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ACTA N.º 39 /2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2005: 
 
 Aos dezassete 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, 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 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 Laura Farto e marido que 
solicitaram informação quanto à evolução da questão da churrasqueira situada frente à sua 
habitação, em Ferrel, objecto de diversas intervenções em anteriores reuniões. Foi informada do 
deliberado em 3.10.2005 e de que está a decorrer o prazo fixado para o proprietário do 
estabelecimento corrigir a situação, sob pena de encerramento do estabelecimento. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 Não se verificaram intervenções neste período. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 10 de Outubro 
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 catorze de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 524.354,21 € (quinhentos e vinte e quatro 
mil trezentos e cinquenta e quatro euros e vinte e um cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 159.363,31 € (cento e cinquenta e 
nove mil trezentos e sessenta e três euros e trinta e um cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.326.628,19 € (dois milhões 
trezentos e vinte seis mil seiscentos e vinte e oito euros e dezanove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 417.380,07 € (quatrocentos e 
dezassete mil trezentos e oitenta euros e sete cêntimos). 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício n.º 06977, datado de 22.9.2005, da Inspecção-Geral da Administração do 
Território, relativo a duas situações pendentes da inspecção ordinária ao Município de Peniche, 
realizada há anos, acompanhada de parecer técnico do DPGU.  

- Deliberado remeter cópia da informação do DPGU à IGAT, com a informação de que o 
loteamento que vai regularizar as situações relativas a Eugénio Mera e Assis Simões foi já 
definitivamente aprovado, bem como os projectos das respectivas infra-estruturas. (Proc. 16/01) 
 
 * Carta, datada de 7.10.2005, do Núcleo Sportinguista de Peniche, solicitando a oferta de 
uma bandeira da cidade de Peniche. 
  - Deliberado satisfazer. (Proc. 11/03) 
 
 * Fax, datado de 10.10.2005, da Associação de Estudantes da Escola Superior Tecnologia 
do Mar Peniche, solicitando apoio para o desfile do caloiro no dia 27.10.2005. 
 - Deliberado satisfazer o pretendido, excepto quanto à tenda, que já está comprometida 
para a mesma data para outras iniciativas, e quanto aos balneários, visto a Câmara os não 
possuir. (Proc. 13/09) 
 
 * Ofício, datado de 3.10.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a cedência de 
uma tenda grande para os dias 27, 28, 29 e 30 de Outubro corrente. 
 - Deliberado satisfazer. (Proc. 28) 
 
 * Carta, datada de 12.10.2005, da comissão de festas de Ferrel, solicitando a cedência de 
uma tenda grande para os dias 27, 28, 29 e 30 de Outubro corrente. 
 - Deliberado satisfazer. (Proc. 11/03) 
 
 * Carta, datada de 11.10.2005, do Clube Ornitológico de Peniche, solicitando autorização 
para a colocação de faixa de divulgação da realização da “15.ª Expo-Aves de Peniche”, frente à 
rotunda da N.ª Sr.ª da Boa Viagem. 
 - Deliberado autorizar, devendo, na hipótese de ocupar terreno privado, obter autorização 
do proprietário. (Proc. 11/03) 
 
 * Carta, datada de 6.10.2005, da Senhora Maria Cristina Monteiro J. Luz, solicitando a 
cedência do auditório municipal para o dia 13.11.2005, para cerimónia de lançamento do seu 
primeiro trabalho discográfico. 
 - Deliberado autorizar. (Proc. 17) 
 
 * Carta, datada de 3.10.2005,do Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos”, 
convidando o Senhor Presidente e todos os senhores Vereadores da Câmara, para o festival de 
folclore a realizar no dia 23.10.2005, e solicitando apoio logístico. 
 - Tomado conhecimento e dada a urgência, face à data pretendida, satisfazer o 
pretendido. (Proc. 11/03) 
 
 * Circular n.º 111\2005-PB, datada de 2.9.2005, da ANMP, relativa a instalação de 
farmácias. 
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 - Tomado conhecimento e deliberado insistir na criação de uma farmácia para a Freguesia 
da Conceição, já anteriormente diversas vezes solicitado. (Proc. 16/03) 
 
 * Circular n.º 121/2005-LP, datada de 28.9.2005, da ANMP, relativa a financiamento 
comunitário de apoio às acções de geminação de cidades e vilas geminadas – “Programa da 
Cidadania Europeia Activa” / Convite à apresentação de candidaturas para o ano de 2006. 
 - Tomado conhecimento e deliberado entregar ao Senhor Presidente eleito para seu 
estudo. (Proc.16/03) 
 
 * Ofício, datado de 3.8.2005, da RESIOESTE, relativo a renda de exploração da Estação 
de Transferências de Peniche. 
 - Deliberado informar de que se não encontram motivos para alterar a posição 
anteriormente assumida e comunicada pela Câmara. (Proc. 23/01) 
 
 * Carta, datada de 7.12.2004, da Senhora Benedita da Anunciação Nunes, acompanhada 
de informação do Departamento de Obras Municipais, solicitando reembolso de despesas 
inerentes a acidente.  
 - Deliberado informar de que a Câmara não reconhece a sua responsabilidade no que diz 
ter-lhe sucedido, a menos que tal responsabilidade lhe venha a ser atribuída pelo tribunal. (Proc. 
17) 
 
 * Informação, datada de 18.7.2005,dos serviços de fiscalização, relativa a reclamação 
apresentada pela Senhora Maria da Conceição Martins Nunes, quanto ao funcionamento de um 
estabelecimento de bebidas, sito no quebrado. 
 - Deliberado notificar Carlos Manuel Mota, proprietário do estabelecimento para tomar 
as providências necessárias, nomeadamente quanto à redução do seu tom, por forma a que o 
ruído provocado no estabelecimento não incomode a vizinhança. (Proc. 22) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Carta, datada de 13.10.2005,do Senhor Amílcar António Alves Pinto, propondo a 
rescisão amigável de contrato de prestação de serviços que mantém com o Município 
 - Tomado conhecimento da proposta de rescisão e do despacho de concordância do 
Senhor Presidente. (Proc. Ind.) 
 
 * Circular n.º 120\2005 – MJL, datada de 28.9.2005, da ANMP, relativa a XV Congresso 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses - 1.ª Informação. (Proc. 40/06) 
 
 * Informação, datada de 3.9.2005, dos serviços de fiscalização, relativa a reclamação de 
funcionamento de estabelecimento, do qual é proprietário o Senhor Joaquim José Conceição 
Santos. (Proc. 22) 
 
 * Informação n.º 86, datada de 5.10.2005, do DEA, propondo a aquisição de 
combustíveis, gasóleo e gasolina, por ser inadiável. 
 - Deliberado autorizar aquisição nos termos propostos. 
 
 * Ofício, datado de 17.6.2004, da Polícia de Segurança Pública de Peniche, enviando 
auto de notícia por contra-ordenação cometida por João Paulo Borges Farricha. (Proc. 10/02) 
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 * Carta, datada de 27.9.2005, dos residentes e confluentes da Regueira da Barroca, 
relativa a reunião, realizada na Câmara Municipal de Peniche sobre a evolução da situação de 
insalubridade da zona e viabilidade de emanilhamento da regueira. (Proc. 17) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Lei n.º 52-A/2005, que altera o regime relativo a pensões e subvenções dos titulares de 
cargos políticos e o regime remuneratório dos titulares de cargos executivos de autarquias locais. 
 -Acórdão n.º 323/2005, que declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade 
da norma constante do artigo 17.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na 
medida em que permite o recebimento de remuneração superior por funcionários que, 
cumulativamente, detenham menor antiguidade na categoria e na carreira, restringindo a 
respectiva produção de efeitos. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Maria Irene Correia P. Ferreira, acompanhado de parecer 
da DGUO, solicitando autorização para proceder à colocação de uma esplanada com toldo, na 
Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado deferir. 
 
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 28 a 30 de Outubro; 
 * Em nome do rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bôlhos”, para realizar baile e 
festival de folclore, no Largo do Bom Jesus, nos Bôlhos, nos próximos dias 21 a 23 de Outubro. 

- Deliberado deferir os dois 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, nos próximos dias 28, 29 e 30 de Outubro, das 8 às 4 horas; 
* Em nome do Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bôlhos”, a fim de realizar música ao 

vivo, no Largo do Bom Jesus, nos Bôlhos, nos próximos dias 21, 22 e 23 de Outubro, das 12 às 
3horas. 
 -Deliberado deferir os dois requerimentos. 
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 * Em nome de Pedro Miguel Ribeiro Nunes, a fim de realizar ensaios de música ao vivo 
em garagem sita no Caminho do Outeiro, em Peniche, das 21 às 23 horas. 
 - Deliberado deferir, com validade até 31.12.2005, e a título experimental. 
 
 * Em nome da Associação de E.F.C.R. Penichense, a fim de realizar espectáculo de 
musica ao vivo na sede da Associação, no dia 16.10.2005, das 20. às 2 horas. 
 - Deliberado arquivar, por a pretensão se encontrar ultrapassada. 
 
 * Em nome da Associação de Estudantes da ESTM de Peniche, a fim de realizar festa 
académica nas instalações da Escola, no dia 10.10.2005, das 23 às 3horas. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente através do qual deferiu a 
pretensão. 
 
LICENCIAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a emissão de licença de 

funcionamento de recinto improvisado, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 
309/02, de 16 de Dezembro: 

 
 * Em nome de Associação de E.F.C.R. Penichense, a fim de realizar espectáculo de 
música ao vivo na sede da Associação, no dia 16.10.2005.  
 * Em nome de Fábrica da Igreja Freguesia S. Leonardo Atouguia da Baleia, a fim de 
realizar espectáculo de música ao vivo em Ferrel, nos dias 28, 29 e 30 de Outubro corrente. 
 - Deliberado deferir os dois requerimentos. 
 
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS: 
  
 * Requerimento, em nome de Raul de Sousa Luís, acompanhado de parecer dos 
Bombeiros Voluntários, solicitando autorização para proceder à realização de uma queimada, a 
setecentos metros da igreja de Ferrel. 
 - Deliberado deferir, nas condições do parecer dos Bombeiros. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi presente, 
para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 9.00 às 2.00 horas, para um 
estabelecimento de bebidas, denominado “Pontes Caffé-Bar”, sito no Largo Alto dos Frades, em 
S. Bernardino, de que é proprietário o Senhor Carlos Manuel S. Pontes. 
 - Deliberado que seja visado horário de funcionamento, até às 2.00 horas, válido por um ano. 
 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 10 
a 21 de Outubro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES: 
 
 Foram presentes, para efeitos de ratificação, os seguintes protocolos, com data de 15 de 
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Outubro de 2004: 
 

* Celebrado com a Associação Cultural e Desportiva de Ribafria, para a cedência do 
pavilhão desportivo ao Jardim de Infância de Ribafria; 

* Celebrado com a Associação Cultural e Desportiva de Ribafria, para a cedência do 
pavilhão desportivo à escola E. B. 1 de Ribafria. 
 - Deliberado ratificar os dois protocolos. 
  
CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO 
 
 * O Senhor Vereador Vítor Manuel Farricha Mamede informou de que um representante 
da CERCIP lhe solicitara a cedência do Auditório Municipal, para o próximo dia 25 do corrente 
mês, a partir das 18 horas, para a realização de uma reunião com professores. 
 - A Câmara deliberou autorizar, não tendo o Senhor Verador António José Correia 
participado na discussão e votação deste assunto. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezassete horas e quarenta 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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