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ACTA N.º 42/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2005: 
 
 Aos sete dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Delfim António Ferreira Campos, Vice-Presidente, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador, Jorge Serafim Silva Abrantes, Joaquim Raul 
Gregório Farto e Paulo Jorge Leal Rodrigues Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara 
Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Presidente da Câmara por se encontrar em reunião 
no Governo Civil, pelo que a mesma foi aberta e presidida pelo Senhor Vice-Presidente, eram 
catorze horas e quarenta e cinco minutos. 
 O Senhor Vereador Joaquim Raul Gregório Farto apenas participou na reunião a partir 
das 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 de audição do público usaram da palavra: 
 - Laura Farto e marido, que solicitaram informação sobre o eventual encerramento do 
estabelecimento de Churrasqueira “A Caseirinha”, sito em Ferrel, atendendo a que já tinha 
expirado o prazo concedido pela Câmara ao respectivo explorador para proceder à correcção dos 
problemas existentes na actividade nele desenvolvida. 
 Deliberado que o DEA, Delegado da Protecção Civil e Bombeiros Voluntários procedam 
a vistoria ao estabelecimento e informem se foi dado cumprimento à deliberação tomada em 17 
de Outubro último sobre a matéria. 
 - Rute Sofia Dionísio Codinha e marido, que reiteraram o pedido de cancelamento do 
ónus de inaliabilidade que recai sobre a fracção autónoma, sita na Rua das Redes, n.º 2, 1.º 
esquerdo, em Peniche, a fim de poderem proceder à sua venda, uma vez que por motivos 
profissionais irão passar a residir em Sines. 
 Deliberado manter a deliberação de 3 de Outubro último quanto à reaquisição por parte 
de Câmara da casa de habitação e informar que poderão apresentar documentos comprovativos 
dos custos despendidos com as benfeitorias introduzidas a fim de se proceder à sua avaliação. 
 - Raul Martins, que solicitou a compreensão da Câmara para a viabilização da legalização 
das habitações construídas clandestinamente e para os quais apresentou o respectivo projecto de 
regularização. 
 Deliberado remeter a decisão para a próxima reunião. 
 

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 Francisco Salvador: 
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-Apresentou, em nome do grupo do PSD, a Moção e as Propostas de Recomendação, 
cujos textos, que leu, a seguir se reproduzem: 
 
 “MOÇÃO: 
 

Na sequência do parecer apresentado pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses sobre a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2006, a Câmara Municipal de 
Peniche, reunida em 7 de Novembro, vem por este meio demonstrar o seu desagrado pela forma 
como o Governo menoriza os municípios ao pretender não aumentar no próximo ano o 
financiamento às Autarquias Locais, impedindo-as de desenvolver a sua normal actividade.” 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 

Verificando-se que, em dias de chuva, a área fronteira ao antigo campo do Baluarte 
facilmente se mantém alagada e tendo em consideração que nesse local está prevista a realização 
do mercado mensal, os vereadores do Partido Social-Democrata recomendam que, 
atempadamente, seja preparado o piso do referido espaço por forma a evitar incómodos para o 
público e feirantes.” 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 

No intuito de manter a maior coesão e solidariedade entre os diferentes órgãos 
autárquicos, e ainda, tendo em vista a melhor eficácia de actuação, recomendam os vereadores 
do Partido Social-Democrata que sempre que os membros do executivo ou do Gabinete de Apoio 
ao Presidente se desloquem, em exercício das suas funções, a áreas da zona rural do Concelho, 
procurem, sempre que possível, ser acompanhados pelo presidente da freguesia visitada.” 

 
Deliberado aprovar e dar conhecimento do texto da Moção à ANMP e tomar 

conhecimento dos demais documentos, havendo neste capítulo o Senhor Jorge Gonçalves 
referido que a manutenção e localização da feira mensal deveriam ser reequacionadas, tendo em 
conta as datas previstas para início das obras do fosso das muralhas e admitiu que, 
eventualmente, em visitas organizadas às áreas rurais, possa o Presidente da Junta de Freguesia 
respectivo acompanhar os membros do executivo. 

- Perguntou quais os motivos por que as máquinas estacionadas na Zona da Prageira e 
entrada de Peniche se encontram inactivas. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves esclareceu que os trabalhos foram iniciados de 
acordo com instruções emanadas do gestor do programa e com o intuito de se proceder à 
abertura do processo do ponto de vista físico e financeiro na CCDRLVT. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 

 - Chamou a atenção para os problemas causados pelas chuvas na zona da Varginha e Rua 
1.º de Dezembro, em Serra de El-Rei, e perguntou se foi elaborada estimativa dos prejuízos 
causados e efectuada alguma intervenção para minimizar os problemas emergentes da situação. 
 O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que foram tomadas medidas preventivas e 
de acompanhamento do problema e estimados os prejuízos causados, 
 O Senhor Vice-Presidente informou que iria entregar relação detalhada dos prejuízos 
produzidos. 

- Aludiu à necessidade de apresentação do relatório de actividades e contas anual por 
parte das entidades subsidiadas pela Câmara.  
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Senhor Vereador Jorge Abrantes 

 - Deu conhecimento que na próxima quinta-feira, dia 10, irá realizar-se uma reunião com 
as “Águas do Oeste”, para abordagem dos assuntos emergentes das relações contratuais 
existentes, e onde estarão presentes o Senhores Presidente da Câmara, Presidente do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Peniche e o Adjunto do Gabinete de Apoio ao 
Presidente. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
PAGAMENTOS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
 

Considerando a delegação de competências efectuada através da deliberação de 
31.10.2005 e a conveniência em precisar os montantes de alguns pagamentos ali referidos, face 
aos valores inscritos no orçamento para o corrente ano a Câmara deliberou: 

1.º- Que o valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche, por 
despesas correntes, é de 5.000,00 €. 

2.º- Que o valor mensal do subsídio ordinário a pagar ao Centro Social do Pessoal é de 
6.830,00 €, sem prejuízo de outros subsídios extraordinários que a Câmara venha a conceder 
para actividades específicas; 

3.º- Que o valor mensal a transferir para as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
Ferrel e Serra d’ El-Rei, por conta do protocolo de delegação de competências, oportunamente 
celebrado, é de, respectivamente, 6.454,00 €, 2.460,00 € e 1.535,00 €, sem prejuízo do previsto 
na deliberação de início referida, nomeadamente quanto à compensação das despesas com o 
pessoal. 

Deliberou ainda à semelhança do que tem sido norma corrente, delegar no Senhor 
Presidente, ou em quem legalmente o substitua, a transferir para as Juntas de Freguesia de 
Conceição e S. Pedro a importância mensal, respectivamente, de 810,00 € e 995,00 €, destinados 
a suprir as suas insuficiências financeiras para satisfazer as despesas correntes de funcionamento. 

 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 
Na sequência da delegação de competências de 31.10.2005 e convindo agilizar o 

pagamento de encargos que correspondentes a compromissos já assumidos ou previstos pela 
Câmara ou em norma contratual, regulamentar ou legal, por forma a que se não dependa de 
deliberação acidental, a Câmara deliberou delegar no Senhor Presidente, ou, no seu 
impedimento, no membro da Câmara que o substitui, a competência para: 

1.º - Pagar as senhas de presença nas reuniões dos membros das Comissões de Peritos 
prevista no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de Autenticidade. 

2.º - Pagar subsídios à Rendibilros correspondentes ao encargo da renda com as 
instalações da sua sede, se e enquanto se encontrarem reunidas as condições anteriormente 
aprovadas para assumir tal encargo. 

3.º - Pagar os subsídios devidos pela utilização de espaços para actividades de educação 
física pelas escolas do 1.º ciclo e jardins de infância. 

4.º - Pagar os encargos correspondentes ao condomínio devido pelas fracções autónomas 
de que o Município é proprietário. 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
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 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 31 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 quatro de Novembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.212.328,13 € (um milhão duzentos e 
doze mil trezentos e vinte e oito euros e treze cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 198.033,45 € (cento e noventa e oito 
mil e trinta e três euros e quarenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.361.761,52 € (dois milhões 
trezentos e sessenta e um mil setecentos e sessenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 484.960,10 € (quatrocentos e 
oitenta e quatro mil novecentos e sessenta euros e dez 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 31 de Outubro a 4 de Novembro de 2005. 
 
TERMOS DE POSSE E DE ACEITAÇÃO DE NOMEAÇÃO: 
 

* A Câmara tomou conhecimento que o funcionário Nuno Fernando Mendo Alonso de 
Carvalho tomou posse, nesta data, na categoria de Chefe de Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Ofício n.º 183/D/05, datado de 23.6.2005, da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche, já presente em reunião anterior, solicitando a atribuição de um subsídio como 
comparticipação na aquisição de viatura de socorro e assistência táctico (VSAT). 
 - Deliberado, na sequência da deliberação já tomada em 4.7.2005, conceder à Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, no valor de 1.440,00 €. (P.º 36/03) 
 
 * Carta, datada de 2.11.2002, do Atlético Clube de Geraldes, apresentando felicitações a 
todos os autarcas eleitos. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 37) 
 
 * Ofício, datado de 5.11.2005, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
apresentando felicitações a todos os autarcas eleitos. 

- Tomado conhecimento. (P.º 37) 
 
 * Carta, datada de 2.11.2005, do Clube Ornitológico de Peniche, confirmando assumir o 
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compromisso do cumprimento das medidas dimanadas da Direcção Geral de Veterinária, 
mencionadas no documento “gripe aviária”, durante a realização da 15.ª Expo-Aves de Peniche.  
 - Tomado conhecimento. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício, datado de 25.11.2005, da ADEPE, informando de que o representante da 
ADEPE passa a ser o Senhor Rogério Manuel Dias Cação. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 35/03) 
 
 * Circular n.º 133/2005-FD, datada de 26.10.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, relativa a Lei 52-A/2005, sobre alterações ao regime remuneratório dos 
titulares de cargos executivos de autarquias locais. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 16/03) 
 
 * Circular n.º 131/2005-AG, datada de 25.10.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, remetendo parecer relativo a: Proposta de Lei do Orçamento de Estado 
para 2006.  
 - Tomado conhecimento. (P.º 16/03) 
 

* Circular n.º 132/2005-FD, datada de 26.10.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, remetendo Protocolos celebrados com o Ministério da Educação, 
relativos a: Cartas Educativas e Rede Escolar do 1º. Ciclo e Refeições Escolares para Alunos do 
1.º Ciclo. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 16/03) 
 
 * Oficio, datado de 24.10.2005, da Direcção Regional de Educação de Lisboa, remetendo 
despacho relativo a programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico.  
 - Tomado conhecimento. (P.º 13/01) 
 

* Oficio, datado de 14.10.2005, da Direcção Regional de Educação de Lisboa, 
informando que foi nomeado Coordenador Educativo do Oeste o Dr. Manuel João C. Barbosa e 
definindo quais os concelhos da sua área de intervenção. 
 - Tomado conhecimento. (P.º13/09) 
 
 * Ofício, datado de 24.10.2005, da Escola Secundária de Peniche, remetendo resultados 
do concurso Nacional de acesso ao Ensino Superior, referentes à 1.º e 2.ª Fase. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 13/02) 
 

* Informação, datada de 17.10.2005, da Secção de Carpintaria, relativo a acidente 
ocorrido no dia 14.10.2005, nos armazéns da carpintaria. 

- Tomado conhecimento. 
 
 * Ofício, datado de 25.10.2005, do 25.º Cartório Notarial de Lisboa, remetendo relação 
dos actos sujeitos a IMT ou dela isentos. 
 - Deliberado tomar conhecimento e recomendar à Técnica Superior Jurista que 
previamente proceda à análise das relações recebidas sobre negócios jurídicos celebrados entre 
particulares e remeta à apreciação da Câmara caso o seu valor seja considerado desajustado. (P.º 
23/01) 
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 * Carta, datada de 18.10.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 34,95 Euros relativo a refeições servidas na 
cantina, nos dias 26 a 30 de Setembro (Projecto de Inventariação do Património Náutico e 
Subaquático) 

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 34,95 
Euros. (P.º 40/09/01) 
 

* Carta, datada de 18.10.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 81,35 Euros relativo a refeições servidas na 
cantina (Festival Sabores do Mar 2005 – Tony Carreira) 

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 81,35 
Euros. (P.º 40/09/01) 
 

* Carta, datada de 3.10.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 705,00 Euros para fazer face às despesas de 
utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da E.B D. Luís de Ataíde, nos meses de Abril, Maio e 
Junho. 

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 705,00 
Euros. (P.º 40/09/01) 
 

* Carta, datada de 3.10.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 5.972,70 Euros relativo às seguintes refeições 
servidas na cantina. 
 - Festival “Sabores do Mar” – 4.416,65 €; 
 - Concerto Patrícia Candoso – 175,00 €; 
 - Lanche para “II Artes de Dança” – 1.190,05 €; 
 - Concerto com os D’ZRT – 191,00 €; 

Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 5.972,70 
Euros. (P.º 40/09/01) 
 
 * Fax, datado de 31.10.2005, de Madragoa Filmes, solicitando autorização para proceder 
a filmagens, entre os dias 8 e 18 de Dezembro de 2005, nas estradas do Concelho de Peniche. 
 - Deliberado autorizar o pretendido nas estradas municipais, devendo para as estradas 
nacionais solicitar o parecer do IEP e para qualquer das situações garantir a segurança rodoviária 
nos locais da realização das filmagens. (P.º17) 
 
 * Carta, datada de 15.10.2005, da Associação Juvenil Salvator Mundi, solicitando o 
empréstimo de um palco para realização do 3º Festival da Canção dos jovens da Vigaria Cadaval 
– Bombarral, no dia 4.2.2006. 
 - Deliberado solicitar que esclareça qual o tipo de palco pretendido, sendo que, caso haja 
disponibilidade para a sua cedência, caberá à Associação a responsabilidade do transporte do 
equipamento. (P.º 11/05) 
 
 * Ofício, datado de 20.10.2005, da Junta de Freguesia de Serra de El – Rei, solicitando 
um subsídio no valor de 500,00 € para a realização do “9.º Festival de Bandas Filarmónicas”, no 
dia 23.10.2005. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra de El-Rei um subsídio, no valor de 
500,00 €. (P.º 28) 
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* Informação, datada de 14.10.2005, do Departamento de Obras Municipais acompa-
nhada de abaixo-assinado dos moradores da Travessa do Galhalhaz, n.º 15, em Peniche, em que 
solicita a reparação dos passeios na referida artéria. 
 - Deliberado que o DOM promova uma intervenção no local, por forma a viabilizar a 
recuperação dos passeios em causa. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 25.9.2005, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste, 
solicitando a concessão de subsídio para a participação de cinco atletas no Open Internacional de 
Moudon. 
 -Deliberado atribuir à Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste um subsídio, no 
valor de 1.750,00 €. (P.º 17) 
 
 * Informação, datada de 4.11.2005, da Técnica Superior de Gestão Financeira, relativa ao 
XIII Concurso de Renda de Bilros de Peniche. 
 - Deliberado conceder à Rendibilros um subsídio, no valor de 100 €. (P.º 17/01) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Portaria nº 1126/2005, de 31 de Outubro, que fixa os factores de correcção 
extraordinária das rendas para vigorar em 2006. 

- Portaria nº 1127/2005, de 31 de Outubro, que fixa, para vigorar em 2006, o preço da 
habitação por metro quadrado da área útil consoante as zonas do País, para efeitos de cálculo da 
renda condicionada. 
 - Decreto-Lei nº 179/2005, de 2 de Novembro, que altera os artigos 78.º e 79.º do 
Estatuto da Aposentação, definindo as condições de exercício de funções públicas ou de trabalho 
remunerado por aposentados, em quaisquer serviços do Estado, pessoas colectivas públicas ou 
empresas públicas. 
 - Despacho conjunto n. º 834/2005, de 4 de Novembro, do Ministério da Educação e da 
Cultura, que aprova o Programa de Promoção de Projectos Educativos na Área da Cultura. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 20: 
 
 A Câmara deliberou aprovar alteração orçamental de despesa n.º 20, para o ano em curso, 
a qual regista o valor de 64.500,00 € em reforços de despesas correntes, 19.000,00 € em 
anulações de despesas correntes, 2.000,00 € em reforços de despesas de capital e 47.500,00 € em 
anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 17: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 2.000,00 € em reforços e 27.500,00 € em anulações. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 6: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração ao plano de actividades n.º 6, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em anulações. 
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TOPONÍMIA: 
 
 * Ofício n.º 313, datado de 25.10.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
propondo a atribuição do nome de Travessa da Chorida à artéria que nasce na Rua dos Caminhos 
Velhos e acaba na Rua da Fonte da Chorida. 
 - Deliberado atribuir o nome, conforme proposto, ao novo arruamento que liga a Rua dos 
Caminhos Velhos à Rua da Fonte da Chorida. (P.º 18/03) 
 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 7 
a 18 de Novembro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Manuel Sousa Marques, solicitando a venda de parcela de 
terreno, sito Rua dos Malmequeres n.º 2, em Ferrel. 
 - Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno com a área de 310,80 m2, ao 
preço de 12,00 € /m2. (P.º 32/03) 
 
 * Carta, datada de 13.05.2005, de Anastácio Nazaré Oliveira, solicitando a venda de 
parcela de terreno, sito Rua 1º de Dezembro n.º 36, em Ferrel. 
 - Deliberado solicitar parecer à Junta de Freguesia de Ferrel quanto à legitimidade da 
aquisição por parte do eventual comprador como parte única no processo e que os serviços de 
património informem qual a área real a alienar, após apreciação dos documentos existentes em 
arquivo. (P.º 32/03) 
 
 * Requerimento, datado de 28.02.2005, de José Manuel Oliveira, já presente em reunião 
anterior solicitando a alienação de parcela de terreno, sito Rua do Talefe, n.º 10, em Ferrel.  
 - Deliberado rever a deliberação de 22.08.2005, quanto à área a alienar, a qual devido ao 
plano de alinhamentos previsto para o local, passou a ser de 431,75 m2. (32/03) 
 
Actualização das rendas de prédios urbanos para 2005: 
 
 Face à publicação da Portaria n.º 1126/2005, de 31 de Outubro, a Câmara deliberou, a 
exemplo dos anos anteriores, proceder à actualização das rendas dos seus prédios da seguinte 
forma e a partir do início do próximo mês de Janeiro. 
 

- Bairro Senhor do Calvário :
 
 Aplicação do coeficiente de correcção extraordinária de 1,0315 (um vírgula zero 
trezentos e quinze), em conformidade com a Portaria n.º 1126/2005, com a ressalva de que, 
também como nos anos anteriores, para os agregados familiares de fracos rendimentos 
económicos, o montante de cada uma das rendas não poderá exceder, em face do rendimento do 
agregado familiar, o valor que resultar da aplicação do Decreto-Lei n.º 166/93, devendo, neste 
caso, os inquilinos apresentar declarações dos rendimentos anuais ilíquidos, relativos a todos os 
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elementos que compõem o agregado familiar, acompanhados de documentos comprovativos. 
 

- Fogos construídos ao Abrigo de Contratos de Desenvolvimento, sitos nas Ruas das 
Redes e dos Corvos, n.º 6, no Bairro Valverde e no Bairro Fernão de Magalhães:
 
 Actualização anual em conformidade com o Decreto-Lei n.º 166/93, de acordo com a 
actualização do rendimento do agregado familiar residente, devendo, para tal, os inquilinos 
procederem à entrega das declarações de rendimentos de todos os elementos daquele, para, neste 
caso, produzir efeitos desde 1.1.2006, pelo prazo de um ano. 
 

- Bairros da ex-Fundação Salazar:
 
 a) Para os fogos cujas rendas iniciais foram fixadas até 1975 e foram actualizadas em ou 
até 01.01.1994, será aplicado o coeficiente de actualização de 1,0315 (um vírgula zero trezentos 
e quinze). 
 b) Para os fogos cuja renda inicial foi fixada depois de 1975, será aplicado o coeficiente 
de 1,021 (um vírgula zero vinte e um). 
 

- Bairro dos Funcionários Municipais e outros prédios:
 
 Aplicação dos coeficientes de actualização de 1,021 (um vírgula zero vinte e um). 
 - A Câmara deliberou, ainda, que o DPGU calcule anualmente as rendas técnicas dos 
diversos bairros, a fim de serem consideradas, se for caso disso, nas atribuições no decorrer do 
ano. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Acompanhados do respectivos pareceres, foram presentes, para efeitos de visto, os 
seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que a seguir se 
indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 10 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Ta’ Swell”, sito na Rua Vasco 

da Gama, n.º 23, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Rui Jorge da Fonseca Barbas Cristo. 
 - Deliberado que os serviços de Fiscalização averiguem e informem sobre se o espaço 
público fronteiro ao estabelecimento continua ocupado com estrado de madeira. 
 
 * Das 8 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Taberna dos Almocreves”, sito 
na Travessa do Regato, em Ferrel, de que é proprietário o Senhor José Silvano Conceição Nunes. 
 - Deliberado, tendo em consideração o resultado das últimas eleições autárquicas, ouvir a 
nova Junta de Freguesia. 
 
PEDIDO DE VISTORIA: 
 
 * Foi presente um requerimento, em nome de António Carlos de Jesus Carapeto, 
acompanhado de informação dos Serviços de Fiscalização, solicitando a vistoria a um talho 
situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 4, em Peniche. 
 - Deliberado que o DEA promova, de imediato, a medição do ruído produzido pelo 
funcionamento do estabelecimento e a Dr. Veterinária Municipal, juntamente com a Autoridade 
Sanitária, proceda a vistoria e informe sobre se aquele reúne as condições higio-sanitárias para a 
actividade a desenvolver. 
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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 438/05, em nome de José Manuel Vilches Vasquez, para proceder à 
demolição e construção de um edifício para serviços, sito Travessa de Santo António, em 
Peniche.  
 - Deliberado aguardar o parecer do IPPAR solicitado directamente pelo requerente, de 
cujo pedido deverá apresentar prova, e disponibilizar os elementos constantes da informação do 
DPGUO, de 21.10.2005. 
 

* Proc.º N.º 368/04, em nome de Atlético Clube de Geraldes, para proceder a alterações 
no Pavilhão Polidesportivo, sito Rua do Caldeirão, em Geraldes. 

- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos do 
disposto no n.º 3 do Art.º 51.º do RMUE.  

 
PLANO DE PORMENOR DA ZONA CENTRAL DA CIDADE DE PENICHE: 
 

Foi presente uma informação, datada de 4.10.2005, da Divisão de Estudos, Projectos, 
Planeamento e Controlo, relativa a proposta de honorários para a revisão da 3.ª fase do Plano de 
Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche. 
 - Deliberado adjudicar os trabalhos, pelo valor de 12.600,00 €, nas condições constantes 
da informação da DEPPC, e através do procedimento por ajuste directo, nos termos do disposto 
nas alíneas d) e e) do n. º1 do Art. º 86.º do Dcreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, devendo a 
empresa responsabilizar-se por eventuais alterações que entidades estranhas à Câmara e a 
consultar entendam introduzir nos termos legais. (P.º 932.A\DOM) 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma horas, o Senhor Vice-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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