Convento, n.º 6 e 6A, em São Bernardino. 
 - Deliberado informar que a Câmara não está interessada em exercer o direito de 
preferência sobre o prédio. (P.º DHU) 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 Acompanhados de parecer das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes os 
seguintes pedidos de concessão de cartão de vendedor ambulante, os quais foram objecto das 
deliberações adiante referidas: 
 
 * Em nome de Cidália Maria Lopes Correia, para venda de marisco, em viatura 
apropriada, no Cabo Carvoeiro e Largo da Ribeira, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir. 
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 * Em nome de Maria da Conceição Silva Santos, para venda de peixe fresco, frutas e 
legumes, em São Bernardino e Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado indeferir. 
 
 * Em nome de Severino de Sousa Moniz, para venda de frutas, em Ferrel. 
 - Deliberado deferir. 
 
 * Em nome de Irfan Aslam, para venda de bijuteria e brinquedos, na Avenida do Mar, em 
Peniche, nos meses de Junho a Setembro. 
 - Deliberado indeferir. 
 
 * Acompanhado de informação da técnica superior de serviço social, foi presente um 
requerimento, em nome de Sezinando Bernardes do Couto, solicitando a concessão de cartão de 
vendedor ambulante de artigos de praia, bijuteria, quinquilharia e artesanato, na Praia do Baleal, 
em Ferrel. 
 - Deliberado informar que não é viável a concessão de cartão para a venda ambulante no 
corrente ano, em virtude dos espaços fixados no local para o efeito se encontrarem todos 
ocupados com outros vendedores, o qual irá ser objecto de ordenamento no próximo ano. 
 
PROVAS DESPORTIVAS: 
 
 * Carta n.º 74/05, datada de 15.6.2005, da Associação de Ciclismo de Lisboa, solicitando 
autorização para a realização da prova velocipédica, denominada “Voltas ao Aterro da Serra d’ 
El-Rei”, que terá lugar no próximo dia 7 de Agosto. 
 - Deliberado deferir, devendo previamente munir-se da respectiva licença para o 
exercício da actividade a realizar. (P.º 44/03) 
 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de licença, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, e no n.º 1 
do art.º 50.º do Regulamento Municipal: 

 
* Em nome da Fábrica da Igreja Paroquial de São Leonardo, para realizar um arraial com 

baile e música vivo, em Ferrel, nos próximos dias 5 a 10 de Agosto; 
 * Em nome da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, para realizar 
música ao vivo, em Atouguia da Baleia, nos próximos dias 12 a 16 de Agosto; 

* Em nome da Comissão da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, para realizar 
espectáculos de variedades e música ao vivo, no Campo da República, em Peniche, nos próximos 
dias 6 a 9 de Agosto. 

- Deliberado deferir os três pedidos. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para o exercício de 
actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 

 
* Em nome da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Leonardo, a fim de realizar um arraial com 

baile e lançamento de foguetes, no Largo de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, nos próximos dias 
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5 a 10 de Agosto, das 7 às 3 horas. 
* Em nome da Comissão da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, a fim de realizar 

espectáculos ao ar livre, na zona da Ribeira Velha, em Peniche, nos próximos dias 6 a 9 de Agosto, 
das 21.30 às 2.30 horas. 

* Em nome da Escola de Surf do Baleal N.º 2, no Bar do Bruno, sito na praia do Baleal 
Campismo, no Baleal, durante o mês de Agosto, das 22 às 4 horas. 

* Em nome da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, a fim de realizar a 
festa anual, no Largo de Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia, nos próximos dias 
12 a 16 de Agosto, das 22 às 2 horas. 

* Em nome de Rui Rodrigues Oliveira, para uma pista de automóveis para adultos, no 
recinto da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, nos dias 4 a 9 de Agosto, das 14 às 24 horas. 

- Deliberado deferir os cinco pedidos. 
 
 Foram ainda presentes os seguintes requerimentos para ratificação: 
 
 * Em nome de José Mário Sequeira Veraujo, para pista de barcos infantis, no Campo da 
República, em Peniche, nos próximos dias 25 de Julho a 9 de Agosto, das 9 às 24 horas. 
 * Em nome de Francisco José Alves Fernandes Ferreira, para pista de saltamontes 
“Canguru”, no Campo da República, em Peniche, de 25 a 31 de Julho e de 1 a 9 de Agosto, das 
14.30 às 24 horas. 
 - Deliberado ratificar os despachos do Senhor Presidente, de 25.7.2005, através dos quais 
deferiram as pretensões. 
 
 * Em nome de Silvina Garcia Costa Lorador, para uma pista de aviões infantil “Apollo”, 
no Campo da República, em Peniche, de 25 de Julho a 9 de Agosto, das 13 às 24 horas. 
 * Em nome de Ricardo Miguel A. Afonso, no Campo da República, em Peniche, de 25 de 
Julho a 9 de Agosto, das 12 às 24 horas. 
 * Em nome de José Jaime Lorador da Silva, para divertimentos infantis, com pista de 
carrinhos e motos de choque, no Campo da República, em Peniche, de 26 de Julho a 9 de 
Agosto, das 9 às 24 horas. 
 * Em nome de Atracções Carvalho e Filho, Lda., para uma pista infantil, no Campo da 
República, em Peniche, de 25 de Julho a 9 de Agosto, das 9 às 24 horas. 
 - Deliberado ratificar os despachos do Senhor Presidente, de 26.7.2005, através dos quais 
deferiram as pretensões. 
 
 * Em nome de Horácio Reinaldo Cardinali, para a realização de três espectáculos de circo 
ao ar livre, no Largo do Outeiro, na Consolação, nos dias 29 a 31 de Julho, das 22 às 24 horas. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 29.7.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de visto, um pedido de renovação de horário de funcionamento, 
das 5 às 23 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “O Amigo de Peniche”, sito 
no Mercado Municipal de Peniche, loja 14, 1.º piso, de que é proprietária a Senhora Maria do 
Rosário Cruz Santos. 
 - Deliberado que seja visado horário de funcionamento das 5 às 23 horas, com validade 
até 31.7.2006.  
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 * Requerimento, em nome de Giséla Maria Ferreira Teodoro, solicitando a tolerância do 
horário de encerramento do estabelecimento, denominado “Cem Sons – Bilhar Sport Bar”, sito 
na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, durante o período de 4 a 11 de Agosto (festa anual). 
 - Deliberado autorizar o prolongamento do horário de funcionamento até às 5 horas para 
o período de 5 a 11 de Agosto corrente. 
 
 * Requerimento, em nome de Fernanda Conceição Santos Grandela Oliveira, solicitando 
a tolerância do horário de encerramento do estabelecimento, denominado “Amigos do Baleal”, 
sito na Praia do Baleal, durante o mês de Agosto. 
 - Deliberado autorizar o prolongamento do horário de funcionamento até às 5 horas para 
o período de 5 a 11 de Agosto corrente. 
 
SINISTRO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA: 
 
 * Acompanhado de informação do GAP, foi presente o fax, datado de 2.2.2005, da 
Senhora Inês Tralha, remetendo factura relativa a reparação efectuada na sua viatura, resultante 
de sinistro ocorrido, no passado dia 7 de Outubro de 2003, na Zona Industrial da Prageira. 
 - Deliberado encarregar a técnica superior jurista de analisar o assunto e apresentar 
proposta final e recomendar ao DOM que mantenha a sinalização no local e exerça meios de 
fiscalização em casos semelhantes. (P.º 17) 
 
PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO APOIO NO PARQUE DE MERENDAS DE FERREL: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de protocolo a realizar com o 
Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira Mar”, de Ferrel, com vista à utilização e 
exploração do imóvel de apoio ao parque de merendas, situado no Pinhal Municipal, no 
Caminho Municipal n.º 1407, para a prática de actividades culturais e exploração do espaço 
como estabelecimento de bebidas. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e autorizar o Senhor Presidente ou 
quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município. 
 
UTILIZAÇÃO DO PINHAL DO VALE GRANDE: 
 
 * Foi presente uma carta, datada de 21.7.2005, da Associação de Caçadores e Pescadores 
dos Amigos de Peniche, solicitando que a Câmara emita declaração de autorização para a 
utilização de espaço para treino de cães, no Pinhal do Vale Grande. 
 - Deliberado encarregar o GAP de obter junto da ACPAP de todos os indicadores 
necessários sobre a matéria que possam conduzir a uma apreciação final do assunto. (P.º 17) 
 
PISCINAS MUNICIPAIS: 
 
 * Informação n.º 89/2005, datada de 11.7.2005, do técnico desportivo, apresentando 
proposta para o preçário do bar das Piscinas Municipais, para a próxima época 2005/2006. 
 - Deliberado aprovar. 
 
MEDIÇÃO ACÚSTICA: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, foi presente o relatório de 
medição acústica efectuada ao estabelecimento de churrascaria, denominado “A Caseirinha”, 
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situado na Rua 1.º de Maio, em Ferrel, na sequência de reclamações apresentadas pelos Senhores 
José Lourenço dos Santos e Laura Maria Farto Lourenço dos Santos. 
 - Deliberado mandar notificar o explorador do estabelecimento comercial “A Caseirinha” 
para, no prazo de 15 dias, proceder ao melhor isolamento do exaustor, por forma a minimizar a 
poluição e incomodidade sonora nas habitações envolventes. (P.º 71-DSUA) 
 
CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL: 
 
 * Foi novamente presente um requerimento, em nome de Helena Conceição Almeida 
Cardoso, solicitando que o imóvel de que é proprietária, localizado no Sítio das Mós, em Serra d’ 
El-Rei, constituído por um moinho de vento com engenho, seja considerado de interesse 
municipal, acompanhado agora de informação da técnica superior jurista. 
 - Deliberado que o DPGU preste, com urgência, informação sobre o que se encontra 
previsto para o local em matéria de ordenamento do território. (P.º 63/DHU) 
 
INSTALAÇÃO DE FONTENÁRIO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 1.8.2005, da DGUO, dando parecer favorável à 
pretensão da Comissão de Festas de Ferrel em colocar um chafariz na rotunda do Largo Nossa 
Senhora da Guia, em Ferrel. 
 - Deliberado ouvir a Comissão Municipal de Trânsito. 
 
PROTOCOLO PARA CONSTRUÇÃO DE CANIL INTERMUNICIPAL: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 22.7.2005, do gabinete jurídico, apresentando 
proposta de protocolo a celebrar com o Município da Lourinhã, com vista à construção de um 
canil intermunicipal. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
ou a quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO 
PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA 
DA PRAGEIRA – 1.ª FASE – ESPAÇOS VERDES: 
 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, o relatório final da análise efectuada às 
propostas apresentadas para adjudicação da empreitada referida em epígrafe 

- Deliberado adjudicar a empreitada ao concorrente que melhor ficou classificado e 
conforme proposto no relatório, a empresa Oliveiras, S.A., pelo valor global proposto de 
3.798.841,87 €, a que acresce o IVA, e aprovar a minuta do contrato a celebrar. (P.º 
945.A/DOM) 

 
“FONTE CHORIDA”: 
 
 * Foi presente uma informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
dando conhecimento das diligências efectuadas junto do Senhor Manuel António Gaspar 
Monteiro, com vista à resolução do problema de construção de uma moradia, na Fonte Chorida, 
em Casais do Júlio, tendo o mesmo procedido também à construção de um muro, junto a um 
fontanário, sem ter dado cumprimento aos mandatos de notificação que lhe foram feitos. 
 - Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para o que se 
remeterá cópia da informação. 
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ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 

 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamentos para a Rua da Carpintaria, em Serra d’ El-Rei, junto à “Serrana”. 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
 
LOTEAMENTO MUNICIPAL, SITO NA AVENIDA MONSENHOR MANUEL BASTOS 
RODRIGUES DE SOUSA: 
 
 Elaborado pelos serviços municipais, foi novamente presente o estudo de loteamento para 
uma parcela de terreno municipal, com a área de 666,50 m2, que faz parte do prédio rústico, sito 
em Prageira, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 
3230, alínea b) a fls. 72 v.º do livro B10, da freguesia de Ajuda, inscrito a favor do Município de 
Peniche pela inscrição n.º 1258, a fls. 106 do livro G4, e inscrito na matriz predial rústica da 
mesma freguesia sob parte do artigo 1, da Secção C2. 
 Verifica-se que, tendo sido submetido a discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, não foi objecto de qualquer reclamação, 
estando o mesmo abrangido pelo Plano Director Municipal. 
 Apreciado o estudo, a Câmara deliberou aprovar a referida operação de loteamento, nos 
termos daquele artigo 7.º, para o que desanexa do prédio atrás identificado aquela parcela de 
terreno, com a área de 666,50 m2, que fica a confrontar do Norte com Avenida Monsenhor 
Bastos, do Sul com rua projectada, do Nascente com Rua N. Senhora da Boa Viagem e do 
Poente com Maria Fernanda Martins Matias Garcia, na qual é constituído 1 lote, destinado a 
construção de uma habitação multifamiliar, com a área total de 666,50 m2, área de construção de 
666,50 m2, área de implantação de 666,50 m2, com 3 pisos, mais cave e mais sótão. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 8/2004-Lot/DHU, em nome de Gil da Costa Rocha, para loteamento de um 
prédio rústico, sito na Rua dos Moinhos, em Geraldes. 
 - Deliberado informar que pode desenvolver o estudo de loteamento, de harmonia com as 
orientações e condições constantes das informações prestadas pela DGUO, DEPPC e SMAS. 
 
 * Proc.º N.º 2/2002-Lot/DHU, em nome de Carlos José Sousa Vitorino, para loteamento 
de uma propriedade, sita na Rua da Associação, no Casal Moinho, acompanhado de 
requerimento solicitando autorização para proceder ao início das obras de urbanização. 
 - Deliberado deferir, nas condições constantes na informação da DPGU, limitando-se as 
obras à execução de terraplanagens. 
 
 * Foi presente uma carta, datada de 18.7.2005, da firma Baleal Sol Village II, prestando 
os esclarecimentos solicitados relativamente a parte do terreno abrangido pelo seu loteamento, na 
sequência de carta enviada pelo Senhor Daniel Ramos Martins. 
 - Deliberado informar que se aguarda pelo resultado da sentença a proferir no processo 
n.º 382/2002 do 2.º Juízo do Tribunal de Peniche. 
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VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de 
construção, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Em nome de Maria da Luz Anjos Augusto, para construção de uma moradia, na 
Travessa da Rua Nova, na Bufarda, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado manter o indeferimento já deliberado em 15.11.2004, pelos motivos já 
considerados e atentas as novas informações prestadas pela DPGU e DGUO. 
 
 * Em nome de Henrique Jorge Mendes Neves, para construção de uma moradia, na 
Seixeira, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado informar que a pretensão não é viável, por falta de infraestruturas 
urbanísticas no local (alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro). 
 
 * Em nome de Cristina Maria Luís Leitão, para proceder à ampliação de edifício 
industrial,. Sito no Casal da Fonte, em Porto Lobos. 
 - Deliberado informar que para o pedido poder ser avaliado deverá prestar os 
esclarecimentos constantes da informação da DGUO. 
 
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.ºs N.ºs 589/04 e 588/04, em nome de Américo José M. Rapaz e Outros, para 
construção de duas moradias unifamiliares, com pedido de destaque, sitas, respectivamente, na 
Rua do Lapadusso e na Rua das Âncoras, em Peniche, já presentes em reunião anterior. 
 - Deliberado que a Divisão Administrativa preste informação sobre a legitimidade da 
posse dos terrenos adjacentes à presente operação urbanística. 
 
 * Proc.º N.º 303/05, em nome do Café Arcadas do Jardim, Lda., para proceder à alteração 
de um estabelecimento comercial para padaria com fabrico próprio, sito na Estrada Nacional 
114, em Serra d’ El-Rei.  
 - Deliberado mandar colher os pareceres constantes da informação da DGUO (Delegação 
de Saúde, Governo Civil, Ministério da Economia, SMAS e SNB). 
 
 * Proc.º N.º 323/04, em nome de Becalis – Sociedade Comercial e Imobiliária, S.A., para 
construção de escritórios, na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia, já presente em 
reuniões anteriores. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO. 
 
 * Proc.º N.º 251/05, em nome de Álvaro Henrique da Costa Trigo, para proceder à 
legalização de um telheiro, situado na Rua Bela Morais, n.º 3, em Casais do Baleal, já presente 
em reunião anterior. 
 - 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) e notificar o infractor para, no 
prazo de 15 dias, proceder à demolição da obra e reposição do terreno nas condições em que se 
encontrava antes da data do início dos trabalhos. 
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 * Proc.º N.º 127/03, em nome de Maria da Conceição Costa Martins Ferreira e Silva, para 
construção de um conjunto habitacional de 5 moradias unifamiliares, no Caldeirão, no Alto do 
Veríssimo, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições constantes das 
informações da DGUO, DPOI, DSUA e SMAS, devendo apresentar os demais elementos 
referidos na informação da DPOI e ainda não satisfeitos. 
 
 * Proc.º N.º 44/05, em nome de Paulo José Soares Dourado, para construção de uma 
esplanada de apoio ao Restaurante Katekero I, sito na Avenida do Mar, n.º 90, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 
 - Deliberado informar de que deverá reformular o projecto, por forma a dar satisfação às 
condições constantes da informação da DGUO, de 15.7.2005, e da deliberação de 9.5.2003. 
 
 * Proc.º N.º 563/02, em nome de Jacinto Conceição Oliveira, para proceder a alterações 
numa moradia unifamiliar, sita na Travessa do Outeiro, em Ferrel. 
 - Deliberado indeferir o projecto de alterações e informar que a Câmara está disponível 
para reanalisar o processo, caso seja apresentada proposta que garanta a melhoria do impacto 
visual da empena cega existente e exposta para a parcela de terreno situada a Norte. 
 
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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