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ACTA N.º 44/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2005: 
 
 Aos vinte e um 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 António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Delfim António Ferreira 
Campos, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues 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: 
 
 - Maria Luísa Sousa Barreto Silva, que reiterou a informação já solicitada em reunião de 
16 de Agosto de 2005, sobre o andamento do processo de operações urbanísticas n.º 259/05, em 
nome de Urbacaldas, L.da, relativo às alterações em obra introduzidas no decurso da construção 
de edifício habitacional, em São Bernardino, e que foi objecto de embargo, nos termos do artigo 
102.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 
 Após ter sido dado conhecimento das informações que foram prestadas pela DGUO em 
atendimento à reclamante e da remessa ao poder judicial do processo de contra-ordenação, por 
desrespeito ao auto de embargo, constituindo crime por desobediência, nos termos do artigo 
848.º do Código Penal, a Câmara deliberou que o DPGU dê execução à deliberação tomada em 
16 de Agosto de 2005, notificando o proprietário e o técnico responsável pela direcção técnica da 
obra de que o edifício não poderá ser habitado, sem que tenham sido executados os trabalhos de 
correcção e comunique às entidades responsáveis a interdição do fornecimento de água e energia 
eléctrica ao edifício. 
 Deliberado, também, que a DPGU preste informação urgente sobre a situação actual e 
medidas tomadas pelo promotor tendentes à regularização das incorrecções existentes, na 
sequência da reunião de atendimento realizada em 27.9.2005. 
 Deliberado, ainda, dar conhecimento à reclamante da deliberação agora tomada. 
 - Laura Farto e marido, que informou do incumprimento das medidas impostas pela 
Câmara relativamente ao funcionamento da churrasqueira “A Caseirinha”, sita em Ferrel, e 
solicitou informação sobre a evolução do processo, e motivo já de diversas intervenções. 
 Deliberado que os serviços da DASU, Protecção Civil e Bombeiros procedam a vistoria, 
logo que terminado o prazo concedido para regularização das incorrecções existentes no 
estabelecimento, por forma a verificarem se foram cumpridas as imposições da Câmara, 
transmitidas através do ofício-notificação n.º 7722, de 15 de Novembro, quanto à execução das 
medidas correctivas determinadas. 
 Deliberado, ainda, caso se não verifique o cumprimento da notificação efectuada, que os 
serviços iniciem os procedimentos conducentes ao encerramento do estabelecimento. 
 - Maria de Jesus Campos F. Ramos, que solicitou informação sobre o resultado do pedido 
de informação prévia relativo à viabilidade de construção de moradia em São Bernardino, tendo 
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manifestado a sua discordância quanto à eventual cedência de terreno para integração na via 
pública, em virtude de ter já cedido gratuitamente, no mesmo local, uma parcela de terreno para 
alinhamento do arruamento e sem que outros proprietários confinantes o tivessem efectuado da 
mesma forma, disponibilizando parte dos seus terrenos para o efeito. O assunto viria a ser 
objecto de apreciação e votação no período da ordem do dia. 
 - António Carlos de Jesus Carapeto, que solicitou a intervenção da Câmara tendente à 
resolução do problema relacionado com os impactos acústicos provocados pelo funcionamento 
do estabelecimento de talho, sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 54, em Peniche, e já 
objecto de várias reclamações. 
 Após o Senhor Presidente ter lido uma carta, datada de 21 de Novembro corrente, em 
nome do explorador, na qual informa das condições de funcionamento do estabelecimento, e a 
Câmara haver tomado conhecimento da informação prestada pela DASU sobre a medição 
acústica efectuada durante o período diurno, a Câmara deliberou tomar conhecimento da 
reclamação. 
 - Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, que leu texto de carta que irá apresentar 
e prestou os esclarecimentos em contraposição às matérias constantes na carta recebida do ex– 
-Tesoureiro da referida Junta, e relacionadas com a execução de obras na área da freguesia, 
nomeadamente a efectuada na Rua Francisco Sá Carneiro, em Peniche.  
 Após o Senhor Presidente da Câmara ter dado conhecimento da informação prestada pelo 
DEA nas facturas respeitantes às obras em causa e o Senhor Vereador Jorge Gonçalves haver 
informado que a obra se encontrava contemplada no Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos para 2005, a Câmara deliberou aguardar a carta do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Conceição para posterior apreciação. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia catorze de Novembro 
corrente, 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 dezoito de Novembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.126.619,35 € (um milhão cento e vinte 
seis mil seiscentos e dezanove euros e trinta e cinco cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 130.782,22 € (cento e trinta mil 
setecentos e oitenta e dois euros e vinte e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.216.143,48 € (dois milhões 
duzentos e dezasseis mil cento e quarenta e três euros e quarenta e oito cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 480.710,90 € (quatrocentos e 
oitenta mil setecentos e dez euros e noventa cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 
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semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de 
obras, relativos às semanas de 14 a 18 de Novembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício, datado de 5.10.2005, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
solicitando que lhe seja atribuído, de novo, o subsídio dos meses de Setembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro, em virtude do mesmo ter sido atribuído antecipadamente aos anteriores 
orgãos sociais da Associação dos Bombeiros. 
 - Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, 
no valor de 5.000,00 €. (P.º 36/03). 
 
 * Ofício, datado de 16.11.2005, da Junta de Freguesia de Serra de El-Rei, solicitando 
apoio financeiro para a realização da “2.ª Edição da Feira dos Frutos Secos e Doces”. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra de El-Rei um subsídio, no valor de 
1.250,00 €. (P.º28). 
 
 * Ofício, datado de 2.11.2005, da Junta de Freguesia de Ajuda, solicitando o pagamento 
das duas prestações em atraso do subsídio relativo ao ano de 2005. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ajuda um subsídio de 12.500,00 €, a 
processar por despesas de capital, e destinado a comparticipar em obras de calcetamento de 
arruamentos que aquela autarquia vai promover na área da freguesia, processando-se desde já o 
valor de 6.250,00 € correspondente ao 3.º trimestre, devendo o pagamento da diferença de 
6.250,00 € correspondente ao 4.º trimestre ser efectuado logo que haja disponibilidade financeira 
que permita a liquidação. (P.º 23/01). 
 
 * Ofício, datado de 18.11.2005, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando autorização 
para efectuar a cobrança das importâncias devidas pela ocupação do terrado, na feira que se irá 
realizar no mês de Novembro corrente. 
 - Deliberado autorizar, devendo a cobrança ser efectuada por metade do valor da taxa em 
vigor (1,35 €) e dar-se conhecimento ao serviço normalmente encarregado da cobrança. (P.º 
11/03) 
 
 * Carta, datada de 31.10.2005, do tesoureiro da Junta de Freguesia da Conceição, 
acompanhada de fotocópias de facturas de prestações de serviços realizados por um empreiteiro, 
durante a campanha eleitoral, solicitados pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Conceição sem o conhecimento do restante do executivo. 
 - Deliberado aguardar a resposta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Conceição sobre o assunto para posterior apreciação e decisão (P.º28). 
 
 * Foi presente informação, datada de 11.11.2005, do Gabinete Jurídico, acompanhada de 
informação, datada de 26.10.2005, do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
relativa a pedidos de parecer jurídico sobre operações urbanísticas, mais concretamente sobre 
pedidos de informação prévia. 
 - Deliberado adoptar os procedimentos resultantes da interpretação dada pelo Gabinete 
Jurídico sobre a matéria. 
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A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

 * Oficio, datado de 19.10.2005, da Rodoviária do Tejo, S.A., dando conhecimento dos 
preços das tarifas para os transportes colectivos urbanos de Peniche, a vigorarem a partir do dia 1 
de Novembro de 2005. (P.º 45/09). 
 
 * Circular, datada de 17.10.2005, da PISOESTE – EIM, dando conhecimento do 
encerramento da produção de massas asfálticas a quente, a partir do dia 24 de Outubro de 2005. 
(P.º35/01). 
 
 * Ofício, datado de 17.11.2005, da Associação de Municípios do Oeste, convocando o 
Senhor Presidente da Câmara para a reunião da Assembleia Intermunicipal da A. M. O., a 
realizar na sua sede em Caldas da Rainha, no dia 24 de Novembro de 2005. (P.º16/04). 
 
 * Ofício, datado de 11.11.2005, do Governo Civil do Distrito de Leiria, convidando o 
Senhor Presidente, para uma sessão de discussão pública a realizar no Instituto Português da 
Juventude, em Leiria, no dia 22 de Novembro de 2005. (P.º 40/06). 
 
 * Ofício, datado de 7.11.2005, da Liga dos Bombeiros Portugueses, endereçando votos de 
sucesso ao Senhor Presidente da Câmara, no desempenho das suas funções, e manifestando 
disponibilidade para estabelecer laços de cooperação com o Município de Peniche. (P.º 37). 
 
 * Ofício, datado de 10.11.2005, da Câmara de Comércio e Indústria do Porto, convidando 
o Senhor Presidente para participar na Convenção Empresarial do Centro, a realizar no dia 26 de 
Novembro de 2005, em Pombal. (P.º 40/06). 
 
 * Ofício, datado de 11.11.2005, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 
endereçando votos de sucesso no desempenho das suas funções a todos os membros da Câmara e 
Assembleia Municipal recém empossados. (P.º 37). 
 
 * Carta, datada de 4.11.2005, da Associação Rendibilros, endereçando felicitações pela 
eleição a todos os membros da Câmara, com votos de sucesso no desempenho das suas funções, 
e solicitando uma reunião. (P.º 17). 
 
 * Fax, datado de 5.11.2005, da Escola Superior de Tecnologia do Mar, endereçando 
felicitações pela eleição a todos os membros da Câmara e Assembleia Municipal, com votos de 
sucesso no desempenho das suas funções, e convidando o Senhor Presidente para uma reunião de 
trabalho nas instalações da Escola, em data que lhe seja conveniente. (P.º 13/09). 
 
 * Fotocópia, datada de 13.8.2005, da revista “Única” do jornal Expresso, apresentando o 
Portfolio do canil da Câmara Municipal de Lisboa. (P.º 17). 
 
 * Ofício, datado de 15.11.2005, da Polícia de Segurança Pública de Peniche, expressando 
os seus agradecimentos ao executivo camarário que terminou funções no passado mês de 
Outubro, endereçando votos de sucesso ao novo executivo camarário no desempenho das suas 
funções e manifestando disponibilidade para estabelecer laços de cooperação com o Município 
de Peniche. (P.º 37). 
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LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Lei n.º 54/2005, de 17 Novembro de 2005, que estabelece a titularidade dos recursos 
hídricos; os recursos hídricos a que esta lei se aplica compreendem as águas, abrangendo os 
respectivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 
 - Lei n.º 52/2005, de 10 de Novembro de 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. 
 - Portaria n.º 1159/2005, de 17 de Novembro de 2005, que aprova os modelos de receita, 
requisição e vinheta médico-veterinária normalizadas, bem como os modelos do livro de registo 
de medicamentos em animais de exploração e do plano de tratamento profilático. 
 - Portaria n.º 1141/2005, de 8 de Novembro de 2005, que define e determina como 
requisito do exercício de funções de direcção superior e intermédia o aproveitamento em cursos 
específicos para alta direcção em Administração Pública. 
 - Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro de 2005, que introduz as alterações aos 
códigos do IRS e do IRC e ao Estatuto dos Benefícios Fiscais que visam prevenir práticas de 
evasão fiscal que são utilizadas para escapar, total ou parcialmente, à tributação dos lucros 
distribuídos por entidades residentes em território português. 
 - Despacho n.º 23/2005, de 9 de Novembro de 2005, que instituiu, respectivamente, o 
concurso de boas práticas locais para o desenvolvimento sustentável e o concurso nacional de 
boas práticas de formação para a administração local e aprovar o regulamento. 
 
MERCADOS E FEIRAS: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 18 de Novembro de 2005, da Médica 
Veterinária Municipal, relativa à venda de aves nos mercados e feiras do Concelho de Peniche. 
 - Deliberado proceder ao levantamento da interdição da venda de aves em mercados e 
feiras, nas condições da informação da Médica Veterinária Municipal, e dar conhecimento às 
entidades nela referidas: Delegação de Saúde, DEA, Serviços Municipais de Fiscalização, Juntas 
de Freguesia, Entidades Policiais, DRARO e DGV. 
 
MUSEU DE PENICHE: 
 
 * Foi presente um ofício, datado de 3 de Novembro de 2005, do Comando Local da 
Polícia Marítima de Peniche, acompanhado de informação, datada de 11 de Novembro de 2005, 
do técnico de Museografia, e de informação, datada de 9 de Novembro de 2005, do Arqueólogo 
Municipal, relativo a achado fortuito no mar de conjunto de três moedas. 
 - Deliberado autorizar a cedência temporária das três moedas de prata que se encontram à 
guarda do Museu de Peniche ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e nas 
condições constantes da informação prestada pelo Técnico de Museografia, de 11 de Novembro 
de 2005, e devendo para o efeito providenciar-se a emissão de apólice de seguro. 
 
ESTUDO DE RECONVERSÃO URBANÍSTICA – BAIRRO DO VISCONDE: 
 
 Foi novamente presente o estudo de reconversão urbanística, elaborado pelo Gabinete de 
Planeamento do DEPPC, para a zona do Bairro do Visconde/Porto de Areia Sul. 
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 - Deliberado que os serviços do DPGU apresentem em próxima reunião os projectos que 
se encontrem pendentes e localizados na zona de circunscrição do IPTM e se providencie a 
realização de reunião com o INAG e o Instituto Geológico e Mineiro para retoma do referido 
estudo. 
 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 21 
de Novembro a 2 de Dezembro de 2005. 
 - Tomado conhecimento. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Acompanhado dos respectivos pareceres, foi presente um requerimento, em nome de 
Adelino Navarro, solicitando o averbamento no seu cartão de vendedor ambulante n.º 8/02, de 
um novo local para a venda de roupas, sito em S. Bernardino. 
 - Deliberado indeferir. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 
 

* Na sequência das deliberações tomadas em reunião de 14 de Novembro corrente, foi 
presente o processo relativo à contratação dos empréstimos para financiamentos das actividades 
adiante identificadas, acompanhada das condições praticadas pelas instituições de crédito 
consultadas e que apresentaram as suas propostas, e instruído com a informação do 
conhecimento do resultado da análise feita às referidas propostas pelo júri designado para o 
efeito. 

- Considerando a urgência na resolução do assunto, quer para aproveitar a próxima 
reunião da Assembleia Municipal, quer para assegurar o financiamento com vista a não 
prejudicar o andamento normal do processo, a Câmara deliberou, com a abstenção dos Senhores 
Vereadores do PSD, propor à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a aprovação da contratação dos empréstimos adiante 
referidos, conforme proposto pelo júri, por serem as propostas que oferecem melhores condições, 
nomeadamente a taxa de juro, sem prejuízo da mesma ser reanalisada, se até à data em que 
termina o prazo para a audiência prévia for apresentada alguma reclamação por parte das 
instituições de crédito concorrentes, e nas condições constantes das propostas apresentadas pela 
respectivas instituições de crédito, datadas de 21 (1) e 17 de Novembro corrente (3), de que se 
destacam: 
1.- Para apoio ao Plano Plurianual de Investimentos (Obras a incluir): 
 a) Estrada Complementar ao IP6, junto à praia do Molhe Leste / Casal da Vala, incluindo  

 pista pedonal. 
 b) Arranjos no Porto de Areia Sul. 

c) Infraestruturas no loteamento municipal do Casal Moinho – fase III – A. 
d) Arranjo do Largo de S. Leonardo. 
e) Remodelação do Edifício – Espaço Sénior. 

Instituição Financeira: Banco Português de Investimento, S.A. 
Montante do empréstimo: até 717.000,00 €. 
Prazo Total: 15 anos. 
Taxa de Juro: Euribor a 6 meses, acrescido do spread de 0,10%. 

2.- Para Obras comparticipadas: 
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a) Construção da Biblioteca Municipal de Peniche (BM2). 
Montante do empréstimo: até 90.000,00 €. 
Instituição Financeira: Banco Espírito Santo, S.A. 
Prazo Total: 15 anos. 
Taxa de Juro: Euribor a 6 meses, acrescido do spread de 0,11%. 

b) Arranjos Urbanísticos no Campo da República envolvente à Fortaleza e à Igreja de S.  
 Pedro. 

Montante do empréstimo: até 273.000,00 €. 
Instituição Financeira: Banco Espírito Santo, S.A. 
Prazo Total: 15 anos. 
Taxa de Juro: Euribor a 6 meses, acrescido do spread de 0,11%. 

c) Construção do Parque Urbano e Reabilitação da Prageira. 
Montante do empréstimo: até 2.121.000,00 €. 
Instituição Financeira: Banco Espírito Santo, S.A. 
Prazo Total: 15 anos. 
Taxa de Juro: Euribor a 6 meses, acrescido do spread de 0,11%. 

 O Senhor Vereador Jorge Manuel Rosendo Gonçalves informou que o grupo do Partido 
Socialista iria apresentar declaração de voto. 
 
POOC – UNIDADE OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO N.º 11 E 12 (UOPG): 

 
* Foi presente uma informação conjunta do DPGU e do DEA, relativa às prioridades de 

intervenção do POOC, por praia, relativamente às três opções referidas (Cova da Alfarroba, 
Consolação Norte e Consolação). 

- Deliberado que o DPGU e o DEA preparem informação sobre o programa de acção 
conjunto a desenvolver no âmbito do POOC, nomeadamente em relação à intervenção a realizar 
prioritariamente na praia da Consolação, e solicitar reunião para análise das UOPG.s. 
 
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENICHE: 
 
 A Câmara recebeu novamente uma delegação dos órgãos sociais da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, com os quais reapreciou o estudo económico/financeiro por 
ela apresentado e sobre o qual o respectivo Presidente da Associação prestou os esclarecimentos 
adequados para o efeito, nomeadamente aludindo às dificuldades financeiras actuais para atender 
aos compromissos decorrentes da aquisição de combustíveis e pagamento de remunerações ao 
pessoal em serviço na entidade, e referindo que tal situação se irá repetir nos próximos meses, 
tudo devido ao desequilíbrio que se vem verificando entre as receitas arrecadadas e as despesas a 
realizar. 
 Deliberado solicitar, através da AMO, um estudo comparativo sobre os subsídios 
concedidos pelos Municípios associados às respectivas Associações de Bombeiros e solicitar o 
agendamento de uma reunião ao Senhor Presidente da Liga de Bombeiros, dando-se disso 
conhecimento à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, e encarregar os serviços da 
DPGU de elaborar um estudo de aproveitamento e reutilização do ex-edifício do quartel dos 
Bombeiros. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 * Foi presente e apreciado um pedido de informação prévia, em nome de Maria de Jesus 
Campos Franco Ramos, para construção de uma moradia, na Rua S. Bernardino de Sena, em S. 
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Bernardino. 
 - Deliberado informar que a pretensão é viável, nos termos constantes da informação 
prestada pelo Chefe de Divisão da DGUO, de 25.10.2005, isto é, devem ser considerados os 
afastamentos previstos no artigo 23.º do RMUE, bem como o alinhamento marginal já 
consolidado no local. 
 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma horas e trinta 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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