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ACTA N.º 4/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2006:
Aos vinte e 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, 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 quinze horas.
Não compareceu à reunião o Senhor Delfim António Ferreira Campos, Vice-Presidente.
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 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 17 de Janeiro, com a EDP, sobre a instalação de energia eléctrica e sua
disponibilização aos agricultores do Moinho Velho, em Ferrel, e execução de infraestruturas
necessárias para funcionamento da Festa Nossa Senhora da Boa Viagem, sem anomalias;
- Na mesma data, com a ACISCP, ADEPE e RTO, sobre a realização do Festival “Sabores
do Mar”, onde estiveram presentes diversas organizações ligadas à pesca, tendo-se apontado para
o período de 26 de Maio a 4 de Junho de 2006 a sua efectivação e, dada a coincidência com as
comemorações do Dia Nacional do Pescador, foi manifestado a intenção de promover iniciativas
paralelas que proporcionem a participação de maior número de pescadores;
- Na mesma data, em reunião pública sobre a UOPG do Visconde, e onde foram prestadas
informações sobre os constrangimentos existentes e devidos por factores externos ao Município.
Deu conhecimento da confirmação de reunião com o INAG, no dia 30.1.2006, e para a qual se
está a preparar uma agenda produtiva de assuntos a tratar;
- Dia 18 de Janeiro, sobre parques industriais associados à energia eólica;
- Na mesma data, com um dos proprietários da fábrica Cerâmica Rosário, Lda., sobre as
condições pretendidas para cedência de terreno confinante com a unidade industrial;
- Na mesma data, com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, sobre a fixação das
linhas orientadoras da actividade a desenvolver e disponibilização de espaço para instalação de
recursos humanos e serviços da área social;
- Na mesma data, em Geraldes, para esclarecimento da população sobre as diligências
efectuadas e medidas já tomadas com vista a solucionar os problemas relacionados com o
alargamento da ponte no Buraco do Mocho, de momento objecto de intervenção de beneficiação,
com o arranjo e preservação do Poço da Barroca, a ser objecto de estudo associado a plano de
desenvolvimento, e com a regueira–madre, onde foi evidenciado o esforço financeiro para
ultrapassar o problema de saúde pública;
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- Dia 19 de Janeiro, subordinada à análise do projecto Oeste Digital, onde foi decidido
trabalhar-se ao nível da imagem, em que as cores base iriam ser conjugadas com outras consoante
os temas evidenciados;
- Na mesma data, com a comissão de vistorias da restauração e bebidas, onde foi
reafirmado dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente;
- Na mesma data, na Assembleia Geral da RTO, onde foi aprovado o Plano de Actividades
e Orçamento para 2006 e a adesão à Associação de Turismo da Região de Lisboa, feita referência
aos projectos especiais da Pousada e Marina e referido ter sido apresentado projecto base do plano
de desenvolvimento turístico, com destaque para a Região Oeste, documento que será
disponibilizado logo que recebido.
O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e eventos em
que participou:
- Dia 19 de Janeiro, na recepção aos Rotários, os quais entregaram lembrança relativa à
organização;
- Dia 20 de Janeiro, na recepção a visita organizada à Fortaleza, em que foi interlocutor o
Senhor Dias Ferreira, que fez referência ao estado de degradação do monumento, tendo-lhe sido
solicitado da possibilidade dos seus testemunhos ficarem gravados;
- Dia 22 de Janeiro, na visita a todas as assembleias de voto por motivo das eleições para a
presidência da república, tendo apresentado um voto de agradecimento a todas as pessoas
envolvidas e que contribuíram para que o acto eleitoral decorresse de forma exemplar;
- Dia 23 de Janeiro, no almoço inserido na Festa de Santo Antão, organizado pelo Centro
Social da Bufarda.
O Senhor Presidente da Câmara prestou ainda as seguintes informações:
- Que as obras na envolvente da Igreja de São Pedro foram executadas conforme planeado
e que, pelo facto, se transmita ao DOM e SMAS a congratulação respectiva;
- Dia 17 de Janeiro, subscreveu a análise efectuada sobre os concursos para as escolas;
- Na mesma data, reuniu com o Monsenhor Manuel Bastos e João Augusto Barradas,
sobre as obras da envolvente da Igreja de São Pedro e realização da Festa Nossa Senhora da Boa
Viagem;
- Dia 20 de Janeiro, o Município de Peniche esteve representado na Bolsa de Turismo de
Lisboa, através do técnico de turismo, rendilheira e Restaurante “Estelas”, e onde foram
recolhidas imagens tendo em vista uma programação sobre sabores;
- Tem perspectivada uma reunião com a EP para análise e resolução dos condicionalismos
rodoviários atinentes à instalação de parque industrial de energia eólica.
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que durante a semana tem programada a
sua participação nas seguintes actividades e reuniões:
- Dia 24 de Janeiro, vai reunir com o Senhor José Augusto Carvalho, sobre projectos
imobiliários, aproveitando para manifestar o seu desconforto pela forma como o Município de
Peniche foi excluído do processo da “Elos”;
- Na mesma data, com a Forpescas, para apresentação de cumprimentos e indagar quais os
novos objectivos e projectos que estão programados;
- Dia 25 de Janeiro, com o pároco de Atouguia da Baleia, Padre Gianfranco Ventura
Bianco, sobre o protocolo a celebrar relativamente ao Museu de Atouguia da Baleia;
- Dia 26 de Janeiro, sobre o modelo a conceber para o Festival “Sabores do Mar”;
- Na mesma data, conjuntamente com a Junta de Freguesia de Ferrel, e aberta aos
residentes e pescadores, para apreciação e discussão de assuntos inerentes ao Baleal.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
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- Informou de reunião da Comissão Mista do Plano de Desenvolvimento da Albufeira de
São Domingos, a realizar no dia 7 de Fevereiro, em Peniche, e que os SMAS estão a diligenciar a
presença, o mais alargada possível, a pessoas ligadas ao Município de Peniche;
- Deu conhecimento que as obras de saneamento do Casal Moinho/Casal da Vala/Lugar da
Estrada iriam iniciar-se em 6 de Fevereiro, sendo que, em virtude das mesmas poderem vir
naturalmente a provocar problemas na circulação, estavam a ser estudados um conjunto de
pormenores e medidas tendentes a obviar tais inconvenientes e cuja informação irá ser
progressivamente disponibilizada.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
-Apresentou, em nome do grupo do PSD, um voto e três recomendações, cujos textos, que
leu, a seguir se reproduzem:
“VOTO DE CONGRATULAÇÃO:
Os Vereadores do Partido Social Democrata congratulam-se pela forma ordeira e tranquila
como decorreu o acto eleitoral ontem realizado para a Presidência da República demonstrador da
cultura cívica e democrática do povo da comunidade deste concelho, lamentando, no entanto, o
facto de, nem os responsáveis pela candidatura, nem os serviços camarários, não terem retirado as
faixas de propaganda eleitoral do candidato Jerónimo de Sousa existentes junto das secções de
voto das freguesias de Ajuda, São Pedro e Conceição”.
“RECOMENDAÇÃO:
Os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que, com carácter urgente, se
promova um estudo de impacto social, com o objectivo de promover a resolução definitiva do
problema humano que representa o acampamento de um numeroso grupo de etnia cigana no
centro da península de Peniche”.
O Senhor Presidente da Câmara informou haver orientação para montagem de gabinete de
acompanhamento e recenseamento e actualização da comunidade cigana.
“RECOMENDAÇÃO:
Os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se elabore um regulamento
do uso e manutenção de terrenos urbanos sem construção e de prédios urbanos devolutos sitos na
península de Peniche, de forma a evitar o seu aspecto ruinoso e de abandono e, simultaneamente,
promover a limpeza de espaços privados, mas com impactos públicos”.
“RECOMENDAÇÃO:
Face ao reduzidíssimo valor da base de licitação posta a concurso para a concessão do
edifício sito na Praia do Molhe Leste, a que acresce o facto da actividade de um estabelecimento
de restauração naquele local ser igualmente pouco significativa, os Vereadores do Partido Social
Democrata recomendam que se estude a viabilidade de adaptar aquele espaço para albergar um
observatório dedicado ao desenvolvimento de actividades náuticas radicais aproveitando as
excelentes condições daquela extensa praia para a prática desses desportos”.
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- Deu conhecimento de que efectuou uma visita às instalações da oficina de mecânica,
tendo constatado que estas se apresentam com más condições de trabalho, segurança e
salubridade. Assim sendo, e dado o valor elevado da renda, sugeriu a mudança para outro local ou
a construção de nova nave no espaço dos armazéns centrais. O Senhor Presidente da Câmara
informou que iria mandar verificar o assunto junto do DOM e DEA.
- Solicitou informação sobre o estabelecimento do contrato–programa com o Grupo
Desportivo de Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou não ter havido qualquer
evolução do processo e que iria reunir com as diversas organizações para discussão de assuntos
que com elas estejam relacionados no mesmo âmbito.
- Perguntou se foram tomadas algumas medidas em relação ao fumeiro construído
clandestinamente pelo Senhor José Agostinho Santo Silva. O Senhor Presidente da Câmara
informou estar a aguardar o parecer do DPGU.
- Questionou se a Câmara iria estar presente no evento subordinado ao tema Galardão
Ambiental Eco 21 e referiu que a obtenção da certificação ambiental será fundamental no futuro.
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria colher informação e recolha de elementos junto
do Município de Torres Vedras.
- Sugeriu que se solicitasse à Câmara Municipal de Torres Vedras informação sobre o
programa “Praias limpas todo o Ano”;
- Pôs à consideração o estabelecimento de protocolo com a Fundação Prémio Infante D.
Henrique.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Perguntou se foram os serviços camarários a fazer a limpeza da rotunda do IP6, em Serra
d’El-Rei. O Senhor Presidente da Câmara informou que a limpeza foi efectuada pela Junta de
Freguesia em articulação com equipamento da Câmara.
- Questionou sobre o alinhamento do traçado da via no Casal Moinho. O Senhor
Presidente da Câmara esclareceu que o DPGU se encontra a preparar informação sobre o assunto.
- Manifestou o seu desalento face à ausência de declamação de poesia na exposição sobre
“Mário Viegas” e chamou a atenção para a falta de equipamento de som no auditório;
- Apresentou, em nome do Senhor Quim Zé, os agradecimentos pela qualidade do serviço
de apoio prestado pelo Senhor Vice-Presidente aquando da sua ida a programa da RTP para falar
sobre as rendas de bilros de Peniche;
- Perguntou se a Câmara tem conhecimento das condições em que está a ser desenvolvida
a actividade da fábrica Sardinal;
- Solicitou informação sobre o desenvolvimento dos processos relacionados com o talho
“Dú Bife” e com construção de prédio em nome da Urbacaldas;
- Congratulou-se com a celeridade dada aos trabalhos efectuados na Rua José Estêvão;
- Alertou para o facto de algumas casas de habitação, situadas na Travessa do Cais,
necessitarem de arranjos de escoramento devido à abertura de rachas nas paredes motivadas pelas
obras envolventes à Igreja de São Pedro. O Senhor Presidente da Câmara informou que já se
procedeu à colocação de escoras e que aguarda o parecer do DOM sobre o assunto.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Perguntou qual a identidade da Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens, como foi realizada a sua eleição e qual o organismo em que trabalha. O Senhor Presidente
da Câmara informou que foi a CDU que indicou o nome da Senhora Ana Alexandra Cavaco.
- Solicitou, face à dificuldade em conhecer o trabalho desenvolvido pela comissão, que
fosse disponibilizado periodicamente um relatório da referida actividade a fim de ficar informado
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dos problemas. Deliberado que os serviços da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens,
sempre que exista relatório da comissão, façam chegar a informação à reunião de Câmara.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Solicitou as informações e pedidos de esclarecimento seguintes:
- Se na reunião havida com a EP foi proposto o local de ligação ao IP6. O Senhor
Presidente da Câmara informou que o assunto faz parte da agenda da reunião que vai efectuar
com a EP.
- Qual o ponto de situação do Plano de Urbanização do Baleal, face ao plano de
calendarização e prioridade já suscitada no executivo anterior. O Senhor Presidente da Câmara
informou que o DPGU estava a debruçar-se sobre o assunto para prestar informação global sobre
os instrumentos de planeamento em vigor.
- Qual o calendário para submissão à apreciação da Câmara do Plano Plurianual de
Investimentos e Orçamento Municipais para 2006. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou
que a discussão dos documentos previsionais estaria prevista para final de Fevereiro ou início do
mês de Março.
- Se o processo relacionado com o Senhor José Madeira teve alguma evolução. O Senhor
Presidente da Câmara informou que o trabalhador exercerá as suas funções até final de Janeiro,
tendo optado pelo recebimento de 1/3 do seu vencimento.
- Se a solução aventada na última reunião sobre a transferência do Senhor Mário Abrantes
se mantém. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto iria ser apresentado em
próxima reunião.
- Se o processo para concessão de exploração dos estabelecimentos municipais iria ser
discutido na presente reunião. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto seria
agendado para a próxima reunião.
- Qual a justificação para a omissão das obras de saneamento e arranjos exteriores nos
projectos dos arranjos do Campo da República e Biblioteca, respectivamente;
- Qual o ponto de situação do Plano de Urbanização de Atouguia da Baleia, tendo em vista
deliberar, entre outros assuntos, sobre a instalação do Ecomarché;
- Alertou para a pretensão que está por detrás do desenvolvimento da regueira–madre da
Barroca, em Geraldes. O Senhor Presidente da Câmara informou que se está a aguardar
informação dos confinantes.
- Apresentou um voto de congratulação e felicitações ao Professor Cavaco Silva, a que se
associaram os demais membros da Câmara, pela vitória alcançada nas últimas eleições.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 9 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 20 de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os
saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.118.675,78 € (um milhão cento e
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dezoito mil seiscentos e setenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 132.902,19 € (cento e trinta e dois mil
novecentos e dois euros e dezanove cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.855.084,33 € (um milhão
oitocentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e quatro euros e trinta e três cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 218.395,31 € (duzentos e
dezoito mil trezentos e noventa e cinco euros e trinta e um cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, datada de 19.1.2006, da Secção de Basquetebol do Clube Stella Maris de Peniche,
solicitando a cedência de transporte para deslocação dos atletas a Campo Maior, no dia 28.1.2006,
a fim de participarem em mais um jogo do Campeonato Nacional.
- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris - Secção de Basquetebol, um subsídio igual
ao custo dos encargos com o transporte dos atletas. (P.º 32/06)
* Ofício n.º 3/2006, datado de 16.1.2006, da Associação Desportiva Cultural e Recreativa
“O Independente”, solicitando apoio financeiro e logístico destinado à realização do IX Convívio
de Pesca Desportiva de Mar.
- Deliberado conceder à Associação Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente”
um subsídio, no valor de 750,00 €, e disponibilizar o apoio logístico solicitado. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 27.12.2005, do Gabinete do Conselho de Administração dos CTT –
Correios de Portugal, S.A., remetendo exemplar do contrato de prestação de serviços postais.
- Deliberado aprovar o texto do contrato de prestação de serviços postais e dar poderes ao
Senhor Presidente da Câmara ou a quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do
Município. (45/01)
* Fax, datado de 18.1.2006, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do
Concelho de Peniche, solicitando o alargamento dos horários de encerramento dos
estabelecimentos comerciais na época de Carnaval, dias 24 a 28 de Fevereiro.
- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento
respectivo, o que deverá comunicar-se à GNR e à PSP. (P.º 35/03)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 70/2006, datado de 12.1.2006, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, dando conhecimento da nomeação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Peniche para seu representante no Conselho Nacional da Pesca. (P.º 16/03)
* Informação, datada de 19.1.2006, dos Serviços Municipais de Turismo, dando
conhecimento da ordem de trabalhos de reunião realizada na sede da Região de Turismo do Oeste,
em Óbidos, no dia 17.1.2006.

LEGISLAÇÃO:
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A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário
da República:
- Declaração de rectificação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro, que rectifica a Lei n.º 54/2005,
de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, publicada no Diário da
República, 1.º série - A, n.º 219, de 15 de Novembro de 2005.
TOPONÍMIA:
* Ofício n.º 20, datado de 9.1.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
propondo a atribuição do nome de Rua da Boavista ao arruamento que nasce na Estrada Nacional
114, em Coimbrã, e vai no sentido Sul até à casa do Senhor António Jesus Gomes, naquela
localidade.
- Deliberado atribuir o nome conforme proposto. (P.º 18/03)
* Fax, datado de 16.1.2006, da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, propondo a
atribuição do nome de Rua 1 de Julho à artéria que tem início na Rua Vale das Rãs, em Serra
d’El-Rei.
- Deliberado atribuir o nome conforme proposto. (P.º 18/03)
PAGAMENTOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
Considerando a delegação de competências efectuada através da deliberação de
31.10.2005 e a conveniência em precisar os montantes de alguns pagamentos ali referidos, uma
vez que se não encontram ainda definidos os valores a inscrever no orçamento para o corrente
ano, a Câmara deliberou:
1.º- Que o valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche, por despesas
correntes, é de 5.000,00 €.
2.º- Que o valor mensal do subsídio ordinário a pagar ao Centro Social do Pessoal é de
6.830,00 €, sem prejuízo de outros subsídios extraordinários que a Câmara venha a conceder para
actividades específicas;
3.º- Que o valor mensal a transferir para as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia,
Ferrel e Serra d’ El-Rei, por conta do protocolo de delegação de competências, oportunamente
celebrado, é de, respectivamente, 6.454,00 €, 2.460,00 € e 1.535,00 €, sem prejuízo do previsto
na deliberação de início referida, nomeadamente quanto à compensação das despesas com o
pessoal.
4.º- À semelhança do que tem sido norma corrente, delegar no Senhor Presidente, ou em
quem legalmente o substitua, a transferir para as Juntas de Freguesia de Conceição e S. Pedro a
importância mensal, respectivamente, de 810,00 € e 995,00 €, destinados a suprir as suas
insuficiências financeiras para satisfazer as despesas correntes de funcionamento.
Considerando, também, os compromissos já assumidos ou previstos pela Câmara ou em
norma contratual, regulamentar ou legal, por forma a que se não dependa de deliberação acidental,
e convindo agilizar o pagamento dos encargos correspondentes, a Câmara deliberou, ainda,
delegar no Senhor Presidente, ou, no seu impedimento, no membro da Câmara que o substitui, a
competência para:
1.º- Pagar as senhas de presença nas reuniões dos membros das Comissões de Peritos
prevista no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de Autenticidade.
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2.º- Pagar subsídios à Rendibilros correspondentes ao encargo da renda mensal com as
instalações da sua sede, se e enquanto se encontrarem reunidas as condições anteriormente
aprovadas para assumir tal encargo.
3.º- Pagar os subsídios devidos pela utilização de espaços para actividades de educação
física pelas escolas do 1.º ciclo e jardins de infância.
4.º- Pagar mensalmente à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche o subsídio
para pagamento do empréstimo destinado a obras no quartel, no valor de 3.990,51 €.
5.º- Pagar mensalmente ao Clube Ornitológico de Peniche um subsídio destinado ao
pagamento de parte do leasing para compra do edifício sede, no valor de 125,00 €.
6.º- Pagar a todas as freguesias do concelho os encargos de capitação com a ADSE.
7.º- Pagar à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio mensal para pagamento de
encargos com a manutenção de espaços verdes, no valor de 225,00 €.
8.º- Pagar ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche um subsídio para
comparticipação mensal no vencimento de uma técnica de serviço social no valor de 245,83 €.
9.º- Pagar à Cercipeniche um subsídio mensal inserido no acordo de cooperação PROTUS,
no valor de 140,00 €.
10.º- Pagar à Associação Juvenil de Peniche um subsídio mensal respeitante ao subsídio de
refeição a conceder a duas estagiárias, no valor estimado de 170,00 €.
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS:
A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos
municipais:
Mercados e Feiras:
- Ocupação de terrado = 50 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 5.000,
série B, de cor creme, da taxa de 1,20 €;
- Ocupação de terrado = 20 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 200, série
B, de cor cinza, da taxa de 0,60 €;
- Venda por grosso em lugar não cativo = 1 caderneta, com 100 folhas, numeradas de 1 a
100, série B, de cor azul escuro, da taxa de 6,50 €;
- Venda por grosso em lugar não cativo = 5 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas
de 1 a 500, série B, de cor azul claro, da taxa de 2,90 €.
TARIFA DE RECOLHA DE LIXO:
* Foi presente ofício n.º 125, datado de 20.1.2006, dos Serviços Municipalizados de
Peniche, remetendo cópia de deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, tomada em
reunião no dia 9.1.2006, relativa à cobrança da tarifa de recolha de lixo em consumos de água
anormais provocados por roturas nas canalizações, da responsabilidade dos consumidores,
devidamente confirmadas pelos serviços e propondo a mesma metodologia estabelecida para a
drenagem de águas residuais.
- Deliberado aprovar.
FEIRA MENSAL:
* Elaborado pela DEPPC, foi presente e apreciado um estudo de implantação da feira
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mensal de Peniche.
- Deliberado aprovar e dar conhecimento aos feirantes, através de nota explicativa, do tipo
de evolução que vai ser desenvolvida e informar da não realização das feiras de Fevereiro e
Março.
SITUAÇÃO DOS TRABALHOS DAS EMPREITADAS EM CURSO:
* Foi presente relatório, datado de 16.1.2006, da Divisão de Gestão de Empreitadas e
Infraestruturas, relativo à situação dos trabalhos das empreitadas, em curso no mês de Dezembro
de 2005, que a seguir se identificam: Construção da Biblioteca Municipal, Arranjos Urbanísticos
do Campo da República e zona envolvente à Fortaleza e Igreja de São Pedro, Infraestruturas no
Casal Moinho – Rua Imaculado Coração de Maria e Parque Urbano da Av.ª Monsenhor Bastos e
Reabilitação da Zona da Prageira.
- Tomado conhecimento.
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Requerimento, em nome de Alexual - Comércio Bens Consumo, Lda, solicitando
autorização para ocupar a via pública com toldo, junto ao estabelecimento de que é proprietário,
sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 18, em Peniche.
- Deliberado aprovar a instalação do toldo nas condições constantes da alínea b) do parecer
da DGUO, de 14.11.2005, e condicionada à apresentação de declaração de autorização do
condomínio (se houver).
CRIAÇÃO DE BOVINOS:
* Requerimento em nome de Luís António Oliveira Pereira, acompanhado de informações
da DASU, SMAS e DGUO, datadas de 19.1.2006, 13.4.2005 e 11.10.2005, respectivamente, e
solicitando autorização para a criação de bovinos em propriedade pertencente ao requerente, já
presente em reunião anterior.
- Deliberado dar parecer favorável à localização da exploração nas condições das
informações prestadas pelos referidos serviços.
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 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Stop e Joga”, sito na Av.ª
Monsenhor Bastos, n.º 57, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Christian da Silva Costa.
- Deliberado que seja visado horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até
31.12.2006.
* Deliberado, ainda, rever a deliberação de 9.1.2006, relativamente ao horário de
funcionamento para o estabelecimento de bebidas, “Pontes Caffé - Bar”, sito no Alto dos Frades,
em São Bernardino, de que é proprietário o Senhor Carlos Manuel da Silva Pontes e manter a
decisão já tomada em reunião de 17.10.2005, que visou o horário de funcionamento até às 2
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horas.
CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL:
* Foi presente uma informação, datada de 2.12.2005, da Chefe de Secção, Beatriz Silva,
dando conhecimento de não ter sido apresentada qualquer reclamação no prazo previsto no
inquérito público para eventual classificação de moinho com engenho, em Serra d’El-Rei,
- Deliberado tomar conhecimento e comunicar o resultado do inquérito público ao IPPAR.
(P.º 63/DHU)
DEMOLIÇÃO DE CASA PRÉ-FABRICADA:
* Na sequência de ofício datado de 2.1.2006, dos SMAS, foram presentes informações da
DGUO e dos Serviços Municipais de Fiscalização, datadas de 2.1.2006 e 12.12.2005,
respectivamente.
- Deliberado notificar o Centro Social Paroquial do Bombarral para proceder à remoção da
casa pré-fabricada, no prazo de 30 dias, face ao estado de degradação que apresenta e ao impacto
negativo que origina na paisagem envolvente, se situar em zona de REN e a sua manutenção não
estar contemplada no POOC.
- Deliberado, ainda, dar conhecimento aos SMAS da decisão agora tomada.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os quais
foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc. N.º 12/2002-Lot/DHU, em nome de Dário Manuel Franco Pinto, para loteamento
de um prédio rústico, sito em Casais do Júlio, já presente em reunião anterior, acompanhado de
informação, datada de 20.1.2006, do DPGU, relativamente a uma exposição efectuada pela
empresa Parco – Participações Comerciais Lda., sobre o valor das taxas fixadas para pagamento
das obras de urbanização a executar no loteamento.
- Deliberado concordar com a informação técnica prestada, datada de 20.1.2006, e
informar em conformidade.
* Proc.º N.º 2/2002-Lot/DHU, em nome de Carlos José Sousa Vitorino, para loteamento
de uma propriedade, sita na Rua da Associação, no Casal Moinho, já presente em reuniões
anteriores, acompanhado de novo estudo de alinhamentos para a referida rua, elaborado pela
DEPPC.
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos.
* Proc.º N.º 15/2001-Lot/DHU, em nome de M & H – Sociedade Imobiliária, Lda., para
loteamento de prédios rústicos, sitos na Fonte Boa, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores, acompanhado de proposta de acessibilidades da DPOI/DOM.
- Deliberado concordar com a solução urbanística, condicionada à proposta da DPOI
relativa ao lote 14 por ser ainda incompatível com o PDM, pelo que deverá ser apresentada planta
síntese em conformidade e, atendendo aos compromissos já existentes, aceitar que a faixa de
rodagem da Rua do Meio se mantenha com 6 metros.
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ESTUDO DE ACESSIBILIDADES ENVOLVENTES À IGREJA DE SÃO PEDRO:
* Elaborado pelo DPOI, foi apresentada e apreciada uma proposta relativa ao ordenamento
da zona envolvente à Igreja de São Pedro.
- Deliberado aprovar, com excepção da demarcação dos estacionamentos previstos para a
rua lateral direita adjacente à igreja.
* Foi ainda presente um estudo de acessibilidades à Igreja de São Pedro, elaborado pelo
DOM/DPOI, relativo à construção de passeios na Rua José Estêvão, em Peniche.
- Deliberado aprovar.
SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GOEGRÁFICA:
* Pelo Senhor Director de Departamento de Energia e Ambiente foi feita a apresentação
do trabalho desenvolvido, até ao momento, pelo gabinete municipal responsável pelo estudo,
execução e implementação do sistema de informação geográfica do concelho, tendo para o efeito
o Senhor Presidente da Câmara declarado, tendo em conta os níveis possíveis de utilização, da
necessidade de se trabalhar a calendarização de algumas situações, uma vez que a optimização da
utilização irá obrigar a mais investimento e disponibilização de recursos humanos. O Senhor
Vereador Francisco Salvador opinou que o sistema permite uma visão mais global dos processos
que são submetidos à apreciação da Câmara pelo que se deveria pensar em dotar a sala dos
equipamentos necessários à vídeo-projecção. O Senhor Presidente da Câmara informou que é
intenção caminhar-se para que haja condições que facilitem uma melhor consulta.
OESTE DIGITAL:
* A Câmara Municipal tomou conhecimento de que o projecto se encontra atrasado, tendo
o Senhor Presidente da Câmara questionado que tipo de acções deveriam ser desenvolvidas para
tirar partido do programa e informado que no final do ano se retirariam as respectivas conclusões.
BANDEIRA AZUL:
* A Câmara Municipal tomou conhecimento, através de informação verbal prestada pelo
Senhor Director do DEA, de diversas questões relacionadas com a atribuição da bandeira azul às
praias do concelho e das situações pendentes associadas às praias do Baleal Norte e Gambôa.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e uma horas e quinze 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.

