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ACTA N.º 1/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 3 DE JANEIRO DE 2006:
Aos três dias do mês de Janeiro 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, Delfim António Ferreira Campos, 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.
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal.
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
No período reservado à audição do público, intervieram:
- Laura Farto e José Lourenço, que agradeceram a resolução do assunto relativo ao
funcionamento do estabelecimento comercial “A Caseirinha”, sito em Ferrel, e solicitaram a
colocação de sinalização que proíba o estacionamento junto à sua residência, dado o espaço
fronteiro que lhe dá acesso estar sistematicamente ocupado com viaturas, impedindo a sua
entrada. O Senhor Presidente da Câmara informou que o DOM iria averiguar e prestar
informação 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 27 de Dezembro, com a APAP, sobre a cooperação e projecto de construção de
canil;
- Dia 28 de Dezembro, com a Associação de Solidariedade de Ferrel, sobre o pedido de
apoio para fazer face à extensão dos prejuízos causados nas instalações;
- Na mesma data, com a Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens,
sobre a reformulação do quadro que compõe a comissão alargada;
- Na mesma data, com a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Ferrel, sobre
pedido de apoio para efeitos de instalação de luz eléctrica no campo de futebol;
- Dia 29 de Dezembro, com a Directora do Centro de Emprego, com pedido de audiência
ao Delegado Regional do Instituto de Formação Profissional, sobre desenvolvimento de processo
de resolução da situação de desemprego no concelho de Peniche;
- Na mesma data, com a Associação Juvenil, sobre eventuais apoios a conceder;
- Na mesma data, com o Senhor Fernando Gonçalves, de Atouguia da Baleia, sobre a
cedência de terrenos junto à igreja de São José, em Atouguia da Baleia;
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- Dia 2 de Novembro, no Lugar da Estrada, sobre o ordenamento do espaço fronteiro e
ampliação de respectivo cemitério.
O Senhor Presidente da Câmara deu ainda conhecimento das seguintes actividades em
que participou:
- Dia 26 de Dezembro, acompanhou o processo de demolição do edifício municipal, sito
na Rua 13 de Infantaria;
- Dia 28 de Dezembro, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia
da Baleia, em visita ao cemitério do Lugar da Estrada, a fim de analisarem qual a melhor
intervenção a efectuar no local;
- Na mesma data, em Óbidos, onde foi avaliado o futuro da Resioeste, tendo ficado
decidido que o Conselho de Administração da AMO continue a desenvolver o processo em
contraponto à proposta e posição que vier a ser assumida pela tutela sobre o assunto;
- Dia 29 de Dezembro, acompanhou com o Delegado da Protecção Civil Municipal a
intervenção que através do INAG está a ser levada a efeito na praia da Almagreira;
- Dia 31 de Dezembro, participou juntamente com a Técnica de Serviço Social, Dr.ª
Manuela Gomes e Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda no acto de realojamento de
famílias em fogos municipais, com entrega das respectivas chaves;
- Dia 2 de Janeiro, na conferência de imprensa sobre o programa cultural que se vai
desenvolver no auditório municipal;
O Senhor Presidente da Câmara informou das actividades e eventos em que irá participar
no decorrer da semana:
- Dia 4 de Janeiro, em programa da RTP – Portugal no Coração, sobre o trabalho que está
a ser desenvolvido por emigrantes em Peniche;
- Dia 6 de Janeiro, na ceia dos imigrantes e para a qual foram também convidados os
Senhores Vereadores:
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, de ter autorizado uma visita
guiada à Fortaleza, no dia 8 de Janeiro, na sequência de pedido formulado pelo mandatário da
candidatura de Manuel Alegre à Presidência da República.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Prestou as seguintes informações:
- Foi concluído o processo de recrutamento e selecção dos professores de Inglês;
- Ordenou ao Serviço de Fiscalização Municipal para que impedisse a construção de
novo barraco no acampamento de ciganos;
- Participação em reunião na CCDRLVT sobre as acessibilidades nas praias;
- Realização de exposição de pintura auto-intitulada “O Marginal”;
- Irá reunir com a Dr.ª Ana Paula Leitão sobre a criação de um centro de mediação.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
-Apresentou, em nome do grupo do PSD, uma informação e uma recomendação, cujos
textos, que leu, a seguir se reproduzem:
“INFORMAÇÃO:
Os Vereadores do Partido Social democrata informam que, tendo em vista um mais
profundo conhecimento das realidades do trabalho desenvolvido pela autarquia e,
simultaneamente, ao estabelecimento de um contacto directo com os funcionários do Município,
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irão os Vereadores do PSD passar a visitar regular e aleatoriamente os diversos locais de
trabalho”.
“RECOMENDAÇÃO:
A saúde é um dos bens mais preciosos de que dispomos. Por esse motivo, tudo devemos
fazer para salvaguardar a sua manutenção.
Estamos em crer que a saúde pública será tanto melhor quanto mais e melhores forem os
cuidados primários disponibilizados.
Ora o conhecimento do enorme défice de médicos de família existente actualmente no
Centro de Saúde de Peniche preocupa-nos ao ponto de recomendar que o executivo, de imediato,
pressione os serviços de saúde locais, distritais e nacionais para rapidamente se obviar o
problema”.
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria expor o problema na reunião que se
encontra programada com a Directora do Hospital São Pedro Telmo.
- Apresentou um voto de congratulação pela qualidade da programação agendada para o
espaço cultural. O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a referência e solicitou a
apresentação de sugestões concretas por parte dos Senhores Vereadores.
- Reiterou o pedido de informação sobre as situações ainda pendentes dos terrenos
marginantes da barragem de São Domingos objecto de expropriação;
- Solicitou novamente informação sobre o ponto de situação dos concursos para
concessão de exploração de estabelecimentos municipais e chamou a atenção para a
inoportunidade da sua concretização, caso se não dê andamento ao processo com rapidez. O
Senhor Presidente da Câmara entregou relação das concessões existentes e informou ser sua
intenção proceder à abertura de procedimento para concurso de ideias para o estabelecimento da
Nau dos Corvos e providenciar a compatibilização dos espaços na Berlenga.
- Perguntou se o pedido efectuado pelo Grupo Desportivo de Peniche vai ser agendado. O
Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto ficou para ser apreciado em reunião com o
Presidente da Direcção do GDP;
- Sugeriu que se contactasse os municípios vizinhos sobre a existência de programas de
apoio a colectividades desportivas e culturais. O Senhor Presidente da Câmara traçou as linhas
gerais da política a seguir em matéria de subsídios, nomeadamente através da criação de
Gabinete de Apoio Associativo.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Chamou a atenção para a falta de iluminação pública que se verifica na rotunda do IP6,
em Serra D’El-Rei. O Senhor Presidente da Câmara informou que o problema foi desbloqueado
e seria resolvido no corrente mês de Janeiro.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que não pôde estar presente na reunião efectuada no Lugar da Estrada, por ter
recebido convite muito em cima da data da sua realização, pelo que gostaria que, para situações
futuras, lhe fosse comunicado com mais antecedência;
- Perguntou qual o lugar vago do quadro para que foi admitido o Senhor José Nicolau e
qual a forma de mobilidade usada para o efeito. O Senhor Presidente da Câmara informou que o
método usado foi a transferência e o lugar a ocupar o de Técnico Superior de Administração do
quadro;
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- Chamou a atenção de que o apoio de 15% a conceder à Associação Desportiva de Ferrel
em sede de TNS dependerá da indicação de se estar na presença de candidatura já aprovada;
- Fez referência à informação prestada pelo Senhor Presidente da Câmara na Assembleia
Municipal sobre os contratos de pessoal a termo e vincou que seria importante esclarecer e que
fosse realçado e explicadas as razões porque não foram efectuadas as renovações dos contratos.
Lembrou o caderno reivindicativo do STAL e que seria razoável que as chefias, a quem foram
distribuídos um exemplar, apresentassem as razões porque não deram cumprimento ao pedido de
informação sobre as situações irregulares existentes, nomeadamente as referentes a contratações
prolongadas, a fim de se poderem regularizar através da abertura de concursos para integração
no quadro de pessoal;
- Referiu, também, que o projecto do Campo da República foi aprovado pela Câmara, por
unanimidade, tal como foi apresentado, pelo que relativamente ao eventual aumento do custo da
obra por trabalhos a executar na rede da águas e saneamento deverão os SMAS informar quais as
razões que presidiram para que esses trabalhos não fossem contemplados no preço total da obra.
O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que o actual executivo foi apanhado de surpresa, que o
assunto nunca foi abordado de forma objectiva, tendo ficado com a sensação que foi tema que
nunca foi devidamente clarificado;
- Solicitou, ainda, informação porque os arranjos exteriores da Biblioteca não foram
contemplados no projecto. O Senhor Presidente da Câmara solicitou que o DPGU e DOM
apresentem dados objectivos sobre o assunto.
- Solicitou a disponibilização e distribuição por todos os membros dos processos dos
concursos para concessão de exploração de estabelecimentos municipais, a fim da Câmara poder
decidir sobre a sua continuidade ou a anulação das deliberações já tomadas sobre a matéria.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Felicitou a Câmara pela iniciativa agendada para o espaço cultural;
- Perguntou se o agendamento vai sofrer programação e animação específica em cada
mês. O Senhor Vice-Presidente informou que o espaço é para ser utilizado com continuidade;
- Questionou sobre a apresentação do ponto de vista gráfico e de que forma a população
iria ter acesso à informação. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria instruir os
serviços para procederem à maior divulgação possível dos eventos e sugeriu a apresentação de
propostas para o efeito.
- Aludiu à ousadia do projecto a apresentar pela Dr.ª Ana Paula Leitão.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezanove de
Dezembro 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 30 de Dezembro último, tendo a Câmara verificado e aprovado
os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 399.267,80 € (trezentos e noventa e nove
mil duzentos e sessenta e sete euros e oitenta cêntimos).
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Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 203.350,20 € (duzentos e três mil
trezentos e cinquenta euros e vinte cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.725.738,38 € (um milhão
setecentos e vinte cinco mil setecentos e trinta e oito euros e trinta e oito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 211.341,15 € (duzentos e
onze mil trezentos e quarenta e um euros e quinze cêntimos).
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 27 a 30 de Dezembro.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício ref.ª 356/CPCJ, datado de 20.12.2005, da Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens, solicitando a nomeação de representante da Câmara Municipal para integrar a referida
comissão no biénio 2006/2008.
- Deliberado designar o Senhor Presidente da Câmara para representante da Câmara, o
qual deverá ser substituído nas suas faltas e impedimentos pela Técnica Superior de Serviço
Social, Susana Maria Maia da Costa.
* Ofício ref.º 134/05, datado de 29.12.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro,
solicitando o reembolso de despesas de manutenção de zonas verdes, relativo ao mês de
Dezembro, acompanhado de fotocópia de recibo, da Cercipeniche.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia São Pedro um subsídio, no valor de 225,00 €.
(Proc. 28)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Fax ref.ª 001/DPOA, datado de 2.1.2006, do Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, relativo à consignação da empreitada de remoção de inertes na envolvente do Porto
de Peniche.
* Ofício ref.ª 190.041.DVP, datado de 23.12.2005, da Rodoviária do Tejo, S.A.,
informando dos preços das tarifas dos transportes colectivos urbanos de Peniche, para vigorarem
a partir do dia 1 de Janeiro de 2006.(P.º 45/09)
* Fax, datado de 30.12.2005, da Cercipeniche, convidando o Senhor Presidente da
Câmara e os Senhores Vereadores para participarem na ceia de Natal, a realizar no dia 3 de
Janeiro de 2006, no âmbito das comemorações do Natal Penicheiro. (P.º 37)
* Informação, datada de 7.12.2005, da Comissão de Acompanhamento do Sistema de
Tratamento de RSU do Oeste, remetendo parecer sobre o Plano Estratégico para a Gestão de
RSU da Região Oeste.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 03.01.2006 * Livro 96 * Fl.6

LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário
da República:
- Portaria n.º 1310/2005, de 21 de Dezembro, que aprova o Regulamento de Conservação
Arquivista dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário.
- Portaria n.º 1300/2005, de 20 de Dezembro, que fixa a correspondência entre as classes
de habilitações contidas nos alvarás de construção e o valor dos trabalhos que os seus titulares
ficam habilitados a realizar.
- Portaria n.º 1308/2005, de 20 de Dezembro, que altera a Portaria n.º 16/2004, de 10 de
Janeiro, que estabelece o quadro mínimo de pessoal das empresas classificadas para o exercício
da actividade da construção.
- Portaria n.º 1316/2005, de 22 de Dezembro, que actualiza as pensões de invalidez,
velhice e sobrevivência, bem como as pensões por doença profissional, dos subsistemas
previdencial e de solidariedade.
- Portaria n.º 1339/2005, (2.ª série), de 30 de Dezembro, que determina a obrigatoriedade,
a partir de 1 de Janeiro de 2006, do envio por transmissão electrónica dos dados (Internet) da
declaração periódica de rendimentos de IRC e da declaração anual de informação contabilística e
fiscal para todos os sujeitos passivos que as devam apresentar.
- Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2006.
- Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que aprova a Lei da Água, e estabelece as bases e
o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
- Lei n.º 59/2005, de 29 de Dezembro, primeira alteração à Lei n.º 5/2001, de 2 de Maio,
que considera o tempo de serviço prestado na categoria de auxiliar de educação pelos educadores
de infância habilitados com cursos de formação a educadores de infância para efeitos de carreira
docente, e ao Decreto-Lei n.º 180/93, de 12 de Maio, que determina a transição dos auxiliares de
educação dos serviços e estabelecimentos do sector da segurança social para a carreira de
educador de infância.
- Lei n.º 60/2005, de 29 de Dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do
regime de protecção social da função pública com o regime geral da segurança social no que
respeita às condições de aposentação e cálculo de pensões.
- Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de Dezembro, que revê os regimes que consagram,
para determinados grupos de subscritores da Caixa Geral de Aposentações, desvios às regras
previstas no Estatuto da Aposentação em matéria de tempo de serviço, idade de aposentação e
fórmula de cálculo das pensões, por forma a compatibilizá-los com a convergência do regime de
protecção social da função pública ao regime geral da segurança social no que respeita às
condições de aposentação e cálculo das pensões.
- Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de Dezembro, que cria o complemento solidário para
idosos.
- Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de Dezembro, que estabelece os procedimentos de
aprovação das regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão.
- Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 de Dezembro, que define o novo regime de concessão
de equivalência de habilitações estrangeiras do ensino básico e secundário, revogando
parcialmente o Decreto-Lei n.º 219/97, de 20 de Agosto.
- Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de Dezembro, que procede à terceira alteração do
Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro, que estabelece o funcionamento e o esquema de
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benefícios da Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração
Pública (ADSE).
- Decreto-Lei n.º 238/2005, de 30 de Dezembro, que actualiza os valores da retribuição
mínima mensal garantida para 2006.
- Acórdão n.º 11/2005, de 19 de Dezembro, que fixou como jurisprudência que
sucedendo-se no tempo leis sobre o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional,
não poderão combinar-se, na escolha do regime concretamente mais favorável de cada uma das
leis concorrentes.
- Despacho n.º 26150, 26151 e 26152/2005 (2.ª série), de 20 de Dezembro, que aprovam
os conteúdos funcionais nas carreiras de restauradores de azulejos, engenheiro técnico
electrotécnico e engenheiro técnico topógrafo.
- Despacho n.º 26689/2005 (2.ª série), de 27 de Dezembro, que aprova o sistema de
incentivos a projectos de modernização do comércio (MODCOM).
TERMOS DE POSSE E DE ACEITAÇÃO DE NOMEAÇÃO:
* A Câmara tomou conhecimento de que o funcionário José Nicolau Nobre Ferreira
tomou posse, no dia 2 de Janeiro de 2006, na categoria de Técnico Superior – Assessor Principal
(Administração).
* A Câmara tomou também conhecimento da contratação a termo, para exercer as
funções como Técnica Superior no DOM, com efeitos a partir de 2.1.2006, da Senhora
Engenheira Paula Margarida Correia Ferreira.
PESSOAL:
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no
ano de 2005.
- Tomado conhecimento e deliberado que cada um dos serviços a que os funcionários
estão afectos prestem informação sobre os motivos que levaram ao pagamento de horas
extraordinárias para além dos 1.000.00 €.
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de
trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Dezembro de 2005.
- Tomado conhecimento.
EDUCAÇÃO:
* Ofício, datado de 22.12.2005, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia,
relativo ao encerramento da Escola EB1, de Casais de Júlio, acompanhado de fax, datado de
3.1.2006, do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche.
- Tomado conhecimento e deliberado manifestar a apreensão da Câmara pela medida
tomada e subscrever a posição assumida.
- Deliberado, ainda, colher o parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia.
CULTURA:
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Foi presente lista de programação prevista para o Espaço Cultural da Câmara Municipal
de Peniche, para o primeiro semestre de 2006.
- Tomado conhecimento.
PATRIMÓNIO:
Habitação social – alteração de titularidade:
* Informação, datada de 28 de Dezembro de 2005, da técnica superior de serviço social,
dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro do
Calvário, n.º 75, em Peniche, efectuado pelo Senhor Jorge Paulo Saguim dos Santos, em virtude
do seu titular, seu avô, Álvaro Joaquim Saguim, ter falecido.
- Deliberado autorizar a transferência da titularidade do arrendamento para Jorge Paulo
Saguim dos Santos e fixar a renda mensal em 50,00 euros.
Habitação social – atribuição de fogos:
* Foi presente uma informação, datada de 2.1.2006, da Técnica Superior de Serviço
Social, propondo que seja atribuído o fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 61, em Peniche, ao
Senhor Emídio Manuel Ferreira Alexandre, em virtude de se verificar a necessidade urgente em
realojá-lo.
- Deliberado atribuir, a título provisório, o fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 61,
(Tipologia T0), em Peniche, ao Senhor Emídio Manuel Ferreira Alexandre.
Aquisição de parcela de terreno:
Foi presente informação, datada de 18.5.2005, do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, relativa a aquisição de parcela de terreno, sita na Rua da Graça, em
Atouguia da Baleia, acompanhada de levantamento topográfico da DEPPC.
- Tomado conhecimento e deliberado encarregar o Senhor Presidente da Câmara de
estabelecer negociações com o proprietário do terreno, tendo como referência o valor da
avaliação efectuada de 140.000,00 € e constante na informação prestada pela DPGU, em
18.5.2005.
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO LUGAR DA ESTRADA:
Foi presente informação, datada de 3.1.2006, do DPGU, relativa à ampliação do
cemitério do lugar da Estrada, acompanhada de projecto de ampliação elaborado pela DEPPC.
- Deliberado aprovar a solução proposta pelo DEPPC, devendo os serviços proceder de
imediato à execução do projecto e às demais diligências constantes da informação da DPGU, de
hoje.
CONCESSÕES DE EQUIPAMENTOS:
Foi presente uma relação das concessões de estabelecimentos comerciais propriedade do
Município, com indicação do final do prazo das concessões.
-Tomado conhecimento.
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PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE SÃO DOMINGOS:
Foi presente, o Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos, acompanhado de
correio electrónico, datado de 3.1.2006, dos SMAS, solicitando a nomeação de representante da
Câmara para integrar a Comissão Mista de Coordenação do referido Plano.
- Deliberado nomear o Senhor Vereador e Presidente do Conselho de Administração dos
SMAS para representante da Câmara na Comissão Mista de Coordenação do Plano, que deverá
ser assessorado pelo Director Delegado dos SMAS, e dar conhecimento ao INAG através
daqueles serviços municipalizados da deliberação agora tomada.
UNIDADE PILOTO PARA APROVEITAMENTO DE ENERGIA DAS ONDAS:
Foi presente carta sem data, de AW-Energy OY, remetendo o projecto para construção de
uma instalação-piloto para aproveitamento de energia das ondas.
- Tomado conhecimento.
PARQUE EÓLICO DE SERRA D’ EL-REI:
Foi presente nova proposta de protocolo a celebrar com a empresa ENERNOVA Novas
Energias, S.A.
- Deliberado que a ENERNOVA preste esclarecimentos sobre as alterações introduzidas
à proposta inicial, nomeadamente em relação à verba nela consignada destinada a construção de
parque de lazer, em Serra d’El-Rei.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de
visto, o seguinte pedido de horário de funcionamento, para o estabelecimento que a seguir se
indica, o qual foi objecto da seguinte deliberação:
* Das 9 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Moby Dick Bar”,
sito na Estrada Nacional 114, n.º 31 c/v, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor
Fernando Balbino de Almeida.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até
31.8.2006.
OBRAS MUNICIPAIS:
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 2
a 13 de Janeiro corrente.
- Tomado conhecimento.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foi presente e apreciado o seguinte processo de licenciamento de obras particulares, o
qual foi objecto da deliberação adiante referida:
* Proc. N.º 363/04, em nome de Lídia Maria Marques Dias, para instalação de um
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estabelecimento de churrasqueira, na Rua 1.º de Maio, N.º 12, em Ferrel, já presente em reunião
anterior, acompanhado de informação do DPGU, datada de 30.12.2005, comunicando ter sido
dado cumprimento à notificação da Câmara sobre a execução das obras destinadas a minorar o
impacte acústico resultante do funcionamento do estabelecimento.
- Tomado conhecimento.

PLANO DE ALINHAMENTOS:
A Câmara deliberou aprovar um estudo de plano de alinhamentos apresentado para a Rua
das Flores – Relva Longa, em Atouguia da Baleia, elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos,
Planeamento e Controlo, datado de 3.1.2006.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas, 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.

