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ACTA N.º 20/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 2 DE MAIO DE 2006:
Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil e seis, 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, Jorge Alberto Bombas Amador, VicePresidente, 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.
O Senhor Vice-Presidente, apenas participou na reunião até às vinte horas e quinze 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:
- Ludgero Luís Sivério, que reiterou o pedido de intervenção da Câmara para mandar
cessar a actividade de fabrico próprio levada a efeito na Pastelaria “Doce Mar”. O Senhor
Presidente da Câmara informou que a empresa envolvida no processo foi notificada para
confinar a actividade ao espaço que se encontra licenciado e que o relatório apresentado pelo
DEA na sequência da medição do ruído efectuada consigna a observância dos parâmetros legais.
Deliberado que o DEA, em articulação com os serviços municipais de fiscalização, proceda a
nova medição e o DA notifique a empresa para confinar a actividade ao espaço para que está
licenciado e solicite à ASAE a fiscalização da respectiva actividade.
- José Veríssimo Leitão Pereira, Augusto do Carmo Lourenço e Elisiário Martins Dias,
que manifestaram o seu inconformismo devido à falta de resposta a diversos pedidos e
reclamações apresentados sobre a viabilidade de construção em propriedade sita nos Casais do
Baleal e incluída no estudo de urbanização daquela zona. O Senhor Presidente da Câmara fez a
leitura de informação prestada pelo DPGU sobre o assunto, tendo referido que a Câmara iniciou
já a elaboração do PU do Baleal internamente, que os pedidos pendentes irão ser analisados no
âmbito dos instrumentos de ordenamento em vigor e que, consoante o andamento do estudo
prévio do PU, será prestada informação aos eventuais promotores, sem qualquer compromisso
quanto a datas de eficácia plena.
- Maria Manuela Lima, na qualidade de representante de Manuel Nelson Fernandes
Lima, que manifestou a forma eficiente e eficaz dos serviços no tratamento do pedido de
suspensão da legalização de anexo construído clandestinamente, no logradouro do edifício que
habita, sito nos Casais do Baleal, cuja cércea está ao nível do 1.º andar, e solicitou a tomada de
medidas que obstem ao licenciamento e promovam a reparação da irregularidade que lhe está
subjacente. O Senhor Presidente da Câmara recomendou que o DPGU e Serviços Municipais de
Fiscalização reúnam todos os elementos sobre o processo para apreciação em próxima reunião.
- Domingos Barros Cerqueira, que solicitou a reapreciação dos processos de obras n.os
337 e 338/05, em virtude de, e com vista à recomposição do tecido urbano no local e verificado
toda a envolvência do mesmo, não apresentarem os projectos em análise excesso de cérceas. O
Chefe da DGUO informou que em reunião com o promotor e técnico responsável pelo projecto
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deu indicações da posição da Câmara sobre o assunto.
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 indica:
Senhor Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 26 de Abril, na Sessão da Assembleia Municipal;
- Na mesma data, com os directores de departamento para análise das obras em curso,
nomeadamente as relativas à da entrada da cidade;
- Dia 27 de Abril, com os Bombeiros Voluntários de Peniche e a ESTM, sobre a
realização da semana académica;
- Dia 28 de Abril, com o Senhor Daniel Martins, proprietário da Herdade dos Salgados,
sobre terrenos ocupados com a ETAR, em Porto de Lobos, e pela empresa Sol Village, estes
últimos, ao que referiu, como pertencentes em parte ao domínio privado municipal e incluídos
no loteamento junto ao Parque Municipal de Campismo. Deliberado que o DPGU proceda a
nova apreciação do levantamento topográfico anexo ao processo do Sol Village e preste
informação sobre os valores que envolvem os terrenos da ETAR;
- Na mesma data, com os proprietários dos restaurantes, bares e artesãos, sobre o Festival
“Sabores do Mar”;
- Na mesma data, na sessão da Assembleia Municipal;
- Dia 1 de Maio, com o Grupo Desportivo Atouguiense;
- Dia 2 de Maio, com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, sobre trabalho infantil.
O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento dos eventos e iniciativas em
que participou:
- Dias 24 e 25 de Abril, nas comemorações do dia 25 de Abril;
- Dia 27 de Abril, na conferência sobre geologia promovida pela Escola Secundária de
Peniche e em que foi orador o Dr. Francisco Félix;
- Dia 29 de Abril, na apresentação de boas vindas aos participantes do Campeonato
Nacional de Pesca Desportiva;
- Na mesma data, no Congresso da Fenache, sobre a política social de habitação;
- Na mesma data, no Dia Mundial da Dança organizado pela Câmara e liderado pelos
Serviços da Biblioteca Municipal;
- Dia 30 de Abril, na sessão de entrega de prémios do Circuito de Surf e Body Board
organizado pelo ESTM com o apoio da Câmara;
- Na mesma data, no jantar de Gala do Congresso Rotaract e Interact.
O Senhor Presidente da Câmara apresentou ainda um voto de felicitações ao tenista
Gastão Elias, pela entrada no quadro principal do Estoril Open.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 26 de Abril, na reunião sobre o Parque Urbano da Cidade;
- Na mesma data, na Sessão da Assembleia Municipal;
- Dia 27 de Abril, na reunião da Comissão Organizadora dos “Sabores do Mar”;
- Na mesma data, na reunião com a Direcção da Associação de Casais do Júlio, sobre a
cedência das instalações da Escola do 1.º ciclo para fixação da sua sede, a título transitório;
- Dia 28 de Abril, na Sessão da Assembleia Municipal;
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O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu também conhecimento dos eventos e
iniciativas em que participou:
- Dia 24 de Abril, no espectáculo com o agrupamento “Sons do Bairro”, levado a efeito
no Largo 5 de Outubro;
- Na mesma data, na revista à portuguesa, Serra d’El-Rei;
- Dia 25 de Abril, em diversas acções integradas nas comemorações do 25 de Abril, em
Peniche, Serra d’El-Rei, Atouguia da Baleia, Ferrel e Bufarda, tendo realçado a diversidade de
actividades e participação da população;
- Dia 26 de Abril, na entrevista com os candidatos do concurso para admissão de pessoal
para o Parque Municipal de Campismo;
- Dia 29 de Abril, no espectáculo inserido no Dia Mundial da Criança com a participação
de grupos de jovens de Peniche e Nazaré;
- Dia 1 de Maio, nos almoços organizados pelos Serviços de Higiene e Limpeza e Grupo
Desportivo Atouguiense.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou da sua participação na reunião da Assembleia Intermunicipal da AMO, onde
foram apreciados o relatório e contas de 2005;
- Deu conhecimento da posição dos municípios relativamente ao aumento do tarifário
pretendido pela Resioeste, situação que as Câmaras irão formalizar quanto à intenção de manter
o tarifário que estava em vigor em 2005;
- Informou ter havido trocas de intenções quanto à forma como o programa operacional
(medidas 1.1 e 1.2) está para o Município;
- Referiu que o Senhor Presidente da RTO aproveitou a reunião para fazer a apresentação
do programa PERT e lançar alguns recados sobre a revisão dos PDM’s no âmbito da salvaguarda
de áreas turísticas;
- Deu informação de reunião havida com as Águas do Oeste, na qual foi reafirmado a
pretensão da localização da ETAR de Atouguia da Baleia na parte norte do terreno e que deverão
ser desenvolvidos contactos para estudar melhores soluções e alternativas.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, duas recomendações e duas solicitações, cujos
textos, que leu, a seguir se reproduzem:
“RECOMENDAÇÃO:
Peniche, pelas suas extraordinárias condições naturais, é um dos locais do País com
maiores potencialidades balneares. Ao longo de todo o ano, mas com especial incidência a partir
da Primavera, as praias do Concelho são frequentadas por milhares de pessoas. Por esse motivo,
é lícito afirmar que na costa do Concelho de Peniche não há época balnear mas sim “ano
balnear”.
Assim sendo, importa dotar as nossas praias de todos os meios para que banhistas, ou
simples visitantes, possam usufruir de um privilegiado contacto com a natureza nas melhores
condições de acesso e de segurança.
Para isso, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que seja de imediato
colocada sinalização preventiva de segurança, chamando a atenção para perigos e riscos,
sobretudo nas praias da Almagreira e da Cova da Alfarroba.”
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O Senhor Presidente da Câmara informou que uma equipa de técnicos da CCDRLVT se
deslocará a Peniche, nos dias 4 ou 5 de Maio, para colocar sinalética indicadora de perigosidade
nos locais considerados de risco.
“RECOMENDAÇÃO:
A mortalidade motivada pelos acidentes rodoviários é um dos maiores flagelos do País.
Nas nossas estradas, anualmente, milhares de pessoas morrem ou ficam marcadas para o resto
das suas vidas.
Não serão demasiadas as campanhas e medidas preventivas com vista a diminuir o
pesadíssimo fardo que esta calamidade provoca nas populações.
Porque nos parece que só através de uma sistemática acção pedagógica, sobretudo junto
dos mais novos, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se estude uma
maneira económica, e em acção concertada com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche e as forças de segurança, por forma a se criar um Parque de Prevenção
Rodoviária onde as crianças do primeiro ciclo do ensino básico, no próximo ano lectivo,
pudessem aprender de um modo prático as mais elementares regras de trânsito. Para tal, bastaria
marcar o asfalto do recinto anexo ao Quartel de Bombeiros, adaptar alguns sinais verticais, de
forma a torná-los mais movíveis, e promover a formação de alguns recursos humanos.”
O Senhor Presidente da Câmara informou que é matéria para ser apreciada pela comissão
de trânsito.
“SOLICITAÇÃO:
Os Vereadores do Partido Social Democrata, em 6 de Março p.p., solicitaram que lhes
fosse facultado o valor, por unidade, dos custos de manutenção e reparação de máquinas,
equipamentos e viaturas do Município, no decurso do ano de 2005.
Na ocasião foi-lhes afirmado que essa informação seria constante dos documentos de
conte de gerência do ano transacto.
Porque os dados contidos na Conta de Gerência não contêm esses detalhes, os
Vereadores do Partido Social Democrata, solicitam, novamente, que lhes sejam facultados os
referidos elementos.”
O Vereador Senhor Jorge Abrantes informou que iria providenciar a disponibilização dos
elementos pretendidos.
“SOLICITAÇÃO:
Tendo os Vereadores do Partido Social Democrata pedido, em 30 de Janeiro p.p., que
lhes fosse facultada a listagem dos estabelecimentos de restauração e de bebidas, com a
indicação da sua situação de legalidade face ao actual quadro legislativo para o sector, nesta data
solicitam que lhes seja feito o ponto da situação do levantamento então suscitado.”
O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto estava a ser objecto de análise e
que logo que houvesse disponibilidade de recursos humanos se iria avançar para o levantamento
solicitado.
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- Solicitou informação sobre se a comunidade de etnia cigana está a ser incluída no
inquérito sobre carências habitacionais que está a ser promovido pelos técnicos municipais. O
Senhor Presidente da Câmara informou que iria ser apresentado relatório do trabalho que está a
ser efectuado sobre as carências habitacionais;
- Questionou sobre a veracidade da afirmação produzida por um presidente de junta de
freguesia na última reunião da Assembleia Municipal quando afirmou que haviam sido
contratados pelo Município cinco pedreiros. O Senhor Presidente da Câmara informou que
foram abertos concursos para recrutamento de pessoal a termo certo para pedreiros e serventes
para a obra de execução do recinto da feira e outras obras;
- Informou que pelo menos dois dos aero-geradores do Parque Eólico que está a ser
construído no Concelho se situam na área da freguesia de Atouguia da Baleia e questionou quais
as medidas que irão ser tomadas para proceder à alteração do protocolo já celebrado com a
empresa responsável e qual a contrapartida que aquela autarquia poderá vir a receber. O Senhor
Presidente da Câmara informou que o DPGU está a elaborar relatório sobre a legitimidade do
direito de propriedade.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Perguntou se não seria possível as praias estarem providas de nadadores-salvadores,
dado o fluxo populacional que a elas acorrem nesta altura do ano. O Senhor Presidente da
Câmara informou que se trata de uma situação transitória, tendo o Vereador Senhor Francisco
Salvador suscitado que através dos grupos de escuteiros fosse promovida a distribuição de
panfletos chamando a atenção para os perigos e riscos das zonas balneares;
- Questionou se foi pensado um espaço para eventual instalação de circo. O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o assunto está a ser estudado;
- Chamou a atenção para a degradação e cuidado a ter com a limpeza do parque de Vila
Maria. O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o DEA assegura a limpeza do espaço
quase diariamente;
- Alertou para o escoamento de esgoto para o fosso das muralhas e solicitou informação
sobre se as matérias introduzidas respeitam o esgoto pluvial ou doméstico;
- Chamou a atenção para o desnível e perigosidade do piso na entrada do troço da IP6, no
sentido Lourinhã/Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria participar à EP no
sentido de se tomarem as providências necessárias quanto à correcção a realizar.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Apresentou, em nome do grupo do PS, uma declaração, de voto cujos textos, que leu, a
seguir se reproduzem:
DECLARAÇÃO DE VOTO:
Os Vereadores do Partido Socialista votaram pela abstenção no Orçamento da Receita e
da Despesa e nas Grandes Opções do Plano para 2006 do Município de Peniche, porque:
1 – Os documentos foram entregues no limite do prazo legal, mesmo atendendo que as
Eleições Autárquicas se realizaram com a antecedência de mais de dois meses do que era normal
nos actos eleitorais anteriores.
2 – Estão previstas receitas, na nossa opinião, impossíveis de obter neste ano de 2006:
Impostos Directos com mais 812.619 € (21,1%) relativamente ao previsto em 2005 e
mais 851.779 € (22,4 %) relativamente ao executado em 2005.
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Impostos Indirectos com mais 507.071 € (108%) relativamente ao previsto em 2005 e
mais 749.134 € (335%) relativamente ao executado em 2005.
Os impostos directos e as taxas e impostos relativos a loteamentos e a obras
particulares crescem 592.138 € (113%) relativamente ao orçamentado para 2005 e 841.903 €
(310%) relativamente ao executado em 2005.
Por outro lado, a previsão da venda de bens de investimento mantem-se praticamente ao
nível de 2005 com menos 385.000 €, mas com mais 2.737.481 € relativamente ao realizado em
2005.
Utiliza-se novamente a venda da Docapesca, situação que a CDU sempre condenou no
passado e utilizou como um dos grandes argumentos para justificar o seu voto contra iguais
documentos no mandato anterior.
A CDU sempre acusou o anterior executivo de falta de credibilidade das suas propostas,
face ao recurso da venda de património e à inclusão da Docapesca.
Apetece-nos dizer “ Bem prega Frei Tomás ………”;
3 – As Freguesias não foram chamadas previamente a colaborar na elaboração destes
documentos, com as propostas que consideram mais correctas para os seus territórios. Foram
chamadas a tomar conhecimento dos documentos posteriormente a terem sido distribuídos como
propostas finais aos membros da Câmara.
Para quem, no passado, entendia ser condição essencial o aumento de verbas destinadas
às freguesias e um maior nível de descentralização de competências, não deixa de ser elucidativo
a falta de coerência demonstrada com o passado recente.
4 – Reconhecemos, no entanto, nos documentos apresentados uma linha de grande
continuidade referente actividade municipal planeada e com início de execução do anterior
executivo da responsabilidade do Partido Socialista, situação que pesou decisivamente na
definição do voto dos seus vereadores.
5 – Os mesmos argumentos invocados pela CDU, nos anos de 2003, 2004 e 2005, para
votarem contra idênticos documentos, serviriam facilmente para os Vereadores do Partido
Socialista tomarem igual posição em 2006. No entanto, o Partido Socialista é um partido
responsável, quer seja poder ou oposição, essencialmente na defesa dos interesses das
populações e do aumento da sua qualidade de vida.
6 – Por último, o Partido Socialista, dentro do princípio expresso anteriormente, irá estar
atento à execução das propostas orçamentais e das Grandes Opções do Plano, disponível para
viabilizar as medidas que considerar fundamentais ao desenvolvimento económico e social do
Concelho, mas também, sem quaisquer complexos, para votar contra aquilo que considerar
prejudicial aos interesses dos munícipes que representamos.
- Perguntou qual o significado da nova apreciação a efectuar-se sobre o loteamento Sol
Village. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria encarregar o DPGU, em articulação
com os serviços jurídicos e de património, para verificarem a situação;
- Fez referência ao mapa relativo à gestão das obras do FEDER no âmbito da AMO e
perguntou qual o nível de execução do programa e manifestou a sua surpresa por ainda não
terem sido enviados os recibos referentes aos projectos da rotunda do IP6/Casal da Vala, troço
do Molhe Leste/Casal da Vala e recuperação da estrada municipal Ferrel/Atouguia da Baleia. O
Senhor Presidente da Câmara mandou que o DPGU preste informação sobre o assunto;
- Disse ter tomado nota das declarações prestadas na Assembleia Municipal sobre a
contratação de pedreiros;
- Solicitou esclarecimentos sobre a eventual suspensão das eventuais concessões para
novas embarcações marítimo – turísticas;
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- Perguntou qual vai ser o modelo e como vai ser desenvolvido o Festival “Sabores do
Mar”. O Senhor Presidente da Câmara informou ter sido já elaborado catálogo sobre o evento, o
qual vai contemplar todos os estabelecimentos que estejam licenciados, sendo que haverá um
espaço na Ribeira Velha onde vão ser instalados os restaurantes “Voilá” e “Estelas”;
- Referiu que a justificação para o atraso na abertura dos concursos para concessão da
exploração dos estabelecimentos municipais não se deve a ter que se proceder à realização de
obras nos respectivos espaços;
- Deu conhecimento que não houve negociação entre a Câmara anterior e a Enernova,
uma vez que se não dispunha de elementos e condições para contrapor quaisquer ajustamentos.
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria recuperar a informação que a Enernova
disponibilizou e verificar o trabalho havido anteriormente;
- Solicitou que fosse pedido à EP informação sobre as datas previstas para conclusão e
abertura do troço da IP6.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Felicitou a Câmara pela exposição realizada sobre o Dr. José Afonso e sugeriu que,
futuramente, fosse envolvido todo o tecido escolar em iniciativas desta natureza através do CLE.
Questionou, ainda, sobre a propriedade da exposição e impacto havido na população. O Senhor
Presidente da Câmara informou que no próximo ano vai suscitar-se o envolvimento do CLE;
- Felicitou, também, a Câmara pelo trabalho de limpeza efectuado nas praias;
- Manifestou a sua preocupação quanto à segurança das praias e referiu que a época
balnear deve merecer uma atenção especial no âmbito da animação, dispositivos de fiscalização
e manutenção e recuperação das dunas e adopção de medidas preventivas da assistência aos
utentes. O Senhor Presidente da Câmara informou que as intervenções irão ser efectuadas de
forma gradual, nomeadamente através da definição da época balnear e que 2007 irá merecer uma
especial atenção, tendo em conta a análise da matéria no corrente ano.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias
dezassete e dezanove de Abril 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 28 de Abril último, tendo a Câmara verificado e aprovado os
saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 792.676,86 € (setecentos e noventa e dois
mil seiscentos e setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 196.330,59 € (cento e noventa e seis
mil trezentos e trinta euros e cinquenta e nove cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.671.709,76 € (um milhão
seiscentos e setenta e um mil setecentos e nove euros e setenta e seis cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 381.040,34 € (trezentos e
oitenta e um mil e quarenta euros e trinta e quatro cêntimos).
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CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, registada nestes serviços em 26.4.2006, do Senhor Antero Anastácio, solicitando
apoio financeiro para a realização da celebração “Avé Maria do Fado”, que terá lugar no
corrente mês.
- Deliberado assumir a responsabilidade pelo encargo a pagar aos músicos, até ao
montante de 250,00 €, incluindo o som. (P.º 11/04)
* Carta, datada de 28.4.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 80,00 € relativo a refeições servidas na cantina
no mês de Abril (Programa Vida Emprego).
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 80,00 €.
(P.º 40/09/01).
* Carta, datada de 28.4.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de refeições fornecidas a
arqueólogos, na Cantina daquele Centro Social, de 7 a 12 de Abril.
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 170,25 €. (P.º
40/09/01)
* Carta, datada de 18.4.2006, da Secção de Pesca do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do “VI Encontro
Nacional de Pesca Desportiva de Mar dos Açores”, a levar a efeito no dia 9.6.2006.
- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado e conceder ao Centro Social um
subsídio extraordinário, no valor de 500,00 €, destinado a publicidade e execução do
regulamento da prova. (P.º 40/09/01).
* Ofício GAP-41/2006, datado de 12.4.2006, da CCDRLVT – Comissão de Coordenação
de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, solicitando a indicação do
representante da Câmara para a Comissão Mista de Coordenação do PROTOVT e
preenchimento da fixa identificativa com os respectivos dados pessoais.
- Deliberado designar o Senhor Presidente da Câmara como representante da Câmara no
Comissão Mista de Coordenação do PROT Oeste e Vale do Tejo. (P.º 16/03)
* Carta, registada nestes serviços em 24.4.2006, do Clube Naval de Peniche, solicitando a
oferta de um troféu relativo ao maior exemplar da 7.ª Edição da Prova de Caça Submarina, na
modalidade de triplas “Troféu Cidade de Peniche” a realizar no próximo mês de Junho.
- Deliberado oferecer um troféu, até ao valor de 25,00 €. (P.º 11/03)
* Carta n.º 16273, datada de 20.4.2006, do Conselho Directivo do Instituto da Segurança
Social, solicitando a nomeação de um representante para integrar o Núcleo Local de Inserção do
Rendimento Social de Inserção.
- Deliberado designar o Senhor Presidente da Câmara como representante da Câmara no
Núcleo Local de Inserção. (P.º 16/01)
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* Carta n.º 66/06, datada de 18.4.2006, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando
autorização para proceder à colocação de duas faixas publicitárias junto à entrada de Peniche,
durante o mês de Julho, relativas aos eventos “8.ª Edição do “Peniche Moda” e 10.ª Edição da
Feira do Livro.
- Deliberado autorizar a colocação das faixas, tal como é solicitado, desde que não colida
com a publicidade a fixar pela Câmara, a qual deverá ser articulada com o Senhor VicePresidente da Câmara. (P.º 11/03)
* Fax, datado de 28.4.2006, da Renascer - Associação Cristã de Reabilitação Acção
Social e Cultura, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na Praça
Jacob Rodrigues Pereira e duas bancas na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos
dias 1 e 2 de Maio.
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que autorizou a
pretensão. (P.º 32/05)
* Carta, datada de 20.4.2006, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste,
solicitando a concessão de um subsídio para pagamento do aluguer de piso de alta competição,
utilizado durante o “III Open Internacional Cidade de Peniche 2006.
-Deliberado conceder à Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste um subsídio, no
valor de 750,00 €.
- Deliberado, ainda, que os serviços equacionem a possibilidade de aquisição do tapete,
tendo em vista o seu alargamento a outros tipos de utilização. (P.º 17)
* Carta, datada de 4.4.2006, da Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, Lda., solicitando
apoio logístico e financeiro para a realização da 9.ª Expedição em Autonomia às Berlengas em
Kayak 2006, que terá lugar nos próximos dias 3 e 4 de Junho.
- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado, incluindo a oferta do almoço de
encerramento. (P.º 17)
* Carta, datada de 27.4.2006, da Associação de Melhoramentos dos Casais do Júlio,
solicitando a cedência das instalações da escola EB1 dos Casais do Júlio temporariamente.
- Deliberado autorizar a cedência das instalações, cuja utilização deverá ser objecto de
protocolo a celebrar e sobre o qual a técnica superior jurista municipal deverá preparar o
respectivo texto. (P.º 11/03)
* Fax, datado de 26.4.2005, do Dr. Mário de Carvalho, dando conhecimento de que o
apelamento apresentado pelo Dr. Carlos Augusto Faustino da Silva foi julgado inteiramente
improcedente pelo Tribunal da Relação de Lisboa.
- Tomado conhecimento e deliberado mandar juntar ao processo. (P.º 7)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício circular 60/2006-AG, datado de 21.4.2006, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, remetendo a Resolução do Conselho Directivo daquela Associação
relativa à celebração do 25 de Abril. (P.º 16/03)
* Ofício n.º 779/DSPO-DO/2006, datado de 29.3.2006, do Instituto da Água, dando
conhecimento sobre o procedimento administrativo iniciado para escolha de uma equipa de
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vigilância e acompanhamento da estabilidade das arribas no troço de litoral entre os limites dos
Concelhos de Marinha Grande e Mafra. (16/01)
TOPONÍMIA:
* Ofício n.º 222, datado de 21.4.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
propondo a atribuição do nome de Rua do Paraíso, ao arruamento que nasce na Rua Mendo Fóis
Osório e vai no sentido de Fetais, no Lugar de Casais Mestre Mendo.
- Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (P.º 18/03)
PATRIMÓNIO:
Alienação de terrenos:
* Requerimento, em nome de Aires Augusto da Conceição Cristo, solicitando a
celebração de escritura de compra e venda de um lote de terreno, sito no Sítio de Santana, em
Peniche.
- Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, na qual se consignará que o terreno
corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 63, emitido em 24.8.1961. (P.º 32/03)
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE IMÓVEL, SITO NA RUA DR. JOÃO MATOS BILHAU,
N.º 30, EM PENICHE:
* Elaborado pelo Gabinete Jurídico Municipal, foi presente, para efeitos de aprovação, o
projecto do protocolo a celebrar com a Associação Dadores Benévolos de Sangue de Peniche.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente
da Câmara ou a quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, 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 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Shaka Laka”, sito na Rua Vasco
da Gama, n.º 86, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Luís Filipe Mosqueira Crespo.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até
31.12.2006.
* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Farggi Gelataria”, sito no Largo
da Ribeira, n.º 39, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Jorge Oliveira Ferreira e Filho, Lda..
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até
31.12.2006.
* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Conchinha do Mar”, sito no areal
Norte da Praia da Consolação, na Consolação, de que é proprietária a Senhora Ocília Maria
Ferreira Alves.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até
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31.12.2006.
* Das 10 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Santa Gota”, sito na Rua Vasco
da Gama, escadinhas de Santo António, n.º 123, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João
Henrique Umbelino Martins.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 4 horas, com validade até
30.9.2006.
* Das 7.30 às 22 horas, para o estabelecimento de bebidas, “O Bom Pecado II”, sito na
Rua António Conceição Bento, n.º 6, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Piaça & Piaça,
Lda..
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8 às 22 horas.
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Foi presente uma informação, datada de 17.4.2006, da Secção de Taxas e Licenças,
comunicando o valor da dívida existente resultante da falta de pagamento e incumprimento dos
prazos das taxas de ocupação da via pública relativa à esplanada do “Restaurante Marisqueira
Baluarte Lda.”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche.
- Deliberado notificar o proprietário do estabelecimento de que deve requerer, de
imediato, a ocupação da via pública com esplanada, para o ano de 2006, e apresentar plano de
pagamento da dívida existente, sob pena de ter que proceder à desocupação do espaço e sem
prejuízo dos pagamentos das importâncias já vencidas.
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 536/05, em nome de Atouleia, Construções, Lda., para proceder a alterações
no decurso da obra de construção de um edifício de habitação, sito na Rua da Pedreira, em
Atouguia da Baleia, acompanhado de requerimento a solicitar a emissão de certidão relativa à
cedência de uma parcela de terreno para o domínio público.
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a
integrar na via pública, com a área de 1.214,13 m2, destinada a arruamentos, passeios e
estacionamentos, conforme previsto na planta de cedências da construção do imóvel.
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO
DE PENICHE – INCUMPRIMENTO – PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO:
Foi presente o ofício n.º 559, datado de 20.4.2006, dos Serviços Municipalizados de
Peniche, remetendo cópia da deliberação daquele Conselho de Administração, de 20.2.2006,
sobre o incumprimento por parte do Senhor Vítor Filipe Soares Delgado do pedido de instalação
dos ramais de ligação ao sistema público de drenagem, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo
10.º do regulamento em título.
- Deliberado proceder à instauração do respectivo processo de contra-ordenação.
PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BALEAL:
* Elaborado pela DEPPC, foi apresentado e apreciado uma proposta de estudo prévio
para o plano de urbanização do Baleal.
- Deliberado que o DEPPC promova análise comparativa do presente estudo prévio com
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o plano de urbanização anterior e dos processos respeitantes aos pedidos de viabilidade de
construção pendentes e seu enquadramento com o referido estudo.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e uma horas e vinte 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.

