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ACTA N.º 37/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2005: 
 
 Aos três dias do mês de Outubro 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 e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a 
Câmara Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião a Senhora Vereadora Clara Maria Bruno Filipe. 
 O Senhor Presidente só participou na reunião a partir das quinze horas e trinta e cinco 
minutos, na parte final do período Antes da Ordem do Dia, tendo a reunião sido aberta e 
presidida, até à sua chegada, pelo Senhor Vice-Presidente. 
 A Senhora Vereadora Anabela Correia Dias só participou da reunião a partir das 
desasseis horas, depois de concluído o período de apreciação da correspondência. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, eram quinze horas  
 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 de audição do público usaram da palavra: 
 

- Laura Farto, que solicitou informações sobre a evolução da questão do funcionamento 
de uma churrasqueira, situada junto á sua habitação, em Ferrel, e motivo já de diversas 
intervenções. Foram lidos os relatórios do Comando dos Bombeiros Voluntários e do 
Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil. O assunto viria a ser objecto de 
apreciação e votação no período da ordem do dia. 

- Sandra Rodrigues, que perguntou em que situação se encontrava um processo de obras 
de que é titular. Foi informada de que estava agendado para a reunião, pelo que foi apreciado no 
período da ordem do dia. 

- Zélia Andrade, que solicitou a apreciação de um pedido que apresentou, para venda de 
farturas em viatura. Foi informada de que o assunto estava agendado para a reunião, pelo que foi 
apreciado no período da ordem do dia. 
 

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 indicam: 
 

Senhor Vereador António José Correia: 
Chamou a atenção para a existência de um poste de electricidade no Bairro CAR II com 

fios descarnados e ao alcance das pessoas, pelo que se deverá promover a sua reparação com 
urgência. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento da forma como decorreu a feira mensal, agora localizada à entrada de 

Peniche, devido às obras que decorrem no Campo da República, e informou de que se iria 
proceder a uma avaliação do que correu menos bem, com vista à introdução de medidas 
correctivas para futuro. Agradeceu o trabalho e grande empenho de todos os que contribuíram 
para que a montagem da feira e o seu funcionamento se tenham processado com um mínimo de 
perturbação, referindo, em especial, o Eng.º Nuno Cativo, que coordenou os restantes elementos, 
dizendo que deveria agradecer-se também ao Comando local da PSP todo o apoio dispensado, 
que considera muito meritório, de que se dará conhecimento ao comando distrital. 

O Senhor Vereador António José Correia referiu ter existido falta de planeamento, uma 
vez que eram previsíveis as dificuldades da transferência, pelo que se tem que começar a pensar 
sobre a forma de distribuição dos feirantes, devendo as deficiências verificadas ser atribuídas a 
quem detém o respectivo processo e à Presidência. 

O Senhor Vereador Emídio Barradas lembrou que a feira teve o planeamento possível e 
se tratava de uma tarefa difícil e que ele se considerou arredado do processo, uma vez que a 
Câmara não foi solicitada a pronunciar-se, lembrando que o piso existente no novo local não 
serve para dias de chuva. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e seis 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 trinta de Setembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 435.500,53 € (quatrocentos e trinta e 
cinco mil e quinhentos euros e cinquenta e três cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 202.618,97 € (duzentos e dois mil 
seiscentos e dezoito euros e noventa e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.314.521,75 € (dois milhões 
trezentos e catorze mil quinhentos e vinte e um euros e setenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 413.498,63 € (quatrocentos e 
treze mil quatrocentos e noventa e oito euros e sessenta e três cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos à 
semana de 26 a 30 de Setembro de 2005. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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 * Carta, datada de 28.9.2005, do Senhor Mariano Calado, solicitando autorização para 
utilização do auditório municipal, e convidando o Senhor Presidente para presidir à cerimónia de 
lançamento de novo livro. 
 - Deliberado autorizar.(Proc.37) 
 

* Carta, datada de 27.9.2005, do Centro Cultural de Beja, solicitando a cedência do 
auditório municipal e do equipamento Data Show. 

- Deliberado autorizar a utilização do auditório e do equipamento. (Proc. 17) 
 
*Fax, datado de 3.10.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a atribuição de 

um subsídio, por trabalhos executados no Baleal. 
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio de 9.902,64 €, por 

despesas de capital, como comparticipação nas obras executadas. (Proc. 28) 
 
* Carta, datada de 23.9.2005, da Junta de Freguesia de Conceição, solicitando a 

atribuição de subsídio para despesas com serviços de pintura das placas toponímicas do Bairro 
Luís de Camões.  

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 118,00 €.(23/01) 
 
* Carta, datada de 26.9.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando o 

reembolso de despesas de manutenção de zonas verdes  
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 225,00 €. (Proc. 28) 
 
* Fax, datado de 30.8.2005, do Centro de Cultura e Desporto da TMN, solicitando apoio 

para realização de evento desportivo II Challenge CCDTMN, nos dias 28, 29 e 30 de Outubro.  
-Deliberado conceder o apoio solicitado, incluindo a oferta do almoço. (Proc. 17) 
 
* Carta datada de 5.9.2005, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 

solicitando atribuição de subsídio para fazer face a despesas com um animador de rendas de 
bilros.  

-Deliberado conceder à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia um subsídio de 562,05 €, como comparticipação nas despesas com o animador de 
rendas de bilros, de Outubro de 2005 a Julho de 2006, à semelhança do que se fez no ano 
lectivo findo. (17/01) 

 
* Carta, datada de 23.9.2005, do Centro Social da Bufarda, solicitando apoio financeiro 

para realização de obras no Pavilhão Gimnodesportivo da Bufarda. 
- Deliberado, na sequência do deliberado em reunião de 26.4.2005, confirmar a 

autorização para o pagamento ao Centro Social de 15% do valor da candidatura, ou seja, até 
14.949,00 €, a processar à medida das disponibilidades e abatido do valor dos materiais já 
entregues para a obra (6.866,79 €) e o de outros que também venham a sê-lo com destino à 
mesma obra. (11/03) 

 
* Carta, datada de 1.10.2005, do Grupo Desportivo Atouguiense, solicitando apoio 

financeiro relativo a aquisição de uma viatura usada. 
-Deliberado conceder ao Grupo Desportivo Atouguiense um subsídio de 4.500 €, por 

despesas de capital, a processar quando existir disponibilidade financeira para o efeito. (Proc. 
11/03) 
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* Carta datada, de 23.8.2005, da Associação Cultural e Desportiva de Ribafria, 

solicitando a comparticipação financeira relativa a obras do edifício sede da Associação. 
- Deliberado conceder à Associação, por despesas de capital, o apoio correspondente a 

15% do valor da candidatura, ou seja, no valor de 7.469,03 €, que poderá concretizar-se através 
da entrega de subsídio ou de materiais destinados às obras, e a satisfazer à medida da 
existência de disponibilidades financeiras. Proc. (11/03) 

 
*Carta, sem data, de Rute Sofia Dionísio Codinha, solicitando autorização para venda da 

sua habitação, sita na Rua das Redes N.º 2, 1º esq., em Peniche, antes de decorrido o prazo do 
ónus de inalienabilidade. 

- Deliberado indeferir, por contrariar os objectivos que presidiram à alienação e informar 
de que, se o desejar, o Município poderá readquirir a habitação pelo preço que a alienou, 
acrescido dos juros sobre o capital investido e contados a partir da data de compra. (Proc. 17) 

 
* Informação, datada de 28.9.2005, da técnica superior de serviço social, solicitando 

apoio financeiro para a Associação Rendibilros. 
- Deliberado conceder à Rendibilros um subsídio de 463,16 €.(17/01) 
 
* Informação N.º53/2005, datada de 27.9.2005, do técnico superior de desporto, 

solicitando apoio financeiro para realização de Passeio Pedestre do Inatel, no dia 23.10.2005. 
- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento das refeições aos 80 elementos 

do grupo, no valor total de 560,00 €. (44/03) 
 
* Informação Nº 28/2005, datada de 28.9.2005, do técnico de arqueologia, solicitando o 

pagamento de refeições aos participantes da Missão de Geo-Referenciação de Achados 
Arqueológicos no sítio dos Cortiçais. 

- Deliberado autorizar o fornecimento de mais 78 refeições, no valor de 490,00€, 
responsabilizando-se a Câmara pelo pagamento. 

 
* Circular 119\2005-AG, datada de 27.9.2005da ANMP, enviando cópia da proposta 

relativa à Lei do Orçamento de Estado para 2006, aprovada por unanimidade pelo Conselho 
Directivo. 

- Tomado conhecimento. (16/03) 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 
 Foram presentes os seguintes documentos: 
 

* Requerimento, em nome de Emanuel José de Oliveira Santos, solicitando a 
comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o curso em que se encontra matriculado, em Caldas da Rainha, em virtude do mesmo 
não ser ministrado na Escola Secundária de Peniche. 

- Deliberado deferir. (13/04) 
 

* Fax, datado de 29.9.2005, de “O PETIT” Programa para a Prevenção e Eliminação da 
Exploração do Trabalho Infantil, solicitando transporte escolar para o menor Fernando Gabriel 
da Luz Oliveira Chuvas. 

- Deliberado assumir o encargo do transporte do aluno, no âmbito dos transportes 
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escolares. (13/04) 
 

 * Informação, datada de 27.9.2005da técnica superior de serviço social, solicitando 
comparticipação nos transportes escolares do aluno Marcelo Rodrigues Antunes. 
 - Deliberado assumir o encargo nos termos propostos. (13/04) 
 
PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo o 
cumprimento do protocolo anteriormente celebrado para fornecimento de refeições nas Escolas 
Secundária e D. Luís de Ataíde a alunos carenciados das escolas do 1.º ciclo do ensino básico de 
Peniche, conforme propostas anexas. 

- Deliberado aprovar a minuta dos protocolos a celebrar com a Escola Básica D. Luís de 
Ataíde e a Escola Secundária de Peniche para o fornecimento de refeições a alunos do 1.º ciclo 
do Ensino Básico. (13/01) 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 Acompanhado de parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente um pedido de 
concessão de cartão de vendedor ambulante, o qual foi objecto da deliberação adiante referida: 
 * Em nome de Zélia Maria Pires de Andrade, para venda de farturas, em viatura 
apropriada, no Baleal. 
 - Deliberado indeferir, bem como o pedido para venda junto ao Pingo Doce. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 

* Foram presentes e apreciados dois requerimentos, em nome de Luís Manuel de 
Carvalho, solicitando a transferência de propriedade de máquinas de diversão para o 
estabelecimento adiante indicado: 

Café Caçador de Frank Blum, sito na Rua Cruz das Almas, N.º 66, em Peniche. 
- Deliberado deferir os dois pedidos. 

 
LITÍGIO JURÍDICO 
 

* Oficios, datados de 26.9.2005 e de 16.9.2005,do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria relativos a Acção Administrativa Especial de pretensão conexa com actos administrativos 
relativamente à ordem de remoção de uma antena da TMN – Telecomunicações Móveis 
Nacionais, S.A instalada em Atouguia da Baleia, bem como o recurso contra o indeferimento do 
pedido de autorização. 
 - Tomado conhecimento e deliberado entregar fotocópia ao Consultor Jurídico para 
contestar. 
 
EMPREITADA DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (BM2) TRABALHOS 
A MAIS (1.º SITUAÇÃO): 
 

* Foi presente uma informação, datada de 22.9.2005, do Departamento de Obras 
Municipais - Divisão de Gestão de Empreitadas e Infra-estruturas, propondo a adjudicação de 
trabalhos a mais na empreitada de Construção da Biblioteca Municipal (BM2). 

- Considerando que se trata de trabalho impossível de prever em projecto, por 
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inexistência de cadastro dos colectores, a Câmara deliberou adjudicar à Firma Condop –
Construção e obras Públicas, adjudicatária da empreitada de Construção da Biblioteca 
Municipal (BM2) e por conta da referida empreitada, nos termos e ao abrigo do disposto no 
artigo26.º do Decreto-Lei N.º 59/99, trabalhos a mais, a preços de contrato no valor de 
2.213,25 €, visto serem estritamente necessários para a continuidade dos trabalhos e não ser 
economicamente viável a sua separação do contrato. A relação dos trabalhos, sua 
discriminação e preços unitários constam da proposta de trabalhos apresentada pela 
adjudicatária. 
 
PLANO DE PORMENOR DE SÃO BERNARDINO: 
 
 * Foi presente informação, datada de 23.9.2005, do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, relativa a proposta de Protocolo para a Elaboração do Plano de Pormenor da 
ADTE a Norte de S. Bernardino, a celebrar com a empresa “San Bernardino Investimentos 
Imobiliários e Turísticos, S.A”. 
 - Deliberado, com dois votos contra dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar o texto 
do protocolo, devendo acrescentar-se o proposto na informação do DPGU, de 23.9.2005, bem 
como a indicação do prazo de um ano para a conclusão da elaboração do Plano. 

Deliberado ainda designar a chefe da DEPPC (Arquitecta Etelvina Alves) para 
interlocutora técnica com os projectistas. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Luís Alfredo Santos Chagas, solicitando autorização para 
proceder à colocação de uma estrutura em alumínio para exposição, na Rua Dr. João Batista 
Frazão, em Peniche, acompanhado de informação da DGUO. 
 - Deliberado informar de que a pretensão não é viável, estando a Câmara receptiva a vir a 
autorizar a abertura de vãos de janela no edifício para que possam servir de montras para a 
exposição.  
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foi presente e apreciado o seguinte processo de operações de loteamento, o qual foi 
objecto da deliberação adiante referida: 
 
 * Proc. N.º 12/2002–Lot/DHU, em nome de Dário Manuel Franco Pinto, para loteamento 
de um prédio rústico, sito em Casais do Júlio. 
 - Deliberado aprovar definitivamente o estudo do loteamento e os projectos das obras de 
urbanização, ficando tudo condicionado ao cumprimento das condições constantes do n.º 18 da 
informação da DPOI, de 27.9.2005, devendo, nomeadamente, prestar caução no valor de 
125.876,19 €, pagar de encargos o total de 113.288,34 euros e ceder gratuitamente ao Município 
a área de 4.089,70 m2, para integração no domínio público, como se encontra assinalado na 
planta síntese. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
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 * Proc. N.º 189/05, em nome de Sandra Maria B. M. Rodrigues, para demolição e 
construção de moradia, sita na Rua do Visconde, n. º 22, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir pelos motivos constantes da informação da DGUO, pelo que a 
requerente, para já, apenas poderá promover a beneficiações do imóvel existente, sem alterar as 
suas características formais consolidadas. 
 
 * Proc. N.º 363/04, em nome de Lídia Maria Marques Dias, para instalação de um 
estabelecimento de churrasqueira, na Rua 1.º de Maio, N.º 12, em Ferrel, acompanhado de ofício 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
: - Tomado conhecimento do ofício dos Bombeiros e da informação do coordenador do 
S.M. Protecção Civil e, na sequência do atendimento feito no período de audição do público a 
Laura Farto, a Câmara deliberou notificar a Senhora Lídia Maria Marques Dias para, no prazo de 
15 dias, proceder à correcção necessária por forma a isolar convenientemente o exaustor na 
frequência de 400 HZ, minimizando a poluição e o incómodo dos moradores das habitações 
envolventes, conforme ofício N.º 5717, enviado em 11.8.2005, e prolongar a chaminé por forma 
que os fumos e gorduras libertados possam fluir livremente, sob pena, se o não fizer, e findo 
aquele prazo, a Câmara determinar o encerramento do estabelecimento. 
 
POOC – UNIDADE OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO N.º 12 (UOPG): 
 
Na sequência da apreciação que tem vindo a ser feita de diversos processos para legalização de 
construções na zona do Visconde, em Peniche, e considerando que se torna urgente promover a 
elaboração do plano para a UOPG 12 prevista no Plano de Ordenamento da Orla Costeira e que 
para tal se torna indispensável, tal como previsto, a existência de estudos geotécnicos, a Câmara 
deliberou encarregar o DPGU de, através da DEPPC, solicitar propostas para a elaboração do 
estudo geotécnico exigido no POOC para a UOPG 12. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezoito horas e dez 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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