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ACTA N.º 3 /2006 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2006: 
 
 Aos dezasseis 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, 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: 
 
 - Zélia Andrade, que solicitou a revisão do acto administrativo que determinou o 
indeferimento da concessão do cartão para venda ambulante. 
 - Mário Rui Nunes Romão, que deu conhecimento de estarem já executadas as obras e os 
reajustamentos e medidas correctivas de isolamento acústico no talho “Dú Bife”, solicitou 
autorização para proceder à reabertura do estabelecimento e prestou esclarecimentos sobre o 
abaixo-assinado apresentado e motivado pelo encerramento daquele, e do qual se demarcou, 
referindo nada ter a ver com o seu conteúdo. O Senhor Presidente da Câmara informou que foi 
dada a maior abertura ao andamento do processo e dos procedimentos ainda em falta para 
concretização da emissão da licença de utilização, chamando ainda a atenção para o facto da 
inquilina ter solicitado certidão de todo o processo e informado que o incómodo persiste devido 
ao funcionamento de equipamento. 
 - José Manuel Veríssimo Santos, que solicitou informação sobre o andamento do processo 
de demolição de parte do muro de vedação construído clandestinamente, junto à sua residência, na 
Rua das Bateiras n.º 1, em Peniche, em nome de Cármen Teresa Vilhabol dos Santos Henriques. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que o processo se encontra em apreciação para 
actuação em conformidade, devendo o DPGU iniciar o procedimento com vista a determinar-se a 
posse administrativa do imóvel onde foi realizada a obra, por forma a permitir a execução 
coerciva de tais medidas. 
 - Virtuosa Domingos Leal, que solicitou informação sobre o andamento do processo 
relacionado com a queixa apresentada pelas inquilinas do prédio de que é proprietária, sito na Rua 
António Cervantes, n.º 118, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou que o processo 
está em tramitação processual a aguardar o parecer da comissão de vistoria constituída para o 
efeito sobre o estado e segurança do prédio, do qual se dará conhecimento logo que esteja 
disponível. 
 - Laura Farto e José Lourenço, que reiteraram o pedido de colocação de sinalização 
proibitiva de estacionamento junto à sua residência e solicitaram a restrição do horário de 
funcionamento face ao ruído agora produzido e associado à actividade musical desenvolvida no 
estabelecimento “A Caseirinha”, em Ferrel. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria 
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sensibilizar o proprietário do estabelecimento para o facto e as forças de segurança que 
superintendem no local, por forma a minorar os impactos ali existentes, nomeadamente em 
relação ao espaço de estacionamento, assunto para o qual o DOM deverá intervir tal como já foi 
solicitado. 
 

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 9 de Janeiro, com os serviços de turismo, gabinete de imagem e DEPPC, sobre a 

dignificação do espaço do Posto de turismo; 
- Dia 10 de Janeiro, com um grupo de agricultores de Ferrel, sobre a instalação de energia 

eléctrica no caminho do Moinho Velho/Béltico; 
- Na mesma data, com os grupos carnavalescos que participaram nos últimos cinco anos 

no Carnaval de Peniche, para fixação dos pormenores e iniciativas específicas que envolvem o 
evento, inclusive a determinação da data limite para inscrição no acontecimento; 

- Na mesma data, com o Senhor Luís de Matos Almeida, sobre a eventual construção do 
parque de estacionamento subterrâneo no Campo da República. Informou, também, que o DPGU 
irá prestar informação sobre o assunto; 

- Dia 12 de Janeiro, com os serviços camarários que têm a responsabilidade de assegurar a 
realização da feira mensal; 

- Na mesma data, com a Associação “Arre Burro”, sobre o acesso à Ilha do Baleal. 
Informou também que iria efectuar reunião com os residentes e pescadores da ilha em data 
oportuna; 

- Dia 13 de Janeiro, com a empresa Vasco da Cunha, sobre os planos de urbanização em 
curso, designadamente o Plano de Pormenor da Zona Central de Peniche; 

- Na mesma data, sobre o Oeste Digital, na AMO; 
- Dia 16 de Janeiro, com o Senhor Carlos Mota, sobre identificação de espaços para 

instalação de parques eólicos, designadamente os situados em frente à Cerâmica Rosário, zona 
industrial de Serra d’El-Rei e em frente da Hortapronta; 

- Na mesma data, com a Cercipeniche, sobre apoios para comparticipação nos custos com 
obras realizadas nas instalações do serviço educacional. 

O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades em que 
participou: 

- Dia 9 de Janeiro, na inauguração da exposição sobre “Mário Viegas”; 
- Dia 13 de Janeiro, em entrevista à Antena 1, sobre as obras e constrangimentos na 

circulação rodoviária e corte de água devidos pelas obras do Campo da República e Zona 
envolvente à Igreja de São Pedro. 

O Senhor Presidente da Câmara prestou também as seguintes informações: 
- Contactou, no dia 12 de Janeiro, os proprietários dos terrenos sitos no Buraco do Mocho, 

em Geraldes/São Bernardino, tendo ficado agendada reunião para o dia 18 para discussão do 
assunto; 

- Dia 13 de Janeiro, tomou posse como membro do Conselho Geral do IPL e deu 
conhecimento das matérias suscitadas sobre o ante-projecto de decreto-lei que o programa do 
Governo estabeleceu como objectivos essenciais da política para o ensino superior e da apreensão 
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do Presidente do IPL relativamente às suas implicações para o ensino politécnico. Foi ainda 
solicitado o envio de documento, logo que elaborado, para apreciação e decisão da Câmara em 
apoio à afirmação da ESTMAR. 

O Senhor Presidente da Câmara deu, ainda, conhecimento das reuniões e actividades em 
que vai participar no decorrer da semana: 

- Dia 17 de Janeiro, com o Centro de Solidariedade Social de Peniche, Monsenhor Manuel 
Bastos e João Augusto Barradas; 

- Na mesma data, com a EDP; 
- Na mesma data, com a Comissão Organizadora dos “Sabores do Mar” e do dia Nacional 

do Pescador; 
- Dia 17 de Janeiro, sobre o Visconde, onde irá dar conhecimento da situação e quais as 

diligências encetadas para a sua resolução; 
- Dia 18 de Janeiro, com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; 
- Na mesma data, com a comissão de moradores, sobre o poço da Barroca e regueira-       -

madre, a realizar na Casa da Cultura, em Geraldes, e em que estarão presentes os técnicos da 
Câmara e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- Dia 19 de Janeiro, com o Delegado de Saúde de Peniche; 
- Na mesma data, com a RTO; 
- Na mesma data, na apresentação de cumprimentos ao Rotary Clube; 
- Dia 20 de Janeiro, na exibição do filme “O Rei das Berlengas”. 
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu, ainda, a disponibilidade do Director do DEA e 

da Chefe de Divisão da DEPPC em se deslocarem à feira de Santana para tomarem conhecimento 
da sua organização e funcionamento. 

O Senhor Presidente da Câmara chamou a atenção de que alguma propaganda fixa alusiva 
às diversas candidaturas para a presidência da república se encontra colocada em situação 
irregular. Deliberado comunicar aos mandatários das diversas candidaturas para, dentro do prazo 
legal, procederem à remoção dos cartazes que se encontram indevidamente colocados junto às 
assembleias de voto e de todos os outros existentes em outros locais, no dia imediatamente a 
seguir ao dia das eleições, devendo o DEA acompanhar o processo. 

O Senhor Presidente da Câmara informou ainda a Câmara de que iria recomendar aos 
diversos serviços camarários que os pareceres e informações por eles prestados devem ser 
apresentados em formato digital. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Dia 13 de Janeiro, sobre o Carnaval Penicheiro, em que foi salientado a necessidade de 

elaboração de regulamento que fixasse regras de funcionamento e participação, nomeadamente 
em relação ao desfile e critérios de atribuição de apoio financeiro; 

- Dia 14 de Janeiro, com o Kyak Surf, no Auditório Municipal; 
- Dia 16 de Janeiro, com a Senhora Ida Guilherme, para preparação do Dia da Rendilheira. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu também as seguintes informações: 
- Dia 12 de Janeiro, foi resolvido o problema do transporte de aluno residente nos Casais 

de Mestre Mendo; 
- Dia 15 de Janeiro, esteve presente na entrega dos prémios do Clube Ornitológico de 

Peniche. 
 

 Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
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Fez entrega aos senhores membros da Câmara de CD respeitante ao estudo base e pré-      -
proposta do Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos e informou que posteriormente 
fará chegar um calendário das diversas iniciativas programadas e com ele relacionadas. 

 
 Senhor Vereador Francisco Salvador: 

-Apresentou, em nome do grupo do PSD, duas Recomendações, cujos textos, que leu, a 
seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

Algum tempo atrás foram efectuadas importantes obras de requalificação dos lavadouros 
de Peniche de Cima, também denominados do filtro. 

Inúmeras são as pessoas que utilizam aqueles lavadouros, nomeadamente muitos turistas 
que visitam a península com as suas auto-caravanas e que aproveitam o local para reabastecer os 
tanques de água das viaturas e proceder a despejos dos depósitos sanitários de águas sujas. 
 Lamentavelmente não foi aproveitada a oportunidade de recuperação do equipamento para 
solucionar convenientemente alguns problemas de utilização daquele espaço. 
 Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se estude a forma de 
melhorar a comodidade dos utentes e a salubridade do local, com a criação de um sanitário 
público, uma fossa exterior para despejos das auto-caravanas e uma torneira de fácil acesso para 
abastecimento de água”. 
 

O Senhor Presidente da Câmara informou que, conjuntamente com a Junta de freguesia de 
Ajuda, irá analisar a situação e providenciar os arranjos que se acharem indispensáveis. 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
 De acordo com a Lei 169/99, de 19 de Setembro, na redacção que lhe é dada pela Lei 
5A/2002, de 11 de Janeiro, «as deliberações dos órgãos só adquirem eficácia depois de aprovadas 
e assinadas as respectivas actas». Igualmente o referido diploma estipula que as actas são postas à 
aprovação de todos os membros no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após aprovação, 
pelo Presidente e por quem a lavrou. 
 Ora, infelizmente não tem sido possível aos serviços proceder nesta conformidade, estando 
as actas atrasadas cerca de quinze dias, o que pode vir a trazer problemas ao normal 
funcionamento do Município. 

Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que os serviços façam 
um esforço no sentido de obviar a esse atraso passando a proceder-se semanalmente à aprovação 
da acta da reunião”. 

 
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria determinar que os serviços procurassem 

que as actas estivessem disponíveis semanalmente. 
 
- Informou que promoveu uma visita aos armazéns do sector de recolha de lixo para se 

inteirar do funcionamento dos respectivos serviços e, face às questões suscitadas, chamou a 
atenção para a necessidade de aumentar, por um lado, e renovar ou substituir, por outro, o 
equipamento existente, nomeadamente com a aquisição de viatura de resíduos urbanos, 
substituição da varredora e máquina de limpeza de praias, assim como proceder a arranjos nas 
instalações; 
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- Perguntou se houve alguma evolução relativamente às questões relacionadas com as 
indemnizações a pagar aos proprietários dos terrenos da Barragem de São Domingos que foram 
objecto de expropriação; 

- Solicitou informação sobre se está prevista alguma iniciativa para remoção da 
traineira”O Bairrista” e limpeza do local onde se encontra instalado, limpeza do espaço do 
estaleiro Gambôa e sua eventual desactivação e museologiação. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que a DASU está a diligenciar a identificação dos proprietários para resolver a situação; 

- Perguntou se a chaminé construída ilegalmente pelo Senhor José Agostinho Santos Silva 
já foi demolida; 

- Pediu esclarecimento sobre o arranjo da zona intervencionada, em Vila Maria. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que devido a avaria da máquina se aguarda as massas asfálticas 
para se poder intervir no local; 

- Questionou sobre o arranjo de espaço na Rua 13 de Maio e Rua das Âncoras. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que o arranjo já consta do mapa de obras; 

- Perguntou se as obras do Campo da República e zona envolvente à Igreja de São Pedro 
tem tido o acompanhamento do Arqueólogo, Senhor Rui Venâncio. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que foi solicitado ao DOM que providenciasse a presença do referido técnico 
nos trabalhos que estão a ser realizados; 

- Solicitou informação sobre se o concurso para concessão dos estabelecimentos 
comerciais pertencentes ao Município iriam ser lançados e quando. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que se encontram aprovados os programas do concurso e caderno de encargos, 
que na altura da sua apreciação votou contra por entender que o desenvolvimento do processo 
deveria ser efectuado pelo executivo que saísse das novas eleições e estando em apreciação o 
Plano de Ordenamento da Berlenga, os estabelecimentos ali instalados deveriam a ele estar 
associados. Já quanto ao Restaurante “Nau dos Corvos” disse que o concurso deveria prever um 
concurso de ideias, com base em modelo a estudar e em que se tivesse em consideração a 
representatividade e especificidade do local; 

Deliberado, também, que o processo fosse presente à próxima reunião, com indicação da 
deliberação em que foi tomada a decisão para abertura do procedimento; 

- Perguntou se está alguém previsto para substituir o Senhor José Madeira e como vai 
processar-se a referida substituição. O Senhor Presidente da Câmara informou que o contributo 
ainda é importante e que está agendada reunião relacionada com a eventual continuidade de 
colaboração, sendo a alternativa o recurso ao Senhor Mário Abrantes, funcionário municipal, que 
fará a articulação com o Senhor Adjunto do GAP; 

- Sugeriu que se contactasse o Senhor Humberto, (Bébé) dando-lhe conhecimento da 
exibição do filme “O Rei das Berlengas”, uma vez que foi um dos protagonistas na participação 
no filme. 

 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Chamou a atenção para os cuidados a tomar relativamente à forma como estão a deixar o 
espaço de onde são retiradas as areias do porto de pesca, nomeadamente ao eventual desnível da 
cota do terreno; 
 - Perguntou se já houve algum contacto ou a apresentação de trabalhos por parte dos 
proprietários do Gato Cinzento; 
 - Solicitou a estabilização do sinal de trânsito, sito no Casal da Vala; 
 - Lembrou que os concursos sobre as concessões para exploração dos estabelecimentos 
foram abertos e não foram publicitados, pelo que a Câmara deverá tomar uma decisão sobre a 
matéria. 
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 Senhor Vereador Joaquim Raul: 

Solicitou a instalação de papeleira, junto à caixa Multibanco, sita na Rua das Âncoras, em 
Peniche, a fim de obviar a que os papéis sejam colocados no chão. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 3 de Janeiro 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 13 de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 657.519,87 € (seiscentos e cinquenta e 
sete mil quinhentos e dezanove euros e oitenta e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 160.819,24 € (cento e sessenta mil 
oitocentos e dezanove euros e vinte e quatro cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.836.620,44 € (um milhão 
oitocentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte euros e quarenta e quatro cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 210.109,12 € (duzentos e dez 
mil cento e nove euros e doze 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 9 a 13 de Janeiro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Ofício n.º 6, datado de 2.1.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de energia eléctrica do ATL de 
Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 917,27 €. (P.º 28) 
 

* Ofício n.º 5, datado de 4.1.2006, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando apoio 
financeiro para a festa de Natal de idosos, realizada no passado dia 7.1.2006. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 100,00 €. 
(P.º 28) 
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* Ofício n.º 263, datado de 12.12.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a 
atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a manutenção da Animadora Cultural 
que presta serviço no Centro de Animação Infantil. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel o apoio para manutenção da 
Animadora Cultural, ao serviço do Centro de Animação Infantil, durante o período de 1.11.2005 
até 31.7.2006, correspondente ao encargo a satisfazer no valor de 385,00 € mensais, e autorizar 
o Senhor Presidente da Câmara a transferir os valores correspondentes para a Junta de 
Freguesia. (P.º 28) 

 
* Fax, datado de 9.1.2006, da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, solicitando apoio 

financeiro para comparticipação na aquisição do portão do cemitério da Vila. 
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 

425,00 €. (P.º 28) 
 
 * Ofício ref.ª 05/D/06, datado de 6.1.2006, da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche, solicitando o pagamento de 5.000,00 € por conta do subsídio extraordinário do exercício 
de 2005, conjuntamente com o subsídio correspondente ao mês de Janeiro de 2006. 
 - Deliberado rever a deliberação de 27.12.2005 e pagar, de imediato, à Associação B. V. 
de Peniche, por inteiro e em substituição do faseamento determinado, um subsídio extraordinário 
de 5.000,00 € por conta do valor de 10.000,00 € e do exercício de 2005. (P.º 36/03) 
 
 * Oficio n.º 1, datado de 11.1.2006, da Organização Local de Educação e Formação de 
Adultos de Peniche – OLEFA, solicitando apoio financeiro para comparticipação nas despesas 
com os serviços prestados por uma tarefeira, durante o funcionamento de um curso de 1.º ciclo do 
Ensino Recorrente de Adultos, na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Casal da Vala. 
 - Deliberado conceder à OLEFA um subsídio, no valor de 447,18 €. (P.º 13/05) 
 
 * Ofício n.º 6, datado de 11.1.2006, da EB 2,3 D. Luís de Ataíde de Peniche, solicitando 
apoio financeiro para comparticipação nas despesas de transporte dos participantes nos “Jogos 
Matemáticos”, que se irão realizar no dia 10.3.2006 em Aveiro. 
 - Deliberado conceder à EB 2,3 D. Luís de Ataíde de Peniche, um subsídio igual ao custo 
dos encargos com o transporte dos participantes. (P.º 13/01) 
 

* Carta, datada de 15.12.2005, de Eva Maria José Van Den Berg, solicitando autorização 
para proceder à montagem do seu circo (Nederland Circus), em Peniche, com isenção de taxas, 
nos dias 4 e 5 ou 11 e 12 de Fevereiro de 2006. 

- Deliberado deferir a instalação e ocupação da via pública no espaço em frente ao Campo 
do Baluarte, devendo previamente requerer o respectivo licenciamento. (P.º 32/05) 
 
 * Ofício, datado de 11.1.2006, do Instituto da Conservação da Natureza, acompanhado de 
edital relativo ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000, solicitando a divulgação do mesmo. 

- Deliberado que o DEA promova o acompanhamento do processo e os serviços da D.A. 
procedam à divulgação do edital, conforme solicitado. (16/01) 

 
* Ofício ref.ª CS01, datado de 6.1.2006, da Associação de Solidariedade Social de Ferrel, 

solicitando a atribuição de um subsídio para a construção da 2.ª fase do Centro Social de Ferrel. 
- Deliberado que a Associação de Solidariedade Social de Ferrel preste informação sobre 

os valores que estão envolvidos para concretização da obra e seu faseamento. (P.º 11/03) 
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* Fax, datado de 11.1.2006, de António José Barradas Leitão, na qualidade de mandatário 

concelhio da candidatura de Aníbal António Cavaco Silva, solicitando a cedência do Auditório 
Municipal para a realização de uma conferência, subordinada ao tema “Portugal e os desafios do 
futuro”, no dia 18.1.2006. 

- Deliberado autorizar a utilização do Auditório Municipal, conforme solicitado, tendo em 
conta que o pedido se insere no processo eleitoral em curso. (P.º 17) 

 
* Fax, datado de 9.1.2006, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção Social e Cultural - 

Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na Praça Jacob 
Rodrigues Pereira e duas outras na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos próximos 
dias 14 e 15 de Fevereiro. 
 - Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 

* Foi presente uma proposta de actividades para a realização do “Free Ride Portugal 2006 
– Campeonato do Mundo”, elaborada pela firma Meganáutica de Peniche, que terá lugar nos 
próximos dias 21 a 23 de Abril, na Praia dos Supertubos, e para a qual solicita diverso apoio 
logístico. 
 - Deliberado que os serviços disponibilizem o apoio logístico que materialmente seja 
possível. (P.º 17) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Boletim informativo da Maré - Alta n.º 1, do mês de Dezembro de 2005. 
 

* Circular n.º 46/2006, datada de 10 de Janeiro de 2006, da ANMP, remetendo cópia do 
parecer aprovado pelo Conselho Directivo da ANMP, relativo ao projecto de Decreto-Lei que 
prorroga, pela segunda vez, o prazo fixado para a aprovação dos Planos de Ordenamento das 
Áreas Protegidas que ainda não disponham de Planos Especiais de Ordenamento do Território. 
(P.º 16/03) 
 
 * Ofício ref.ª ASS/255b/05, datado de 30.12.2005, da ADEPE, informando da convocação 
de Assembleia Geral para uma reunião ordinária a realizar no dia 13.1.2006, e remetendo cópias 
do Plano de Actividades e do Orçamento para o ano de 2006. (P.º 35/03/01) 
 
 * Comunicado da família Cardoso, agradecendo a todos os particulares e entidades que 
colaboraram nas buscas de Manuel Armindo Cardoso, dado como desaparecido no dia 2.1.2006 e 
que apareceu no dia seguinte pelo seu próprio pé. 
 
PESSOAL: 
 
 Na sequência da deliberação tomada na reunião de 3 de Janeiro corrente, foi presente 
informação, datada de 12.1.2006, do DPGU, relativa a trabalho extraordinário efectuado no ano 
2005, por funcionário afecto ao referido departamento. 
 - Tomado conhecimento. 

 
 * Foi presente uma informação, datada de 16.1.2006, da Técnica Superior de Serviço 
Social, comunicando ter sido alvo de agressão por parte da Senhora Maria de Fátima Nunes 
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Costa, aquando da sua deslocação em serviço ao Bairro Fernão de Magalhães - Rua Pedro 
Cervantes Figueira, Bloco 3. 
 - Deliberado colher o parecer da Técnica Superior Jurista sobre a participação efectuada, 
nomeadamente se a conduta desprezível da inquilina é motivo suficiente para resolução do 
contrato de arrendamento e promoção de acção judicial de despejo. 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Portaria n.º 107/2006, (2.ª série), de 9 de Janeiro, que classifica como imóvel de interesse 
público (IIP) os restos da torre e muralhas do antigo castelo de Atouguia da Baleia. 
 
 - Lei n.º 1/2006, de 13 de Janeiro, que aprova o Estatuto Jurídico do Concelho Nacional de 
Juventude. 
 

- Despachos conjuntos n.ºs 9/2006 e 10/2006, de 4 de Janeiro, dos Ministérios da 
Administração Interna da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que determina 
que os governadores civis, ou nas Regiões Autónomas, os Ministros da República, poderão 
solicitar a cedência de estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico e dos 2, e 3.º ciclos do 
ensino básico e secundário, para assegurar as condições necessárias à realização da campanha 
eleitoral dos candidatos à eleição do Presidente da República. 
 

- Despacho conjunto n.º 19/2006, de 10 de Janeiro, dos Ministérios do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da Economia e da Inovação, sobre a 
construção do Parque Eólico de Serra d’El-Rei. 
 
FUNDO DE MANEIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: 
 
 Foi presente informação, datada de 12.1.2006, do Técnico de Desporto, solicitando a 
atribuição do fundo de maneio para o ano de 2006. 
 - Deliberado aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio, para o ano de 2006, a 
favor do Técnico de Desporto, Paulo Jorge Mamede Pinto, pela classificação económica e com o 
montante que se indicam: 

02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens..............860,00.€ 
 
MUSEU DE PENICHE: 
 
 * Foi presente informação, datada de 12 de Janeiro de 2006, do Técnico de Museografia, 
relativa ao empréstimo de achado fortuito no mar constituído por um conjunto de três moedas, já 
presente em reunião anterior, e comunicando a dispensabilidade de apólice de seguro. 
 - Deliberado rever a deliberação de 21.11.2005 e autorizar a cedência nas condições da 
proposta apresentada e sem recurso à obtenção de apólice de seguro. 
 
FEIRA MENSAL: 
 
 Foi presente informação, datada de 13.1.2006, do Departamento de Energia e Ambiente 
relativa à realização ou não da feira do mês de Janeiro. 
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 - Deliberado que se realize a feira mensal do mês de Janeiro sem a cobrança das taxas 
respectivas e devendo ficar circunscrita ao espaço a Norte da Ponte Velha, situação que os 
Serviços de Fiscalização deverão acompanhar. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Desafectação de parcela de terreno do domínio público: 
 

* Foi presente uma informação dos serviços da SEGAAOM, acompanhada do respectivo 
processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio público uma parcela de terreno, com 
a área de 115,00 m2, sita na Rua dos Lavadouros, em Casais de Mestre Mendo, para integração no 
domínio privado do Município, uma vez que no respectivo inquérito não foram apresentadas 
quaisquer reclamações. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela do domínio público 
e sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
 
Habitação social – Definição de rendas de casa: 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, apresentando os 
cálculos efectuados dos rendimentos dos seguintes agregados familiares para efeitos de definição 
das respectivas rendas de casa, cujas habitações foram recentemente atribuídas: 
 Lídia da Encarnação Constantino – 58,96 €; 
 Maria Teresa Andrade Nascimento – 66,44 €; 
 Justino Filipe Lúcio Ferreira – 66,44 €; 
 Ângela Maria Fernandes de Sousa – 18,73 €. 
 - Deliberado aprovar os valores das rendas propostos. 

 
Habitação social – Atribuição de fogos: 
 
 * Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, comunicando que a 
Senhora Maria Amália Ferreira da Silva Campos recusou o fogo que lhe foi atribuído, sito no 
Edifício Coosofi, letra B, 6.º dt.º Tardoz, em Peniche, acompanhada de declaração de 
desinteresse, datada de 4.1.2006. 
 - Tomado conhecimento. 
 
ARRIBA SOBRANCEIRA À PRAIA DOS FRADES – S. BERNARDINO: 
 
 * Foi presente uma informação do Departamento de Energia e Ambiente, datada de 
10.1.2006, comunicando ter sido efectuada vistoria ao local em epígrafe com a presença do 
Adjunto do Senhor Presidente, Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Director 
do Departamento de Energia e Ambiente, Delegado Municipal de Protecção Civil e o Senhor José 
Madeira, do Departamento de Obras Municipais 
 - Tomado conhecimento e deliberado encarregar o DOM, que deverá ser coadjuvado pelo 
Delegado Municipal de Protecção Civil, de acompanhar o desenvolvimento e suprimir o 
problema. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
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 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 16 
a 27 de Janeiro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO FILTRO E DA BUFARDA: 
 
 * Foi presente e apreciada a informação da DPGU, sobre a situação actual das 
candidaturas ao FEDER das empreitadas de remodelação das Escolas da Bufarda e n.º 2 de 
Peniche (filtro). A Câmara face às restrições e disponibilidade duvidosa das verbas para 
investimento no PORLVT (medidas 1.1 e 1.5), de momento insuficiente para fazer face às duas 
candidaturas, deliberou candidatar, de imediato, a escola n.º 2 da Bufarda à medida 1.1 
desconcentrada da AMO, por forma a que a mesma possa ser apreciada e aprovada na próxima U. 
Gestão, a realizar ainda no corrente mês. 
 Deliberado, também, e independentemente do financiamento comunitário, que se proceda 
à execução das obras conforme se encontra programado e logo que seja esclarecido com a U. 
Gestão do PORLVT quais as verbas que estarão disponíveis para investimento, seja efectuada a 
candidatura da remodelação e ampliação da escola n.º 2 (Filtro). 

Foram ainda presentes os relatórios finais de análise dos concursos realizados para as 
empreitadas das escolas atrás referidas. A Câmara deliberou, ainda, concordar com o teor dos 
mesmos e manifestar a intenção de adjudicar os trabalhos, conforme proposto, ou seja: 

Escola da Bufarda, à firma Edificadora Luz & Alves, pelo valor de 314.151,00 €, já 
incluído do IVA; 

Escola n.º 2 (Filtro), à firma Edificadora Luz & Alves, pelo valor de 363.629,00 €, já 
incluído do IVA, 
devendo, para o efeito, o acto definitivo de adjudicação ser precedido de audiência prévia dos 
concorrentes. 
 
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 320/05, em nome de Enernova – Novas Energias, S.A., para construção de um 
parque eólico, nas freguesias de Serra d’ El-Rei e Atouguia da Baleia, já presente em reunião 
anterior. 
 - Deliberado encarregar o DPGU de promover reunião com a empresa, a fim de obter 
todos os indicadores necessários sobre as eventuais intervenções a efectuar nos acessos que 
possam conduzir à apreciação final do assunto. 
 
 * Proc.º N.º 53/05, em nome de Dulce Antónia de Campos Simão Bettencourt, para 
proceder a alterações numa moradia unifamiliar, sita na Travessa do Simão, em São Bernardino, 
acompanhada de informação datada de 9.1.2006, da DGUO. 

- Deliberado deferir o pedido de licenciamento, devendo apresentar os projectos das 
especialidades rectificados de acordo com a informação da DGUO, de 9.1.2006. 
 - Deliberado, ainda, informar de que deverá apresentar uma solução para alteração dos 
muros, de acordo com as considerações contidas na mesma informação e parecer já emitido em 
2.2.2005. 
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ALARGAMENTO DE CAMINHO, EM CASAL FETAL: 
 
 * Foi presente e apreciada a informação da DPGU, datada de 6.12.2005, sobre a 
necessidade de alargamento urgente de um caminho sito em Casal Fetal para permitir o acesso a 
moradia e garagem existentes, sendo para o efeito necessário a cedência de terrenos por parte da 
proprietária confinante com o caminho do lado Poente, a qual já tinha enviado proposta para o 
efeito. 
 - Deliberado concordar com a solução proposta na 1.ª alternativa constante da informação 
e aceitar as condições de cedência propostas pela Senhora Maria Isabel Dias Correia, devendo o 
DEPPC proceder de imediato ao levantamento topográfico do terreno para elaboração do projecto 
do muro de suporte. 
 
SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: 
 
 * Pelo Director do DEA foi dado conhecimento da realização de Workshop Sig – Oeste, 
no dia 10.1.2006, nas Gaeiras, com o objectivo de divulgar os trabalhos que estão a ser realizados 
no âmbito deste projecto e possibilitar a partilha de experiências, tendo sugerido a apresentação 
do processo à Câmara. 
 - Deliberado agendar para a próxima reunião a apresentação dos trabalhos já realizados 
pelo respectivo Gabinete SIG. 
 
COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO DO OESTE: 
 
 * Na sequência de proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a 
Câmara deliberou designar o Senhor Presidente da Câmara – António José Ferreira Sousa Correia 
Santos, para representante da Câmara na Comissão Regional da Região de Turismo do Oeste. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e cinquenta 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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