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ACTA N.º 8/2006 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006: 
 
 Aos vinte dias do mês de Fevereiro 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. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves participou na reunião, a partir das quinze horas até às 
vinte horas e dez minutos, e o Senhor Vice-Presidente, a partir das quinze horas até às dezassete 
horas e vinte minutos. 
 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: 
 
 - Evangelino Vicente e Elisabete Nascimento, que solicitaram a intervenção da Câmara 
face à incomodidade sonora provocada pelo funcionamento do estabelecimento de bebidas, 
denominado Bar N.º1, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do 
relatório sobre a medição acústica efectuada pela DEA e sobre a qual o Director Eng.º Nuno 
Cativo leu as conclusões. Deliberado informar o proprietário do estabelecimento do relatório 
efectuado e das conclusões produzidas, devendo, no prazo de 60 dias, dar satisfação às medidas 
preconizadas que dêem cumprimento à resolução do impacte ambiental detectado e recomendar 
que a actividade musical a desenvolver, designadamente na época de Carnaval, se contenha dentro 
de parâmetros moderados, sob pena de actuação em conformidade por parte da Câmara. 
 - Laura Farto e José Lourenço, que informaram da má exaustão do fumeiro e da falta de 
cumprimento do horário de funcionamento da churrasqueira “A Caseirinha” e solicitaram a 
demarcação do espaço fronteiro à sua habitação com sinalização horizontal de estacionamento 
proibido e a restrição do horário de funcionamento do referido estabelecimento. Deliberado 
informar de que deverá solicitar, por escrito, a pretensão e encarregar o DOM de averiguar sobre a 
demarcação do espaço. 
 - Maria da Conceição Martins Nunes, que solicitou a intervenção da Câmara face à 
incomodidade sonora provocada pelo funcionamento de um estabelecimento de Bar, sito na Zona 
do Quebrado, em Peniche, e perguntou se este se encontra a funcionar legalmente. A Câmara, 
atendendo a que a situação quanto ao quadro legal actual se encontra alterado no âmbito do 
POOC, deliberou, face às questões suscitadas, colher o parecer jurídico e higio-sanitário dos 
serviços com vista à realização de intervenção global no local. 
. Deliberado, ainda, que os Serviços Municipais de Fiscalização notifiquem todos os 
ocupantes de espaço público na zona para, no prazo de 15 dias, procederem à remoção de todas as 
construções ou vedações não licenciadas e informar sobre outras situações existentes do lado do 
Porto de Areia Norte quanto à legalidade das edificações. 
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 - Deolinda Maria Farto Gonçalves e Rui Rodrigues Gonçalves, que solicitaram a 
atribuição de habitação social, situação que vêm reclamando acerca de catorze anos e 
questionando quais as razões da sua não atribuição. O Senhor Presidente da Câmara informou ter 
já havido a decisão de se entregar uma casa, seguramente melhor do que aquela onde residem, que 
foi recusada e que de momento não haveriam outras disponíveis. 
 - Virtuosa Domingos Leal, que solicitou informação sobre o andamento do processo de 
vistoria solicitado pelas inquilinas do seu prédio, sito na Rua António Cervantes, n.º 118, em 
Peniche. O Senhor Presidente da Câmara leu e entregou o ofício devolvido pelos CTT, no qual se 
indicava a data da realização da vistoria. 
 

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 Fevereiro, com a Comissão Mista Coordenadora da Albufeira de São 

Domingos, onde se constatou a falta de comparência de representantes das organizações 
ambientalistas; 

- Dia 15 de Fevereiro, na AMO, sobre tratamento de resíduos sólidos e reformatação da 
Resioeste; 

- Na mesma data, sobre o Museu de Atouguia da Baleia, onde foram definidas orientações 
relativas ao desenvolvimento da obra, elaboração do caderno de encargos para a 1.ª fase da obra e 
marcada reunião com a Cooperativa Agrícola para apresentação de estudo e resolução das áreas 
ocupadas; 

- Na mesma data, com o PAC, sobre a pretensão de alterarem a sua participação na 
organização do evento denominado “Corridas das Fogueiras”; 

- Dia 16 de Fevereiro, com a empresa Vasco da Cunha, sobre definição de caderno de 
encargos para proposta de acompanhamento do Plano de Urbanização da Zona Central de Peniche 
face à complexidade do processo e não haver nos serviços condições para o efeito; 

- Dia 17 de Fevereiro, com o BPI, a propósito do fundo de apoio às micro-empresas; 
- Na mesma data, com um membro do Bureau Internacional do Trabalho, sobre partilha de 

informação e a propósito da realização de projectos no âmbito local da luta contra a pobreza e 
exclusão social; 

- Dia 18 de Fevereiro, com o ICEP finlandês, sobre o projecto de aproveitamento da 
energia das ondas, o qual numa 1.ª fase pretendem colocar os medidores a norte do Baleal, Baía 
de Peniche de Cima/Baleal e Baía Sul. 

O Senhor Presidente informou também a Câmara da sua participação nas seguintes 
actividades e eventos: 

- Dia 17 de Fevereiro, na gala 102 FM, onde o Município foi agraciado devido à 
construção do Auditório Municipal; 

- Na mesma data, na concentração de palhaços, tendo por motivos imperiosos sido 
utilizado o Auditório Municipal; 

- Dia 19 de Fevereiro, em intervenção efectuada junto à Coutada, devido à queda de braço 
de uma grua, e em Ferrel, a propósito de cabos eléctricos que se encontravam caídos na via 
pública; 

- Dia de hoje, na Identerra, sobre o tema relacionado com a identidade do Oeste; 
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- No mesmo dia, no acompanhamento da situação relacionada com o acidente ocorrido na 
Avenida Monsenhor Bastos e do qual resultou o falecimento de um ocupante, tendo solicitado o 
respectivo relatório aos Bombeiros Voluntários de Peniche. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que durante a semana tem programado a 
sua participação nas seguintes reuniões e actividades: 

- Dia 21 de Fevereiro, na conferência sobre inovação e competitividade das empresas 
subordinado ao tema “Programa Mais”; 

- Dia 24 de Fevereiro, com a Coopeniche; 
- Na mesma data, na Assembleia Municipal de Peniche; 
- Na mesma data, no baile de Carnaval; 
- Dia 26 de Fevereiro, no desfile de Carnaval. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que também esteve presente na reunião da AMO, no dia 15 de Fevereiro, onde 

tomou conhecimento que o Senhor Secretário de Estado do Ambiente não respondeu ao 
memorando elaborado sobre um conjunto de pretensões, nomeadamente em relação à vontade dos 
municípios em assegurarem a gestão da Resioeste. Referiu, também, que houve uma clara 
intenção de unidade na afirmação da AMO quanto às pretensões pretendidas, inclusive na fixação 
do valor do tarifário a aplicar por tonelada actualmente no valor de 37,70 € e a rever em próxima 
reunião. 

- Deu conhecimento que a reunião havida sobre a apreciação do Plano de Ordenamento da 
Albufeira de São Domingos não foi conclusiva quanto à aprovação da pré-proposta, a qual iria ser 
objecto de aperfeiçoamento de acordo com os contributos recebidos e por forma a ir ao encontro 
do INAG quanto à aprovação ainda no decorrer do presente ano. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, uma recomendação, cujo texto, que leu, a seguir 

se reproduz: 
 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
A agricultura, a par da pesca e do turismo, constitui sem dúvida um dos mais importantes 

sustentáculos da economia do Concelho de Peniche. A excelente qualidade dos seus produtos, 
aliada à capacidade de trabalho de quem nas freguesias rurais trabalha o campo, é uma mais-valia 
que o Município não pode desprezar e que urge apoiar e valorizar. 

Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se preveja, para o 
decurso do corrente ano, a realização de uma Feira Agrícola, evento em que, para além da 
exposição/comercialização de produtos agrícolas, se desenvolva em paralelo um conjunto de 
jornadas técnicas destinadas a auxiliar os agricultores a encontrar incentivos para a produção e 
comercialização e aplicação de tecnologias inovadoras e princípios ecológicos, nomeadamente 
com a publicação de um manual de boas práticas agrícolas”. 

 
O Senhor Presidente da Câmara disse fazer sentido a iniciativa e que a mesma deverá ser 

acarinhada, lembrando, entretanto, que está em estudo o processo de certificação da nossa 
“couve“. 
 - Deu conhecimento de ter efectuado uma visita às instalações dos Armazéns Centrais, 
onde constatou haverem algumas situações anómalas e a necessitarem de alguma atenção, 
nomeadamente ao nível do plano de segurança, instalação de varandim, arrumação de máquinas e 
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viaturas e a reparação eléctrica na zona central, melhor disponibilização e localização dos 
materiais inflamáveis, proibição de estacionamento de veículos dos funcionários junto ao portão 
devido à obstrução de circulação dos veículos municipais, obrigando-os, por vezes, ao exercício 
de manobras circunstanciais e sugeriu a abertura do portão oeste para a entrada dos funcionários, 
o que possibilitaria o estacionamento das viaturas nesse lado. Salientou, ainda, o esforço e 
empenho dos funcionários para que a actividade funcione sem problemas. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que o executivo já está a trabalhar no assunto e que vai ter em conta o relato 
efectuado; 
 - Comunicou que o areal da Praia de Peniche de Cima, junto ao Bar do “Campos”, está 
sujo e cheio de imundície. O Senhor Presidente da Câmara informou que o DEA esclareça que 
medidas foram tomadas para o local; 
 - Perguntou se já houve contacto com o Senhor Vereador de Torres Vedras sobre a 
atribuição do galardão Ambiental Eco 21. O Senhor Presidente da Câmara referiu que o DEA 
tinha feito um pré-preenchimento ao galardão; 
 - Questionou se já se encontra esclarecido a demora de entrega de materiais pela 
carpintaria. O Senhor Presidente da Câmara informou que não há atrasos; 
 - Perguntou se vai realizar-se a reunião ordinária de dia 27 de Fevereiro. O assunto foi 
tratado em deliberação autónoma. 
 - Solicitou informação sobre o programa do Governo relativo à salvaguarda de locais de 
risco, uma vez que na imprensa só a zona de Almagreira era referenciada. O Senhor Presidente da 
Câmara declarou ter tido conhecimento pela imprensa e que iria apurar junto do Governo Civil 
uma outra notícia relativa a visita ao Litoral e que, também, não teve conhecimento. 
 
 Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
 - Informou que corrobora na informação prestada pelo Senhor Vereador Francisco 
Salvador quanto à situação dos Armazéns gerais; 
 - Transmitiu a preocupação de que aos procedimentos relacionados com a divisão de 
propriedade horizontal não está a ser dada a celeridade correspondente. 
 Deliberado que o DOM preste informação sobre os processos que se encontram na 
situação descrita anteriormente. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Referiu a necessidade de se encontrar solução para melhor operacionalizar as reuniões 
camarárias; 
 - Perguntou se as obras que estão a ser efectuadas no gaveto formado pela Travessa Nossa 
Senhora da Conceição e Rua António Cervantes se encontram licenciadas. Deliberado encarregar 
os Serviços de Fiscalização para averiguarem e informar. O Senhor Presidente da Câmara referiu 
não estar satisfeito com o desempenho dos serviços, que considera deficiente ao nível das 
competências e articulação com o DPGU, pelo que está em estudo a redefinição dos seus 
conteúdos funcionais; 
 - Questionou sobre a evolução das obras do ex-edifício do Tribunal; 
 - Alertou para a necessidade do exercício de maior fiscalização na zona do Campo da 
República e envolvente à Igreja de São Pedro face à deslocalização da sinalética que 
sistematicamente é efectuada sem qualquer autorização, o que provoca algum desordenamento na 
circulação rodoviária. 
 - Disse sentir-se incomodado e não ter gostado da troca de linguagem entre a Técnica de 
Serviço Social e o Senhor Rui Gonçalves, pelo que sugeriu alteração quanto à forma de audição 
do público. 
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 Senhor Vereador Joaquim Raul: 
 - Anotou a forma elegante como o Senhor Presidente da Câmara preservou a função e o 
desempenho da Técnica de Serviço Social na questão que envolveu o Senhor Rui Gonçalves; 
 - Declarou ter-se sentido incomodado pelo atraso da PSP ao acidente ocorrido na Avenida 
Monsenhor Bastos na manhã do dia de hoje. 
 - Declarou, ainda, que embora reconhecendo as dificuldades inerentes à complexa gestão 
das funções da protecção civil, considera que talvez fosse interessante e desejável uma clara 
definição de quem lidera os casos graves e susceptíveis da intervenção da protecção civil (se é que 
não existe). 
 - Perguntou quais os planos de emergência existentes no Município. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia treze de Fevereiro 
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 dezassete de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 678.512,80 € (seiscentos e setenta e oito 
mil quinhentos e doze euros e oitenta cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 186.188,01 € (cento e oitenta e seis 
mil  cento e oitenta e oito euros e um cêntimo). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.850.003,10 € (um milhão 
oitocentos e cinquenta mil e três euros e dez cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 245.299,44 € (duzentos e 
quarenta e cinco mil duzentos e noventa e nove euros e quarenta e quatro cêntimos). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

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

financeiro para comparticipação na realização da 9.º edição das Tasquinhas Rurais do Concelho 
de Peniche. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio, no valor de 3.000,00 €, como 
comparticipação nas despesas para realização do evento. (P.º 28) 
 
 * Ofício ref.ª 30/D/06, datado de 2.2.2006, da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para comparticipação nos custos de transporte 
dos elementos da fanfarra, nas suas deslocações a várias cerimónias oficiais. 
 - Deliberado, face à natureza das actividades desenvolvidas, conceder à Associação dos 
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Bombeiros Voluntários um subsídio, no valor de 1.119,45 €, correspondente à despesa efectuada 
com o transporte dos elementos da fanfarra em viatura municipal. (P.º 36/03) 
 
 * Carta, datada de 10.2.2006, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, 
solicitando a atribuição de um subsídio para comparticipação nas obras de instalação de 
iluminação no Campo de Futebol e remetendo um exemplar do contrato de financiamento para a 
referida obra. 
 - Deliberado autorizar o pagamento de 7.157,25 € correspondente a 15% do valor elegível 
da candidatura através de subsídio a pagar à medida das disponibilidades financeiras. (P.º 11/03) 
 

* Carta, datada de 10.2.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 110,00 € relativo a refeições servidas na cantina 
no mês de Janeiro (Programa Vida Emprego).  

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 110,00 €. 
(P.º 40/09/01). 
 
 * Ofício n.º 20, datado de 9.2.2006, da Junta de Freguesia de Ajuda, relativamente a 
funcionamento de estabelecimento de bebidas, denominado “Art Café”. 
 - Deliberado notificar o explorador do estabelecimento de que deverá comparecer para 
audiência com o Senhor Presidente da Câmara, a fim de tratar da resolução do problema 
relacionado com a actividade musical desenvolvida e respectivo horário de funcionamento. (P.º 
34) 
 
 * Informação, datada de 14.2.2006, da Técnica Superior de Biblioteca e Documentação 
remetendo orçamento relativo ao desenvolvimento de actividade cultural, subordinada ao tema o 
“O Contador de Histórias”. 
 - Deliberado aprovar o orçamento apresentado e autorizar o Senhor Presidente da Câmara 
a processar o pagamento das actividades a desenvolver à medida que se forem realizando, no 
valor total de 1.8000, €. 

 
* Correio electrónico, datado de 14.2.2006, do Clube Naval de Peniche, solicitando apoio 

logístico para a realização da 3.ª Prova do Campeonato Regional das Classes da Linha de Vela da 
Federação Portuguesa de Vela. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado para a realização da prova, incluindo a 
oferta de lanche. (P.º 44/03) 

 
* Carta, datada de 15.2.2006, do Clube de Ténis de Peniche, solicitando a isenção do 

pagamento, relativo à utilização do autocarro municipal, aquando da visita dos seus alunos ao 
Estoril Open, no próximo dia 4 de Maio. 

- Deliberado isentar o Clube de Ténis do pagamento dos encargos devidos para utilização 
do autocarro municipal aquando da sua deslocação ao Estoril Open. (P.º 32/06) 

 
* Oficio n.º 447, datado de 7.2.2006, da Associação de Municípios do Oeste, remetendo 

exemplar da alteração dos Estatutos da Comunidade Urbana do Oeste, para aprovação. 
- Deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de alteração aos 

Estatutos da Comunidade Urbana do Oeste. (P.º 16/04) 
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* Ordem de serviço, datada de 15.2.2006, do Senhor Presidente da Câmara, determinando 
a proibição de acesso de empresas privadas a espaços exclusivamente reservados a trabalhadores 
municipais. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter ao Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche para apreciação quanto a eventual autorização a conceder nas instalações da 
cantina. 

 
* Ofício ref.ª R-4317/04 (A1), datado de 22.12.2005, da Provedoria de Justiça, 

acompanhado do processo N.º623/87, relativamente ao estabelecimento de restauração, “Bar 
Água Salgada”, junto à EN 114/IP6, em Casal da Ponte. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter cópias das informações prestadas pelo 
DPGU, de 13.2.2006 e dos SMAS, de 28.12.2005, ao Senhor Provedor de Justiça sobre o assunto. 

- Deliberado, ainda, que os Serviços Municipais de Fiscalização informem sobre os 
terrenos municipais que se encontram ocupados no local. (P.º 16/01) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 
 * Carta, datada de 9.2.2006, da Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos, 
solicitando a doação de livros e de um computador para a biblioteca da associação. 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 

- Portaria n.º 127/2006, de 13 de Fevereiro, que aprova o regulamento da náutica de 
recreio. 

- Portaria n.º 132/2006, de 16 de Fevereiro, que fixa os montantes das prestações por 
encargos familiares, bem como das prestações que visam a protecção de crianças e jovens com 
deficiência e ou em situação de dependência. 

- Despacho conjunto n.º 195/2006, de 17 de Fevereiro, dos Ministérios do Trabalho e da 
Solidariedade Social e da Educação, que determina a necessidade de se proceder à avaliação 
global e adequação às novas orientações estratégicas do Governo em matéria de educação pré-
escolar. 

- Despacho n.º 3838/2006 (2.ªsérie), de 17 de Fevereiro, que aprova o modelo de registo da 
actividade apícola e de declaração de existências. 
 - Deliberação n.º 219/2006, de 16 de Fevereiro, do Conselho Superior de Estatística, que 
aprova o Código da Divisão Administrativa. 
 
RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE SÃO JOSÉ E MUSEU DE ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 * Foi presente o processo de concurso para execução da 1.ª fase da empreitada referida em 
epígrafe, o qual se encontra em condições de ser aberto concurso limitado, sem publicação de 
anúncio. 
 - Deliberado aprovar o projecto, programa de concurso e caderno de encargos e promover 
a execução da obra por empreitada através de concurso limitado sem publicação de anúncio, nos 
termos propostos na informação, com o valor base de 100.000,00 €. 
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PESSOAL: 

 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no ano 

de 2006. 
 - Tomado conhecimento. 
 
 
SEMANA DA RENDA DE BILROS DE PENICHE: 

 
* Foi presente, para aprovação, o regulamento dos Jogos Florais, que decorrerão no 

âmbito da Semana da Renda de Bilros de Peniche. 
- Deliberado aprovar. 
 

XIV CONCURSO DE RENDAS DE BILROS: 
 
 * Foi presente, para aprovação, o regulamento do XIV Concurso de Rendas de Bilros, que 
decorrerá no âmbito do Dia da Rendilheira, que se realizará no próximo dia 17 de Julho. 
 - Deliberado aprovar. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE RECEITA N.º 3: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de receita n.º 3, para o ano em curso, a 
qual regista o valor de 1.864.783,00 € em reforços de receitas de capital. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 3: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 3, para o ano em curso, 
a qual regista o valor de 1.864.783,00 € em reforços de despesas capital e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 3: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o 
ano em curso, a qual regista o valor de 1.864.783,00 € em reforços. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Na sequência da deliberação já tomada sobre o assunto, em 29.8.2005, a Câmara 
deliberou alienar ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira Mar”, uma parcela de terreno, 
com a área de 935 m2, sita na Rua do Campo da Bola, lugar e freguesia de Ferrel, concelho de 
Peniche, que fica a confrontar do lado Norte com a Rua do Campo da Bola, do Sul com Zinia   ,do 
Nascente com Município de Peniche e do Poente com herdeiros de José Zacarias, a destacar do 
prédio urbano descrito na CRP sob o n.º 459, a folhas 84 verso do livro B-2, inscrito a favor do 
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Município de Peniche sob a inscrição 275, a folhas 176 do livro G-1. 
A alienação é efectuada nas seguintes condições: 

a) O preço global da venda é de 5,00 €. 
b) O terreno vendido destina-se à construção do edifício-sede e Museu Etnográfico da 

compradora; e não poderá ser dado qualquer outro destino ao terreno vendido sem autorização 
expressa da Câmara Municipal de Peniche; 

c) As construções a erigir no lote devem obedecer a projecto(s) aprovado(s) pela Câmara 
Municipal, respeitar todas as normas legais aplicáveis e deverão estar concluídas, no prazo 
máximo de cinco anos, a contar da data da presente escritura; 

d) Se as construções a erigir na parcela de terreno não estiverem concluídas no prazo 
referido na alínea anterior ou em outro que a Câmara venha eventualmente a fixar, ou não forem 
respeitadas as demais condições da alienação, o terreno vendido reverterá para o Município, com 
as benfeitorias nele entretanto introduzidas, reversão que será gratuita e não dará lugar a 
indemnização de qualquer natureza, não podendo a adquirente invocar o direito de retenção. 
 
Ocupação de terrenos municipais: 
 
 * A Câmara tomou conhecimento da informação dos Serviços Municipais de Fiscalização, 
datada de 23.12.2005, e deliberou notificar os Senhores Carlos Jorge Dias Mota, Pedro Jorge, 
Judite Cardoso Russo, Mário da Conceição Branco e Maria da Conceição Martins Nunes para 
procederem, no prazo de 15 dias, à remoção das construções ou vedações que se encontrem 
instaladas na via pública sem qualquer licenciamento, na zona do quebrado, em Peniche, sob pena 
da Câmara lhes substituir, decorrendo os encargos por conta dos infractores. 
 
ABERTURA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL: 
 
 * Requerimento, em nome de Luciano José Henriques Ferreira, solicitando autorização 
para abertura de estabelecimento comercial de vestuário, sito na Rua Dr. Ramiro Matos Bilhau, 
em Peniche. 
 - Deliberado deferir. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi presente, para 
efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um 
estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R”, sito na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia 
da Baleia, de que é proprietário o Senhor Romão Alexandre Garcia dos Santos. 
 - Deliberado, que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.12.2006. 
 
 * Requerimento, em nome de Maria João Rodrigues Grandela, solicitando a tolerância do 
horário de encerramento do estabelecimento, denominado “Amigos do Baleal”, sito na Praia do 
Baleal, até às 6 horas de 24 a 28 de Fevereiro corrente. 

- Deliberado ao abrigo do disposto no artigo 6.º do respectivo regulamento, autorizar o 
funcionamento nos dias indicados até às 6 horas, do que se dará conhecimento ao Comando da 
GNR local. 
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 * Informação, datada de 20.2.2006, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 
relativamente a medição acústica efectuada no estabelecimento de bebidas, denominado bar N.º1. 

- Deliberado notificar o explorador do estabelecimento da deliberação tomada em sede de 
audiência do público, remetendo-se-lhe cópia do presente relatório. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Acompanhado dos respectivos pareceres, foi presente um requerimento, em nome de 
Adelino Navarro, solicitando o averbamento no seu cartão de vendedor ambulante n.º 8/02, de um 
novo local para a venda de roupas, sito em S. Bernardino. 
 - Deliberado indeferir. 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Ambrósio Henrique Jesus Santos, 

solicitando autorização para venda de tremoços e pevides, de 26 a 28 de Fevereiro corrente, no 
Largo 5 de Outubro, em Peniche. 

- Deliberado autorizar, com excepção do local pretendido, que será objecto de decisão 
posterior. 

 
LOTEAMENTOS: 
 

* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º 5/2004-Lot/DHU, em nome de 
João dos Santos Fernandes Afra, para uma propriedade, situada no Caminho do Farol, em 
Peniche, acompanhado de carta, datada de 6.12.2005, em nome de José Manuel Castro Patrão, em 
que manifesta o seu desacordo face às exigências contidas no referido estudo. 
 - Deliberado que o DPGU verifique a planta de cadastro e a DEPPC complete a 
informação face ao que se encontra previsto no Plano de Urbanização da Zona Sul. 
 
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 266/05, em nome de Rui Manuel Trindade Romão, relativo à adaptação de 
estabelecimento comercial para talho, sito na Rua Nossa senhora da Conceição, n.º 52, em 
Peniche, acompanhado de processo de vistoria para concessão de licença de utilização para 
funcionamento de um talho. 
 - Deliberado autorizar que seja emitida a licença de utilização, devendo respeitar as 
condições relativas ao funcionamento do balcão frigorifico e constantes da declaração de 
compromisso que apresentou. 
 
 * Proc.º N.º 10/05, em nome de Maria Eugénia Rebelo Reis Gomes, para ampliação de 
cozinha, sita no Bairro dos Pescadores, na Ilha da Berlenga. 
 - Deliberado colher o parecer da Técnica Superior Jurista sobre a matéria. 
 
PLANO DE PORMENOR DA ZONA CENTRAL DA CIDADE DE PENICHE: 
 
 Pelo Director do DPGU, que fez a introdução do assunto, foi apresentado por duas 
técnicas da empresa Vasco da Cunha, e através da projecção com recurso a meios áudio-visuais, o 
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cenário da parte terminal do Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche, cuja 
proposta base já teve aprovação de princípio da Câmara. 
 - A Câmara tomou conhecimento e deliberou que seja apresentado em próxima reunião a 
conclusão do processo do que não está especificado, tendo o Senhor Presidente da Câmara 
informado da necessidade de se assegurar a contratação de assessoria jurídica para 
acompanhamento e concretização do referido plano. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 

Face à época de Carnaval que se atravessa e às tolerâncias de ponto concedidas ao pessoal, 
a Câmara deliberou que a reunião ordinária que deveria ter lugar no dia 27 de Fevereiro se realize 
no dia 1 de Março de 2006, com início às 9,30 horas. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 
constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta 
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 
 E eu,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
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