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ACTA N.º 12/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2006:
Aos vinte dias do mês de Março 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 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 Vereador Jorge Gonçalves, apenas participou na reunião, a partir das quinze
horas e dez 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.
ALTERAÇÂO DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA:
No início da reunião, a Câmara tomou conhecimento de carta do Senhor Delfim
António Ferreira Campos, datada de 14.3.2006, através da qual comunica a sua renúncia ao
mandato de Vereador, a partir de hoje.
Entretanto, foi chamado à efectividade o candidato que se segue imediatamente na lista
da CDU – Coligação Democrática Unitária, Jorge Alberto Bombas Amador, que compareceu, e
verificada a sua identidade e legitimidade, passou, de imediato, a participar na reunião.
O Senhor Presidente da Câmara saudou o Senhor Jorge Amador, a quem manifestou o
agrado por vir a integrar o elenco camarário, desejando-lhe sucesso nas suas novas funções.
O Senhor Jorge Amador agradeceu as palavras proferidas e o apoio manifestado tendo
referido o desejo de corresponder às expectativas em si depositadas dada a responsabilidade
que o cargo encerra.
DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA:
O Senhor Presidente da Câmara informou a Câmara de que, face à recomposição do
órgão executivo, em virtude da renúncia do mandato concedido, iria proferir despacho, com
data de hoje, designando o Vereador, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador Vice-Presidente
da Câmara, em regime de tempo inteiro.
DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS:
O Senhor Presidente informou a Câmara de que, face à recomposição do órgão
executivo, em virtude da renúncia do mandato concedida, iria proferir despachos, com data de
hoje, atribuindo aos Vereadores Senhor Jorge Alberto Bombas Amador e Jorge Serafim Silva
Abrantes, os pelouros adiante referenciados, os quais ficarão assim distribuídos, sendo que
quaisquer alterações futuras delas dará o respectivo conhecimento.
Presidente – António José Correia:
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- Planeamento
- Urbanismo
- Solidariedade Social (Habitação Social, Acção Social e Saúde)
- Actividades Económicas (Pesca, Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo)
- Gestão Ambiental e Energética (Planeamento, Coordenação e execução de projectos
com incidência Energética e Ambiental, da responsabilidade do município ou de entidades
externas)
- Inovação e Modernização (Planeamento, Gestão, Controlo e Avaliação de novos
modelos de funcionamento dos serviços e sua relação com o Cidadão)
Vice-Presidente – Jorge Alberto Bombas Amador:
- Educação, Cultura, Desporto e Juventude.
- Obras Municipais
- Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas (Sectores técnicos operativos:
Electricidade, Serralharia, Oficina de Mecânica, Gestão de Viaturas e Equipamentos
Informáticos e tecnológicos)
- Higiene e Limpeza
- Espaços Verdes (Jardins e Pinhal Municipal)
- Parque de Campismo, Mercados e Feiras
- Cemitérios
- Ligação às Freguesias
Vereador – Jorge Serafim Silva Abrantes:
- Finanças
- Trânsito
GABINETE DE APOIO PESSOAL (GAP) AO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que por despacho, de hoje, havia
deferido o pedido de exoneração do cargo de Adjunto do GAP, o Senhor Jorge Alberto Bombas
Amador, com efeitos, também, a partir de hoje, o qual, por força da renúncia do Vereador
Delfim António Ferreira Campos e ser o cidadão imediatamente a seguir na ordem da
respectiva lista, passará a exercer as funções de Vereador.
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
No período reservado à audição do público, intervieram:
- Laura Farto e José Lourenço, que solicitaram a intervenção da Câmara face às faúlhas
produzidas pela actividade desenvolvida pela churrasqueira “A Caseirinha”, em Ferrel, e à
incomodidade sonora exterior provocada pelos utentes do referido estabelecimento para além
do horário de funcionamento. O Senhor Presidente da Câmara informou que o processo tem
sido acompanhado pelos serviços, tendo a Câmara deliberado encarregar o DEA de verificar a
situação e o DA de convocar o explorador para lhe solicitar a colaboração e as providências
adequadas em relação ao ruído inerente à actividade desenvolvida.
- Maria Augusta Ramos Teófilo Filipe, que solicitou informação das condições em que
a Câmara pretende adquirir a moradia, sita na Estrada dos Remédios, Sítio da Bica, em Peniche.
O assunto foi tratado como deliberação autónoma nesta reunião.
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- Miguel Inácio Monteiro, que solicitou informação sobre o resultado da reclamação por
ele efectuada relativamente à incomodidade sonora provocada pela actividade do
estabelecimento de bebidas (pastelaria), denominada “Doce Mar”, sita na Rua Bartolomeu
Dias, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou que se aguarda resposta a
notificação efectuada aos exploradores do estabelecimento sobre a matéria.
- Responsável pela Empresa Sandra e Sandra, Lda, que expôs verbalmente as razões que
estão subjacentes ao funcionamento e actividade desenvolvida pelo estabelecimento de bebidas
referido anteriormente. O Senhor Presidente da Câmara informou que se aguarda resposta a
notificação efectuada para a apreciação da Câmara.
- José Manuel Marques Caetano, que solicitou informação sobre qual o ponto de
situação relativamente ao funcionamento do estabelecimento de bebidas, denominado “Art
Café”, e se está previsto alguma medida restritiva em relação ao horário estabelecido. O Senhor
Presidente da Câmara informou que indeferiu já um pedido de licenciamento para o exercício
de actividade musical.
- Carlos Manuel Conceição, que solicitou informação sobre o ponto de situação
relativamente aos barulhos produzidos pelo estabelecimento de bebidas onde se encontra a
funcionar a casa do Sporting, e sobre a qual endereçou à Câmara diversas reclamações. O
Director do DEA informou que pelo referido núcleo foi-lhe transmitido estar a tentar resolver o
assunto.
-Deliberado que os serviços do DEA façam o acompanhamento da situação. O Senhor
Presidente da Câmara informou que sobre os problemas relacionados com este caso e outros
mais o DEA não tem abdicado de durante a madrugada e aos fins de semana avaliar todas as
reclamações que comprometam a qualidade de vida das pessoas em matéria de incomodidade
sonora.
- Joaquim José Conceição Santos, que solicitou a emissão de licença de utilização para
um estabelecimento de Pastelaria, com fabrico próprio, denominada “Real Sabor”, sita em
Ferrel. O assunto foi tratado como deliberação autónoma nesta reunião.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da
Câmara, sobre os assuntos e pela forma que se indica:
Senhor Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 14 de Março, com o STAL, na sequência de questões colocadas anteriormente
sobre pessoal da autarquia;
- Dia 16 de Março, com a AJP, sobre os protocolos que estão em desenvolvimento,
desmantelamento do autocarro “Club Bus” e desocupação do espaço;
- Dia 17 de Março, com o Monsenhor Manuel Bastos e Senhor João Augusto Barradas,
sobre a viagem ao Canadá, obras da envolvente e reformulação da porta lateral sul da Igreja de
São Pedro, organização da Festa Nossa Senhora da Boa Viagem e destino a dar às instalações
da confraria de Nossa Senhora dos Remédios;
- Na mesma data, com a nova direcção do Clube Recreativo Penichense, onde foram
tratados assuntos relacionados com a disponibilização das instalações para actividades a
desenvolver pela Câmara, desde já com a montagem da operação da Corrida das Fogueiras,
comparticipação de 15% para as obras que estão a realizar e retirada de canteiro que envolve o
edifício a Nascente.
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O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e eventos
em que participou:
- Dia 13 de Março, na tomada de posse dos órgãos sociais do CAT;
- Dia 14 de Março, na reunião do Conselho Regional da CCDRLVT, onde foram
apreciadas orientações sobre o Quadro de Referência Estratégica Nacional e aprovados o
relatório de Actividades de 2005 e o Plano de Actividades para 2006;
- Dia 15 de Março, na assinatura do protocolo com a ENERNOVA, sobre o parque
eólico;
- Na mesma data, com a Associação de Melhoramentos dos Casais do Júlio, sobre
projectos que pretendem levar a efeito, inclusive a construção do edifício-sede;
- Dia 18 de Março, no 8.º Aniversário do Clube de Motociclismo de Peniche;
- Na mesma data, na organização do Campeonato de Vela;
- Na mesma data, como membro do júri de figurinos para recriação histórica do
desembarque inglês;
- Na mesma data, no lançamento do livro intitulado “A Maldição das Bruxas de Ferrel”
do Dr. Mariano Calado, no Auditório Municipal;
- Dia 19 de Março, nas comemorações do 30.º aniversário da sublevação da população
de Ferrel contra a instalação da central nuclear.
O Senhor Presidente da Câmara informou ainda das reuniões em que vai participar no
decorrer da semana:
- Dia 21 de Março, na reunião com a Fenache, sobre questões ligadas à construção de
habitação social;
- Na mesma data, com a AJP;
- Na mesma data, sobre o Oeste Empreendedor;
- Dia 22 de Março, no evento relacionado com o “Investidor Mais”, juntamente com a
ACISCP;
- Na mesma data, em Óbidos, na apresentação pública do “Oeste Empreendedor”.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
- Cumprimentou os membros da Câmara, e referiu que é seu desejo corresponder às
expectativas, uma vez que vai assumir o cargo com responsabilidade, e com a pretensão de
colaborar e trabalhar em prol do concelho;
Informou das actividades programadas durante a próxima semana:
- Dia 21 de Março, na visita à Casa da Juventude, para um primeiro contacto com as
questões organizacionais;
- Na mesma data, na plantação de 400 pinheiros no Pinhal do Vale Grande e
informação/formação aos alunos das escolas de questões relacionadas com o ambiente.
- Deu, também, conhecimento de se estar a trabalhar para encontrar uma solução que
resolva os riscos da curva que antecede o Lugar dos Bolhos.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, três recomendações e uma saudação, cujos
textos, que leu, a seguir se reproduzem:
“RECOMENDAÇÃO:

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 20.03.2006 * Livro 96 Fl.5

A agricultura, a par da pesca, é um dos pilares de economia do Concelho. Trata-se de
um sector de grandes potencialidades ainda não totalmente exploradas e de alta capacidade de
desenvolvimento.
No entanto, para que esta área económica possa mais harmoniosamente crescer urge
dar- -lhe uma dinâmica diferente. Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata
recomendam que se desenvolvam esforços no sentido de se proceder à elaboração do Plano
Agrícola do Concelho, instrumento indispensável para um correcto ordenamento da
actividade”.
“RECOMENDAÇÃO:
A Ilha da Berlenga constitui um dos mais interessantes e aliciantes objectivos turísticos
do Concelho. Por esse motivo, acorrem a esse local milhares de pessoas por ano. Infelizmente,
as condições de acolhimento oferecidas aos visitantes não são as desejadas, situação que
provoca muitas vezes a frustração dos visitantes e não potencia a exploração turística da ilha.
Uma das maiores carências a esse nível é a do funcionamento da área de campismo. A distância
a que se situam os sanitários e balneários, a falta de protecção junto à arriba, o desordenamento
das tendas tornam aquela área num espaço desprotegido, perigoso, insalubre e sem condições
para albergar todos os que pretendem pernoitar na Berlenga.
Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que, agora que se está
a elaborar o Plano de Ordenamento da Reserva da Berlenga, se equacione a possibilidade de
substituir o espaço destinado a tendas por pequenas casas de madeira pré-fabricadas que sirvam
de bangalôs a quem pretender pernoitar na Ilha”.
“RECOMENDAÇÃO:
Sendo certamente a educação uma das maiores preocupações de todos os eleitos,
importa tudo fazer no sentido de dar as melhores condições a docentes e discentes para o
desenvolvimento das actividades lectivas. Todavia, igualmente é fundamental criar entusiasmo
nos alunos e professores. Deste modo, os Vereadores do Partido Social Democrata
recomendam que, para o próximo ano lectivo, se institua um prémio anual a atribuir aos
professores e escolas do 1.º ciclo do ensino básico que desenvolvam projectos dinamizadores
de actividades pedagógicas inovadoras e incentivadoras”.
“SAUDAÇÃO:
Ocorrendo amanhã o Dia Mundial da Poesia, os Vereadores do Partido Social
Democrata saúdam a efeméride, esperando que poetas e poesia possam cumprir a sua missão e
ter o seu correcto lugar na sociedade porque, como diz Fernando Pessoa, “os poetas são artistas,
que trabalham nos seus versos, como os carpinteiros nas suas tábuas”. (O Guardador de
Rebanhos XXXVI).
- Informou ter visitado o Parque Municipal de Campismo e constatado que o espaço está
bem cuidado, denotando aplicação e iniciativa por parte de quem lá trabalha, nomeadamente
nas zonas do parque infantil, nos blocos sanitários e nas áreas concessionadas. Referiu,
também, ter verificado e notado que existem graves carências na zona da recepção, que
apresenta um telhado que põe em risco quem lá trabalha. Falta de uma grelha de escoamento de
águas junto à entrada do edifício. Nota-se que o pessoal não tem acompanhamento por parte da
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administração. O Senhor Presidente da Câmara informou ter tirado nota e que iria comunicar ao
DOM para proceder ao arranjo da grelha de escoamento das águas;
- Deu conhecimento da existência de vários carros em situação de abandono na via
pública, nomeadamente um no interior do Bairro de Santa Maria. O Senhor Presidente da
Câmara informou que iria encarregar os serviços de Fiscalização de verificarem a situação;
- Chamou a atenção de que a rede do poli-desportivo do Bairro de Santa Maria se
encontra completamente esburacada e com um ar degradado;
- Manifestou o seu desagrado pelo facto de numerosas solicitações e informações
pedidas pelos diversos vereadores não terem resposta nem adequada, nem atempada,
nomeadamente em relação à listagem dos estabelecimentos de restauração e de bebidas com a
indicação da sua situação, ocupação e actividade desenvolvida numa habitação da Câmara
Municipal, sita junto às traseiras do Cemitério Municipal, listagem das habitações sociais
municipais disponíveis e sua tipologia, custos de manutenção das viaturas municipais, placard
de boas vindas partido na entrada da Cidade, construções clandestinas na zona do Lapadusso e
do Carreiro de Joanes, limpeza de barracões junto à Praia do Quebrado e sobre retirada de
chaminé clandestina junto à Marginal Sul. O Senhor Presidente da Câmara determinou que os
serviços respectivos prestem informação sobre as questões suscitadas.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Perguntou se a empresa adjudicatária das obras da Câmara tinha autorização para
depositar os entulhos no Porto de Areia Sul e, dado ter constatado não existir escombreira no
concelho, sugeriu que se estudasse local adequado onde seja possível ordenar os materiais. O
Senhor Presidente da Câmara encarregou o DOM de verificar que tipo de materiais estão a ser
depositados e de apresentar plano para desenvolvimento de processo de escoamento. O Senhor
Director do DEA referiu as dificuldades, nomeadamente ao nível de custos adicionais em se
encontrar espaço alternativo no concelho, sendo que os entulhos devem passar a ser
encaminhados para a escombreira particular, sita junto à Praia de Santa Rita. O Senhor
Presidente da Câmara encarregou o DOM de promover a divulgação da existência desta
escombreira junto das empresas de construção;
- Questionou qual a data do início das obras de recuperação da Estrada Ferrel/Serra d’
El-Rei e arranjos das valetas e sinalização horizontal da Estrada Ferrel/Atouguia da Baleia. O
Director do DOM informou que foi aberto concurso e que a intervenção está prevista até final
de Maio, não se iniciando já por o equipamento estar afecto às obras da feira mensal;
- Solicitou informação sobre a aplicação dos pilaretes no Baleal e se está prevista a sua
colocação nas envolventes da marginal. O Senhor Director do DOM informou que a 1.ª fase já
se encontra concluída;
- Chamou a atenção para a insuficiente sinalética e falta de aderência do piso da estrada
entre Peniche/Baleal e lembrou que o ciclovia continua a não ter iluminação. O Director do
DOM informou que a intervenção já faz parte do mapa de obras através do reforço da
sinalização e aplicação de betuminoso no pavimento, tendo o Director do DEA informado que
o custo estimado da iluminação se cifrava em cerca de 250.000,00 €;
- Alertou para a falta de desmatação do Pinhal de Vale Grande, uma vez que se
aproxima o Verão. O Senhor Director do DEA informou que têm sido efectuadas vistorias com
regularidade, o estado de limpeza é razoável e não foi detectada situação anómala;
- Aludiu ao perigo permanente existente no cruzamento entre as Ruas Arquitecto
Paulino Montez e Heróis do Ultramar e a necessidade de criação de mecanismos tendentes a
obviar eventuais acidentes rodoviários no local. O Senhor Vereador do Trânsito tomou nota da
sugestão;
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- Perguntou qual o ponto da situação do processo de obras, em nome de Urbacaldas,
Lda.. O Senhor Director do DPGU informou que foi efectuada peritagem ao prédio,
aguardando-se a possibilidade de verificar o saguão, e apresentado requerimento a solicitar o
deferimento tácito do processo;
- Referiu que não tem conhecimento das condições finais constantes do protocolo
celebrado com a ENERNOVA e que estando esta a utilizar caminhos rurais que confinam com
o parque eólico a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia deveria saber da situação. O Senhor
Presidente da Câmara informou que o clausulado no protocolo tinha já sido decidido
anteriormente e iria verificar o assunto dos caminhos.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Perguntou qual a evolução dos procedimentos relativos às reclamações apresentadas
sobre a incomodidade sonora provocada pelos estabelecimentos de bebidas N.º 1, Art Café e os
localizados junto à praia do Quebrado, em Peniche;
- Chamou a atenção de que não foram disponibilizados os mapas financeiros e as
listagens dos trabalhadores contratados, conforme foi fixado na reunião de 31.10.2006;
- Perguntou se os atrasos do início da execução da obra da entrada da cidade não estaria
a criar problemas que possa comprometer do ponto de vista financeiro a própria obra e se não
seria conveniente um contacto com o gestor do programa para segurança da Câmara; O Senhor
Director do DOM informou que as obras da entrada da cidade (lote 1) da Prageira estão a
decorrer em bom nível e que a programação da 2.ª fase está a ser considerada;
- Perguntou qual o ponto da situação da Escola do Filtro, face à sua dependência da
execução da obra anterior e se foi contactado o gestor do projecto;
- Chamou a atenção para a intervenção que se deve realizar no Casal da Vala no âmbito
da criação de soluções alternativas que minimizem os inconvenientes de circulação devidos
pelas obras de saneamento que ali se estão a realizar e sugeriu que junto do empreiteiro se faça
alguma pressão por forma a aliviar as pessoas que circulam nos caminhos alternativos e que os
SMAS tivessem em consideração que é possível encontrar outras soluções para resolver o
assunto. O Senhor Director dos SMAS informou que tem sido efectuada fiscalização e alguma
pressão sobre o empreiteiro e que iria tratar junto deste a melhoria dos aspectos relacionados
com a colocação de placas de sinalização/direcção alternativas. Referiu, ainda, estar a ser
recuperado o atraso verificado na execução da obra e a ser cumprido mais ou menos o prazo
fixado para o seu acabamento. O Senhor Presidente da Câmara recomendou aos serviços do
DOM que reforcem a sinalética, nomeadamente no Casal da Ponte;
- Perguntou qual é a relação funcional que o Senhor Oliveira das Neves tem com a
Câmara no âmbito do Planeamento Estratégico para o Concelho de Peniche. O Senhor
Presidente da Câmara informou não haver qualquer assessoria, encontrando-se neste momento
a ajudar na elaboração do diagnóstico do processo, e para o qual apresentou memorando.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Chamou a atenção para a necessidade de afixação de informação mais eficaz e
sinalética mais adequada na estrada de acesso à Praia da Consolação, dado o estado de
degradação que apresenta;
- Deu conhecimento que a Praia de Peniche de Cima devido à acumulação de lixo e
material flutuante que vai dar à praia por virtude das marés vivas necessita de limpeza regular,
a qual poderia ser efectuada pontualmente em regime de parceria ou através de protocolo com
Agrupamento de Escuteiros da organização ambiental concelhia. O Director do DEA informou
que os escuteiros fizeram a limpeza em pesqueiros mas que a intervenção nas praias é mais
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complexa devido às marés e que os serviços têm acompanhado a situação, intervindo
quinzenalmente. Disse, ainda, que foi aberto hoje concurso para limpeza das praias.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia treze de Março
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 17 de Março corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado
os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 811.151,73 € (oitocentos e onze mil
cento e cinquenta e um euros e setenta e três cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 135.400,68 € (cento e trinta e cinco
mil e quatrocentos euros e sessenta e oito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.876.575,71 € (um milhão
oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e setenta e cinco euros e setenta e um cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 298.562,50 € (duzentos e
noventa e oito mil quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta 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 de13 a 17 de Março.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Nota de Imprensa, datada de 16.3.2006, do (GAP) Gabinete de apoio ao Presidente,
relativa à “3.ª Prova do Campeonato Regional de Vela”, realizada nos dias 18 e 19 de Março de
2006, em Peniche.
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar Miguel Mamede e Tomás Almeida e o
Clube Naval de Peniche pelos resultados alcançados.
* Carta, datada de 10.1.2006, de Ludgero Luís Silvério, remetendo exposição escrita
relativa a funcionamento de estabelecimento de bebidas denominado “Pastelaria Doce Mar”,
sito na Rua Cruz das Almas em Peniche.
- Deliberado informar de que se aguarda resposta ao ofício/notificação n. 1814, de
17.3.2006, por parte da exploradora do estabelecimento.
* Exposição, datada de 13.3.2006, do condomínio do prédio, sito na Rua da Cruz das
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Almas, n.º 76, em Peniche, relativa ao funcionamento de estabelecimento de bebidas
denominado “Pastelaria Doce Mar”, sito no referido prédio.
- Deliberado informar de que se aguarda resposta ao ofício/notificação n. 1814, de
17.3.2006, por parte da exploradora do estabelecimento.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Fax n.º 173/06, datado de 16.3.2006, do Governo Civil do Distrito de Leiria,
remetendo programa da visita ao Concelho de Peniche, a realizar no 30.3.2006, pelo Senhor
Governador Civil do Distrito de Leiria. (P.º 37).
* Ofício ref.ª 75/GC/06, datado de 6.3.2006, do Comandante da Polícia de Segurança
Pública de Leiria, dando conhecimento da cessação das suas funções, a partir de hoje, e
expressando os seus agradecimentos ao executivo camarário pela colaboração prestada. (P.º
37).
* Memorando, datado de 9.3.2006, de António Oliveira das Neves, relativo ao processo
de Planeamento Estratégico para o Concelho de Peniche.
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no
Diário da República:
- Decreto-Lei n.º 55/2006, de 15 de Março, que define as regras de execução da 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 das pensões.
- Aviso n.º 707/2006 (2.ª série) – AP., que publica a lista das adjudicações de obras
públicas efectuadas pela Câmara Municipal de Peniche no ano de 2005.
HEMICICLO – JOGO DE CIDADANIA:
No decorrer da reunião estiveram presentes, acompanhadas pelos professores Senhora
Irene Escada e Senhor Américo Gonçalves, e representante do IPJ, que agradeceram e
felicitaram em nome da escola a edilidade pela iniciativa, três alunas da Escola Secundária (12.º
ano), participantes do Jogo de Cidadania, inserido no projecto do Clube Europeu organizado
pelo Instituto Português da Juventude, as quais obtiveram o 1.º lugar e por esse facto, irão
representar o Distrito de Leiria na Assembleia da República. O Senhor Presidente da Câmara,
em nome da Câmara, agradeceu as suas presenças e elogiou e deu os parabéns pelo resultado
alcançado, que muito honra Peniche, desejando-lhes sucesso escolar e postura cívica de relevo.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 7:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 7, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 50.000,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em
anulações de despesas correntes.
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ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 7:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 25.000,00 € em reforços e igual valor em anulações.
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 341/2004, em nome de Joaquim José Conceição Santos, acompanhado de
processo de vistoria para concessão de licença de utilização para um estabelecimento de
pastelaria com fabrico próprio, sito no Largo Dr. Manuel Pedrosa, n.º 14, B, em Ferrel, e de um
novo relatório referente a medição acústica realizada pelo DEA, em 11.3.2006.
- Deliberado autorizar que seja emitida a licença de utilização, devendo respeitar as
condições constantes do 2.º parágrafo das conclusões do relatório da medição acústica, ou seja,
os movimentos realizados entre as 5 e as 7 horas deverão ser efectuados por forma a minimizar
a produção de ruído.
* Proc.º N.º 306/2005, em nome de Ricardo Alexandre dos Prazeres Sousa,
acompanhado de exposição da Senhora Maria Augusta Ramos Teófilo Filipe, já objecto de
apreciação em sede de audiência do público na reunião de 6.2.2006, e agora acompanhado de
parecer, datado de 17.3.2006, do DPGU.
- Deliberado informar que a Câmara está interessada em adquirir o prédio, pelo valor de
30.000,00 €, conforme avaliação constante da informação prestada pelo DPGU, de 17.3.2006.
REUNIÕES DE CÂMARA:
Considerando o adiantado da hora, a Câmara deliberou realizar uma reunião
extraordinária, no próximo dia 22, pelas 9 horas, para apreciação e deliberação dos assuntos
agendados para esta reunião e que não foi possível apreciar, nomeadamente loteamentos, obras
particulares e pedidos de viabilidade.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e quarenta 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.

