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ACTA N.º 35/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2005: 
 
 Aos dezanove dias do mês de Setembro 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, Anabela Correia Dias, Jorge Serafim 
Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, 
reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 Não compareceram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Victor Manuel 
Farricha Mamede, e o Senhor Vereador António José Ferreira Sousa Correia Santos. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta 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, usaram da palavra: 
 - Rui Malhão, que perguntou o que foi feito na sequência da intervenção feita por um 
grupo de moradores quanto ao funcionamento de uma pastelaria/padaria e esplanada, no largo 
Manuel Pedrosa, em Ferrel, propriedade de Joaquim José Conceição Santos, tendo sido dado 
conhecimento do então deliberado (notificar para remoção da esplanada). A Câmara deliberou, 
seguidamente, que os serviços de fiscalização averigúem e informem da situação existente na 
parede do edifício quanto a fumeiros ou simples saídas de fumo. 

- Otília Pinheiro, que pediu a reapreciação do indeferimento quanto ao pedido de 
informação prévia para construção de uma moradia, na Bufarda. Foi informada dos motivos do 
indeferimento ( falta de infra-estruturas ) e da forma de contornar tal impedimento, após  o que 
disse ir estudar a possibilidade de se propor substituir-se à Câmara na execução das infra-
estruturas. 
 - Esposa de Manuel Nita, titular de um processo para ampliação da casa que possui no 
Visconde, solicitando informação sobre a evolução do processo, tendo sido informada de que 
seria apreciado na próxima reunião. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
No período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Abrantes, 

que lembrou a necessidade de proceder à colocação de sinalização de trânsito no Campo da 
República, face ás alterações que se verificaram na montagem do estaleiro das obras de 
requalificação do espaço que ali vão decorrer. O Senhor Presidente lembrou que tal sinalização 
está prevista e que decorre do projecto de higiene e segurança apresentado e aprovado para a 
obra, aspecto que foi objecto de preocupação e estudo na reunião havida com os responsáveis 
pela obra. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
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 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 
dezasseis e vinte e nove de Agosto e 5 de Setembro corrente, tendo sido previamente distribuídas 
fotocópias pelos Senhores Vereadores. 

 
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 12 a 16 de Setembro corrente. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
* Fax nº 2555/DSPO/DO/2005, datado de 6 de Setembro de 2005, do Instituto ds Água, 

relativo ao encerramento da Praia da Almagreira. 
- Tomado conhecimento e informar de que, no entendimento da Câmara o problema não 

se resolve com a interdição do acesso de viaturas automóveis, dadas as demais formas de acesso 
à praia e de que espera que, na sequência da última visita do INAG e do LNEC se dê início, com 
urgência, ao desmonte da parte das arribas que apresentem risco de desmoronamento. (P.º 16/01) 

 
* Carta, datada de 23 de Junho de 2005, do Grupo Desportivo Atouguiense, solicitando a 

atribuição de um subsídio para a realização de obras no seu campo de jogos, já presente em 
reunião anterior. 

- Na sequência do deliberado em reunião de 4 de Julho de 2005, deliberado conceder ao 
Grupo Desportivo Atouguiense um subsídio, no valor de 31.000 Euros, como comparticipação 
nas obras a realizar no campo de jogos, processando-se 15.500 Euros de imediato e os restantes 
15.500 Euros quando houver disponibilidade financeira para tal. 

 
* Carta, datada de 9 de Setembro de 2005, do Sporting Clube da Estrada, solicitando a 

atribuição de um subsídio para pagamento de despesas do ATL, correspondente aos anos lectivos 
de 2003 /2004 e 2004 /2005. 

- Deliberado conceder ao Sporting Clube da Estrada um subsídio de 1.200 Euros. 
 
* Fax, datado de 30 de Agosto de 2005, do Centro de Cultura e de Desporto da TMN, 

solicitando apoio para realização do “II CHALLANGE CCDTMN”, nos dias 28, 29 e 30 de 
Outubro de 2005, acompanhado de informação do técnico de desporto. 

- Deliberado dispensar o apoio solicitado, ficando o Senhor Presidente autorizado a 
realizar as despesas necessárias à concessão desse apoio, nomeadamente a oferta do jantar e dos 
prémios. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Fax, datado de 14 de Setembro de 2005, do Instituto da Água, comunicando que irá 

proceder à vedação dos acessos da Praia da Almagreira, a partir do dia 15 de Setembro de 2005. 
 
* Carta, datada de 9 de Setembro de 2005, da Associação Portuguesa de Deficientes, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 19.09.2005 * Livro 95 * Fl.75 

solicitando apoio financeiro. 
 
* Carta, datada de 9 de Setembro de 2005, da Sub-Região de Leiria, remetendo o mapa 

com a escala dos turnos de serviço para o ano de 2006, das farmácias do Município de Peniche.  
  
* Circular n.º 115\2005-AG, datada de 9 de Setembro de 2005, da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, relativa a atrasos na transferência para os Municípios da receita 
referente ao Imposto Municipal sobre Veículos. 

 
* Circular nº 114\2005-AG, datada de 8 de Setembro de 2005, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, remetendo o ante projecto das linhas gerais de actuação no XV 
Congresso da ANMP. 

 
* Projecto, processo nº 171/1005/314, da EDP, relativo a instalação de linha aérea, de 60 

KV Pó – Atouguia da Baleia. 
 

LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 -Portaria nº 813/2005, de 12 de Setembro, que actualiza as taxas a pagar ao IRAR pelas 
entidades gestoras concessionárias de sistemas multimunicipais e municipais de água para 
consumo público, de águas residuais urbanas e de resíduos sólidos urbanos. 
 -Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro, que estabelece a obrigatoriedade de 
disponibilização do livro de reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de 
serviços que tenham contacto com o público em geral. 
 
I RALLY-PAPER CONHECER O NOSSO PATRIMÓNIO: 
 
 Elaborada pelo técnico de Arqueologia, foi presente a proposta de regulamento para a 
referida actividade, a decorrer no próximo dia 24 de Setembro. 
 Deliberado aprovar o regulamento. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo, à 
semelhança dos anos anteriores, a atribuição de subsídios ao Agrupamento de Escolas de Peniche, 
à Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de Peniche e ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia, destinados à aquisição de livros e material escolar para alunos carenciados e respeitantes 
ao ano lectivo 2005/2006. 
 - Deliberado autorizar o Senhor Presidente a promover o pagamento dos subsídios para 
livros e material escolar a alunos carenciados, a processar a favor dos Agrupamentos das Escolas 
de Peniche e das Escolas de Atouguia da Baleia e a EB/1 2 3 de Peniche até ao montante 
máximo de 23.371,42 Euros e em face das relações dos alunos a apresentar por aquelas 
entidades. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
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* Foi presente um requerimento, em nome de Ana João Ribeiro Petinga, solicitando a 
comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o curso em que se encontra matriculada, em virtude do mesmo não ser ministrado na 
Escola Secundária de Peniche: 
 - Deliberado deferir. (13/04) 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 *Foi presente um requerimento, 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, a fim de realizar música ao vivo, no Bar do Bruno, Praia do Baleal 
Campismo, nos próximos dias 16, 17, 18, 24, 25 e 30, das 22.00 às 4.00 horas. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, através do qual deferiu a 
pretensão. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 

* Requerimento, em nome da firma Ramos Diversões, LDA, solicitando a emissão de 
licença de exploração de uma máquina de diversão para o estabelecimento, sito na Rua D. 
Jerónimo de Ataíde, nº 12, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a Senhora Maria Irene 
Correia Pinto Ferreira. 
 - Deliberado deferir. 

 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de um prédio rústico para construção de um centro de recolha de animais: 

 
Na sequência da deliberação tomada em reunião extraordinária realizada no passado dia 

5, lavrada as folhas 61 e 62 do livro de actas nº 95, a Câmara deliberou que às condições fixadas 
para a alienação à APAP – Associação de Protecção de Animais de Peniche do prédio destinado 
a construção de um centro de recolha de animais seja acrescentada outra em que se preveja a 
obrigação da APAP, juntamente com o Município, promover a arborização do terreno cedido e 
não utilizado para construção. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo de loteamento N.º L3/05, em nome de José da Conceição 

Correia e João Batista Martins Correia, para loteamento de três prédios, sitos em Lugar da 
Estrada. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto por forma a dar cumprimento às 
orientações que resultam das informações dos SMAS e 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.º N.º 337/05, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para proceder à 

demolição de um edifício, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, e construção de um novo para 
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habitação, já presente em reunião anterior, e acompanhado, agora, de um pedido de reapreciação. 
- Deliberado manter o indeferimento deliberado em 16 de Agosto de 2005. 

 
* Proc.º N.º 338/05, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para proceder à 

demolição de um edifício, nas ruas Joaquim António de Aguiar e 1.º de Dezembro, em Peniche, 
e construção de um novo para habitação. 

- Deliberado manter o indeferimento deliberado em 16 de Agosto de 2005. 
 
ENCERRAMENTO 

 
Sendo dezassete horas e quinze 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 da Divisão Administrativa, servindo de Director do 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


	PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

