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ACTA N.º 27/2006 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2006: 
 
 Aos dezanove dias do mês de Junho 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 Alberto Bombas 
Amador, 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: 
 
 - José Agostinho Santo Silva, que solicitou a intervenção da Câmara na resolução do 
problema relacionado com o acesso à Rua D. Jerónimo de Ataíde, em Peniche, uma vez que o 
trânsito de viaturas se processa por cima do passeio afectando as infraestruturas que ali se 
encontram instaladas. Deliberado que os serviços jurídicos, em articulação com o DOM, prestem 
informação sobre as condições em que se processa o acesso e trânsito naquela artéria e 
apresentem uma solução tendente à resolução do problema. 

- Representante de António Porfírio Costa Pereira, que solicitou informação sobre um 
pedido de construção de muro, em “Furjão – Serra d’El-Rei. Informado que o assunto iria ser 
objecto de deliberação autónoma no decorrer da reunião. 

- João Maciel e outros proprietários de estabelecimentos de hospedagem, sitos em Peniche, 
que manifestaram a sua insatisfação e solicitaram a tomada de medidas e o cumprimento do 
regulamento de publicidade relativamente à oferta desleal de angariação de clientes na via pública 
por pessoas desligadas do sector e em situação fiscal ilegal, tendo a Senhora Maria José Vidinha, na 
sequência da apresentação do assunto, solicitado a colocação de plantas na escadaria da Igreja de 
São Pedro e chamado a atenção para a actividade desenvolvida e incomodativa produzida pelo 
estabelecimento de bebidas denominado “Oxaca”, sito na Rua Vasco da Gama, e necessidade de 
uma eficaz fiscalização da zona. O Senhor Presidente da Câmara informou que não estão a ser 
autorizados novos licenciamentos de alojamentos particulares, ter sido realizada reunião com a 
PSP, onde foi debatido o assunto e dadas orientações sobre o assunto. O Senhor Presidente da 
Câmara informou, ainda, que iria ser oficiado à PSP para fiscalizar o barulho produzido pelos 
estabelecimentos de bebidas e agendada reunião conjunta com os comerciantes e PSP para 
avaliar das situações, tendo manifestado, também, o seu desagrado pela não aderência dos 
referidos estabelecimentos ao programa do festival “Sabores do Mar”. 

- António Pedro Veríssimo Santos, que solicitou informação sobre o ponto de situação do 
processo relacionado com a transferência de caminho, sito nos Casais do Júlio, e se da parte da 
Câmara haveria interesse em viabilizar a situação. Informado que o assunto iria ser objecto de 
deliberação autónoma no decorrer da reunião. 

- Rui Pedro Romão Dias, que solicitou o envolvimento da Câmara na resolução de 
problema relacionado com a exaustão de fumos provenientes da actividade desenvolvida pelo 
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estabelecimento de pronto a comer, denominado “A Marmita”, sito na Travessa Bartolomeu 
Dias, n.º 5, em Peniche. O Senhor Director do DPGU informou que os serviços iriam analisar a 
situação tendente a encontrar-se uma solução técnica que resolva o problema. 

- Rui Malhão e outros condóminos do edifício, sito na Rua Manuel Pedrosa, em Ferrel, 
que solicitaram a intervenção da Câmara na resolução de problema referente à ocupação da via 
pública com instalação de esplanada, que consideram desadequada do ambiente urbano e afectar 
manifestamente a estética do prédio. Deliberado que os serviços de fiscalização averigúem e 
informem sobre a área ocupada e eventuais constrangimentos existentes. 

 
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 1 de Junho, com a GCT, sobre o desenvolvimento do processo relacionado com o 

armazém da ELOS, sito no Vale do Grou; 
- Na mesma data, com o Senhor João Avelar, que lhe dirigiu convite para a sua tomada 

de posse como Presidente dos Rotários, no dia 22 do corrente; 
- Dia 6 de Junho, com os serviços municipais, sobre a preparação da feira mensal; 
- Na mesma data, com a empresa Oliveiras, SA., sobre as obras da Prageira e 

polidesportivo, o qual está previsto ser inaugurado e a poder ser utilizado no decorrer da Festa da 
Nossa Senhora da Boa Viagem; 

- Na mesma data, com os grupos participantes no Carnaval de Verão, para preparação do 
evento; 

- Na mesma data, com as IPP’s, no âmbito de assuntos relacionados com a área dos 
idosos, tendo suscitado a elaboração de plano de actividades; 

- Dia 7 de Junho, com o Senhor Presidente da ADLEI, sobre a reedição do Congresso do 
Distrito, cuja ordem de trabalhos deverá abordar a “Regionalização”; 

- Na mesma data, com o Senhor José Leal, sobre a permuta de terrenos para viabilização 
da construção da rotunda na Rua do Aterro, em Serra d’El-Rei; 

- Dia 8 de Junho, no IP Leiria, sobre o plano estratégico para os próximos anos; 
- Dia 9 de Junho, na sessão da Assembleia Municipal; 
- Dia 16 de Junho, com a PSP, sobre a definição das medidas orientadoras e programação 

das acções a levar a efeito na feira mensal e na actividade ilegal de oferta de alojamentos 
particulares. 

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

- Dia 30 de Maio, no programa da RTP – Portugal no Coração, acompanhado pela Senhora 
Ida Guilherme, sobre as rendas de bilros de Peniche; 

- Dias 2 e 3 de Junho, em seminários alusivos ao festival “Sabores do Mar”; 
- Dia 4 de Junho, na recepção aos participantes na regata de kayak Peniche/Berlenga/Peniche; 
- Na mesma data, nas comemorações do Dia Mundial da Criança, tendo dirigido um voto de 

felicitações aos trabalhadores municipais e às entidades que contribuíram para o êxito do evento; 
- Na mesma data, na cerimónia final do festival “Sabores do Mar”, tendo dirigido um 

agradecimento aos parceiros aderentes e aos trabalhadores municipais pela disponibilidade 
manifestada; 

- Dia 5 de Junho, na assinatura do protocolo com a empresa “Águas do Oeste”, em Espinho; 
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- Dia 10 de Junho, em cerimónia organizada pelo Grupo de Religião e Moral Católica, na 
EB 2,3 de Atouguia da Baleia; 

- Dia 11 a 17 de Junho, na operação Creoula, de que deu conhecimento dos principais 
aspectos que envolveram a missão; 

- Dia 18 de Junho, nas comemorações do 77.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche. 

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

- Dia 20 de Junho, com a Associação de Feirantes; 
- Dia 21 de Junho, com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 
- Dia 22 de Junho, na tomada de posse do Senhor João Avelar como Presidente do Rotary 

Clube de Peniche; 
- Dia 23 de Junho, no acto de celebração da escritura de alteração da AMO em AFE - 

Associação de Fins Específicos; 
- Dia 24 de Junho, no acto de celebração de escritura de compra e venda de terrenos junto 

à Igreja de São José, em Atouguia da Baleia; 
- Na mesma data, na Corrida das Fogueiras; 
- Dia 25 de Junho, na Feira Internacional de Artesanato. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Dia 5 de Junho, com o Sr. João Augusto Barradas, Comissão de Festas de Nossa Srª 

Boa Viagem e o responsável da Feira de Artesanato sobre a coordenação do espaço anexo aos 
Bombeiros Voluntários de Peniche; 

- Dia 6 de Junho, com os responsáveis do Académico de Torres Vedras, sobre provas de 
orientação a decorrer no concelho; 

- Na mesma data, sobre a iniciativa do “Creoula”, levada a efeito de 11 a 16 do corrente; 
 - Dia 7 de Junho, com representantes da Empresa Rodoviária do Tejo, tendo sido 
abordado o assunto relacionado com as instalações do Terminal Rodoviário e ficado acordado a 
ida ao local no dia seguinte com técnicos do DOM e do DPGU; 
 - Dia 8 de Junho, com a D. Isabel Costa, para apreciação de ideias sobre o 
desenvolvimento de artes decorativas; 
 - Dia 9 de Junho, com a DREL, sobre actividades extra-curiculares, em que participou, 
também, em nome do Município de Peniche, o Senhor Assessor Raúl Santos, onde foi apreciado 
o Despacho nº 12.591/2006 (2ª Série), de 16 de Junho, e considerado as seguintes actividades 
como promoção de enriquecimento curricular: 

- Actividades de apoio ao estudo; 
- Ensino de Inglês; 
- Ensino de outras línguas estrangeiras; 
- Actividades físicas e desportivas; 
- Ensino de música; 
- Outras expressões artísticas; 
- Outras actividades que colidam nos domínios supra identificados. 

 Referiu, ainda, que para dar “cumprimento” ao despacho, serão agendadas reuniões com 
os Agrupamentos de Escolas, por forma a que as actividades de enriquecimento curricular vão ao 
encontro dos objectivos definidos nos seus projectos educativos, sendo que estas actividades irão 
trazer um acréscimo de Auxiliares de Acção Educativa e não está previsto ser definido que as 
mesmas se possam enquadrar nas atribuições das Autarquias; 
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 - Dia 14 de Junho, com a Senhora Maria do Rosário Leitão, Professora de Rendas da 
Câmara, onde foram abordados diversos assuntos relacionados com a Escola de Rendas da Câmara; 

- Na mesma data, com Encarregados de Educação da Escola EB nº 2 de Peniche; 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu também, conhecimento das seguintes 

actividades e eventos em que participou: 
- Dia 5 de Junho, na abertura da Exposição de Luís Qual; 
- Na mesma data, na divulgação da Campanha “Nós poupamos água e energia”, em 

Escolas do 1º ciclo (Peniche e Concelho); 
- Dia 8 de Junho, em visita à Escola nº 6, acompanhado pelo Assessor Raúl Santos; 
- Na mesma data, em visita às Instalações do Terminal Rodoviário com o objectivo da 

Rodoviária Nacional efectuar um conjunto de obras; 
 - Dia 9 de Junho, na reunião da Assembleia Municipal; 
 - Dia 10 de Junho, na Festa de Final de Ano Lectivo promovida pela Escola EB de 
Atouguia da Baleia; 
 - Dia 11 de Junho, na cerimónia da partida do Grande Prémio dos CTT, em ciclismo; 

- Na mesma data, na cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Pesca, promovido 
pelo Núcleo Sportinguista de Peniche; 

- Dia 16 de Junho, em visita guiada à fortaleza a um grupo de cubanos, que se deslocou 
propositadamente a Peniche para elaboração de um Trabalho sobre o “Fascismo e seus efeitos 
nefastos vs 25 de Abril e seus efeitos benéficos em Portugal”; 

- Dia 17 de Junho, na apresentação da representação histórica sobre “Os Amigos de 
Peniche”, em Portimão. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações: 
 - Dia 7 de Junho, recebeu e acompanhou uma equipa do Arquivo Distrital de Leiria em 
visita de trabalho ao Arquivo Municipal; 

- Dia 13 de Junho, recebeu a Senhora Ana Borges, a qual lhe apresentou um Projecto 
Cultural e Ocupacional; 

- Dia 15 de Junho, recebeu um grupo de alunos da Escola 1ºciclo da Prageira; 
- Dia 16 de Junho, recebeu o Centro de Canoagem do Oeste, onde foram trocadas 

algumas informações sobre os seus projectos de desenvolvimento da modalidade. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu também conta de acidente ocorrido na IP6, não 

compreendendo por que não existe ainda separador no eixo central, chamou a atenção para o 
abatimento existente junto ao ramal da entrada Lisboa/Peniche e perigosidade dele emergente e 
declarou estar na altura de solicitar-se o alargamento da via. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que iria fazer novo pedido de audiência ao EP tendente a resolver-se os problemas, 
incluindo o acesso à zona industrial de Serra d’El- Rei. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento das reuniões em que participou: 
- Dia 7 de Junho, no Conselho de Administração dos SMAS; 
- Dias 8 e 9, com a Câmara Municipal de Óbidos e empresa adjudicatária das lamas da 

ETAR de Peniche, sobre a tomada de medidas para combate ao foco de insalubridade causado 
pela concentração de moscas na zona do Béltico. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, três recomendações e um protesto, cujos 

textos, que leu, a seguir se reproduzem: 
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“RECOMENDAÇÃO: 
 
 O cruzamento existente na E.N. 247, no Alto do Veríssimo, que dá acesso à estrada de 
ligação de Bufarda e Casais do Júlio/São Bernardino, constitui um dos pontos rodoviários mais 
perigosos do Concelho de Peniche. 
 Dias há, como o de ontem, em que, por causa da feira mensal, o intenso trânsito de 
estrada de ligação com o concelho da Lourinhã torna aquele cruzamento um factor de grande 
congestionamento automóvel. 
 Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se estude a 
possibilidade de implantação de uma rotunda que, não só produza uma redução da velocidade de 
circulação na 247, como também possibilite a fluidez do trânsito vindo do interior do Concelho”. 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 
 A cultura deverá ser acessível e estar ao dispor de toda a população, sendo uma das suas 
principais expressões a do conhecimento transmitido pela leitura e pela informação actual. 
 Neste contexto, com vista a permitir a aproximação do conhecimento a todos os recantos 
do Concelho, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que no próximo 
orçamento e opções do plano se contemple verba para a aquisição de um veículo que, para além 
de constituir uma unidade móvel de biblioteca, permita o contacto directo de toda a população 
com o conhecimento das novas tecnologias da informação através da Internet”. 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 
 Verifica-se que um grande número de turistas e visitantes, que acedem à cidade de 
Peniche utilizando os transportes públicos, desembarcam na paragem situada junto ao Mercado 
Municipal. 
 Considerando que, quando pretendem deixar a cidade, naturalmente se dirigem ao 
referido local para adquirir o seu ingresso e apanharem a carreira, sendo surpreendidos pelo facto 
de tal não ser possível, uma vez que a venda de bilhetes e o embarque em autocarros com outro 
destino só é possível no Centro Coordenador de Transportes (CCT). 
 Por outro lado, é notório o estado de degradação e abandono do CCT, que, na maioria dos 
casos, se encontra encerrado e nem número fixo possui. 
 Deste modo, os Vereadores do Partido Social Democrata consideram que é urgente tomar 
medidas para obviar a tais factos, predispondo-se, desde já, a colaborar com o restante executivo 
com vista a apresentar soluções para minorar o mau aspecto que proporciona o acima referido e 
que permitam uma melhor prestação de serviço público no que aos transportes rodoviários diz 
respeito”. Suscitou, ainda, que se afixasse letreiro indicativo das carreiras na paragem e na 
estação de camionagem. 
 

“PROTESTO: 
 
 Tendo sido, no passado dia 14, totalmente concluída a obra de construção do IP 6, os 
Vereadores do Partido Social Democrata protestam pelo facto de esta via ainda não se encontrar 
aberta à circulação, com enorme prejuízo diário para inúmeras pessoas, pela simples razão de 
falta de disponibilidade de agenda de um governante que se preste para proceder à sua 
inauguração pomposa. 
 Já é tempo das obras serem feitas para benefício de todos e não para se prestarem ao 
engrandecimento político de alguns”. 
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O Senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou ter informação, não confirmada, que a 
inauguração teria lugar no próximo dia 23. 
 
 - Solicitou, novamente, a relação de custo de manutenção dos veículos municipais, que 
foi solicitada reiteradamente em diversas reuniões anteriores; 
 - Solicitou, também, a apresentação de um relatório de avaliação, com a menção das 
despesas e receitas, do festival “Sabores do Mar”, realizado no final do mês passado. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que o relatório iria ser elaborado, tendo em conta os diversos 
serviços envolvidos; 
 - Solicitou, ainda, as estatísticas relativas ao número de visitantes das diversas exposições 
realizadas nos últimos meses. 
 Apresentou as seguintes questões: 
 - Se é verdade que está prevista para o próximo ano lectivo a extinção da OLEFA 
(Organização Local de Educação e Formação de Adultos), em Peniche. O Senhor Vice-               
-Presidente da Câmara informou que a organização é para continuar; 
 - Quais as medidas concretas para resolver definitivamente o não cumprimento do 
regulamento de esplanadas da Avenida do Mar, em Peniche, por parte de dois estabelecimentos 
de restauração (Popular e Onda Azul). O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto 
está a aguardar parecer da técnica superior jurista; 
 - Se já há informação concreta à questão levantada pelos Vereadores do Partido Social 
Democrata na última reunião sobre os problemas relativos à eventual não inclusão do Concelho 
de Peniche no programa de construção de campos de relva sintética patrocinado pela Associação 
de Futebol de Leiria; 
 - Para quando a reunião do Conselho Municipal de Educação. O Senhor Vice-Presidente 
da Câmara informou que a reunião está prevista para Julho/Agosto; 
 - Para quando a reunião da Comissão Municipal de Trânsito. O Senhor Vereador Jorge 
Abrantes informou que a reunião está prevista para a primeira quinzena de Julho; 
 - Qual o ponto da situação relativo ao projecto de arranjo do espaço envolvente à Fonte 
Chorida, em Casais do Júlio; 
 - Qual o programa de animação turística previsto para a próxima época alta; 
 - Se o Presidente e Vereadores da CDU se revêem nas afirmações produzidas pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda num artigo publicado no jornal “A Voz do Mar”, em 
que refere que a oposição, por não ter, ainda, aceite os resultados eleitorais, tudo tem feito para 
dificultar a acção do Presidente e dos Vereadores da CDU. O Senhor Presidente informou que 
iria analisar a situação. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Censurou a entrevista concedida ao jornal “A Voz do Mar” pelo Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Ajuda, afirmando não trazer a mesma nada de objectivo, e discordando 
que razões particulares sejam expostas na praça pública. Perguntou, também, se o Senhor 
Presidente da Câmara se revia nas afirmações de que a oposição estaria a dificultar a acção do 
executivo; 
 - Lembrou que a oposição tem uma representatividade superior à CDU no executivo; 
 - Perguntou se já houve abordagem relativamente à construção dos campos de relva 
sintética e a que se deveu a falta de inclusão no respectivo programa; 
 - Solicitou informação sobre os aspectos positivos atinentes ao programa de energia das 
ondas, nomeadamente se é factor gerador de emprego e se o município irá retirar benefícios com 
a produção de energia. O Senhor Presidente da Câmara informou que desde a primeira reunião 
ficou patente o interesse da Câmara em que as empresas e recursos humanos locais fossem 
afectados ao programa e a pretensão de ser parte activa na solução que vier a ser encontrada; 
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 - Questionou sobre o processo relativo à abertura do posto de turismo avançado. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto está a avançar, cujo arrendamento do 
edifício terá efeitos a partir de Junho; 

- Solicitou informação sobre a iniciativa “Creoula”, nomeadamente em relação à 
participação da Enernova, critérios usados para que a atracagem do barco fosse em Portimão e ao 
facto de haver participação de comitiva sem que tivesse sido dado conhecimento à Câmara, 
atitude que não abona nem dignifica o órgão. O Senhor Presidente da Câmara informou que foi 
dando conhecimento à Câmara da iniciativa e que a Enernova apoiava o evento com 5.000,00 €. 
 
 Senhor Vereador Joaquim Raul: 
 - Questionou sobre o ponto de situação das obras do Campo da República e da entrada de 
Peniche. O Director do DOM informou que as obras estão a ser executadas a bom ritmo e com 
algum avanço em relação ao cumprimento dos prazos e que as obras da Prageira vão necessitar 
que se efectuem alguns reajustamentos; 
  Disse não ter percebido a questão relacionada com a inauguração do polidesportivo da 
Prageira. O Senhor Presidente da Câmara informou que na reunião havida com a empresa 
construtora suscitou que o equipamento desportivo fosse construído por forma a ser inaugurado 
no dia do Município; 
 - Perguntou qual o desenvolvimento havido em relação à instalação do bar situado à 
esquerda da entrada para a ilha do Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que o 
assunto fará parte da agenda a apreciar com a CCDRLVT; 
 - Chamou a atenção para o tipo e metodologia, que gostaria de perceber, a usar na 
avaliação do processo do festival “Sabores do Mar”. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia três de Junho 
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 16 de Junho corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.602.338,24 € (um milhão seiscentos e 
dois mil trezentos e trinta e oito euros e vinte e quatro cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 168.642,83 € (cento e sessenta e oito 
mil seiscentos e quarenta e dois euros e oitenta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.749.551,68 € (um milhão 
setecentos e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um euros e sessenta e oito cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 194.777,14 € (cento e noventa 
e quatro mil setecentos e setenta e sete euros e catorze cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 
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deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos aos 
dias de 5 a 12 de Junho. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício ref.ª HZ/mc-2372/2006, datado de 8.6.2006, das Águas do Oeste, solicitando a 
indicação dos representantes da Câmara para integrar o grupo de trabalho que irá analisar os 
projectos de redes em “baixa” de distribuição de água e de recolha de efluentes. 
 - Deliberado encarregar o Senhor Presidente do Conselho de Administração dos SMAS 
de dar satisfação ao solicitado (P.º 35/01) 
 

* Ofício ref.ª 26/pac/pt/06, datado de 28.9.2006, do PAC - Peniche Amigos Clube, 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado à sua secção de Futsal, para a época 
2005/2006. 

- Deliberado conceder um subsídio PAC - Peniche Amigos Clube, no valor de 3.240,00 €. 
(P.º 11/03) 

 
 * Informação, datada de 6.6.2006, da técnica superior de turismo, informando do 
programa a proporcionar aos participantes no “World Cruising”, que visitam Peniche de 19 a 21 
de Junho corrente, e solicitando a oferta de um lanche na cantina do Centro Social do Pessoal da 
Câmara Municipal. 

- Deliberado autorizar o pagamento da despesa com o lanche. 
 

* Circular 78/2006-SA, datada de 31.5.2006, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo parecer sobre “Transporte colectivo de crianças” - Lei n.º 13/2006, de 17 
de Abril - Vigilantes. 

 - Tomado conhecimento e deliberado remeter cópias aos serviços da DEA, DASC e 
Pelouro da Educação, Cultura e Desporto para considerarem e garantirem o cumprimento das 
normas legais sobre o transporte de crianças. (P.º 13/04) 
 
 * Fax, datado de 7.6.2006, da Renascer - Associação Cristã de Reabilitação Acção Social 
e Cultura, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas na Praça Jacob 
Rodrigues Pereira e na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos dias 13 a 15 de 
Julho. 
 - Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 

* Ofício, datado de 9.6.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, remetendo relatório das despesas efectuadas com as refeições servidas no festival 
“Sabores do Mar” e Dia do Pescador. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 4.351,50 
€. (P.º 40/09/01) 
 

* Ofício, datado de 27.6.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento de refeições fornecidas na cantina daquele Centro Social aos 
participantes na “9.ª Expedição em autonomia às Berlengas em Kayak”. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 180,00 €. 
(P.º 40/09/01) 
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* Carta, datada de 29.5.2006, do Centro Social da Bufarda, solicitando a cedência de 
materiais de construção para as obras da zona envolvente ao Pavilhão Gimnodesportivo da Bufarda. 

- Deliberado adquirir e fornecer ao Centro Social da Bufarda os materiais solicitados. (P.º 11/03) 
 
* Ofício ref.ª 112/06, datado de 5.5.2006, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando 

o reembolso de despesas com a manutenção de zonas verdes, relativo ao mês de Abril, 
acompanhado de fotocópia de recibo, da Cercipeniche. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia São Pedro um subsídio, no valor de 225,00 €. 
(Proc. 28) 
 
 * Ofício n.º 250/06, datado de 30.5.2006, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando apoio financeiro para a realização das comemorações do 3.º Aniversário da elevação 
daquela localidade à categoria de Vila. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio, no valor de 
1.000,00 €. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 6263, datado de 1.6.2006, do Director da Alfândega de Peniche, dando 
conhecimento do início das suas funções, endereçando cumprimentos e disponibilizando-se para 
uma franca e leal colaboração com o executivo camarário. 

- Tomado conhecimento e deliberado desejar votos de felicidades para o exercício do 
cargo. (P.º 37). 

 
 * Fax, datado de 30.5.2006, do Dr. Mário de Carvalho, dando conhecimento da sentença 
proferida pelo Tribunal Judicial de Peniche, relativamente ao processo n.º 349/05.6 TAPNI. 
 - Tomado conhecimento e deliberado encarregar a Técnica Superior Jurista de 
providenciar a disponibilização da decisão tomada pelo Tribunal. (P.º 7) 
 
 * Carta, datada de 30.5.2006, da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 
Peniche, solicitando a cedência do auditório do Edifício Cultural, no próximo dia 16 de Julho, 
para realização das comemorações do seu 11.º aniversário, e a oferta de um lanche. 
 - Deliberado autorizar a utilização do Auditório Municipal, conforme solicitado, e 
assumir o pagamento da despesa com o lanche. (P.º 11/03) 
 

* Carta, datada de 24.5.2006, do Sporting Clube da Estrada, acompanhada de facturas, 
em nome da empresa “Gil da Costa Rocha & outros”, relativas à aquisição de materiais de 
construção para reparação do telhado da escola, e solicitando a atribuição de um subsídio 
destinado ao pagamento das mesmas. 

- Deliberado conceder ao Sporting Clube da Estrada um subsídio, no valor de 668,98 €. O 
Senhor Presidente da Câmara não participou na discussão e votação deste assunto. (P.º 11/03) 

 
* Informação, sem data, do serviço de Piscinas Municipais, dando conhecimento do valor 

do orçamento das despesas a efectuar pela Escola de Natação das Piscinas Municipais, para uma 
época, ao abrigo do protocolo com o PAC - Peniche Amigos Clube, e solicitando o pagamento 
das inscrições e deslocações dos atletas. 
 - Deliberado conceder ao PAC - Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 
1.050,00 €. 
 
 * Fax, datado de 12.6.2006, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, dando conhecimento 
da realização do “2.º Passeio Equestre”, que se irá realizar no próximo dia 2 de Julho. 
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 - Deliberado emitir parecer favorável, devendo providenciar a obtenção de apólice de 
seguro contra acidentes pessoais. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 16.6.2006, de João Branco, solicitando autorização para realizar um 
arraial junto ao seu estabelecimento de bebidas, sito na Prageira , em Peniche, no próximo dia 24 
de Julho, durante o período da “Corrida das Fogueiras”. 
 - Deliberado autorizar. 
 
 * Carta, datada de 26.4.2006, da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 
Peniche, solicitando a cedência do autocarro municipal, no dia 17.9.2006, para deslocação a 
Fátima, a fim de participarem na peregrinação nacional dos dadores de sangue. 
 - Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, conforme solicitado, e isentar 
a Associação do pagamento dos respectivos encargos. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício ref.ª 106/D/06, datado de13.6.2006, da Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para comparticipação nos custos de 
transporte dos elementos da fanfarra, na deslocação que efectuaram a Gouveia, no dia 10.6.2006. 
 - Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários um subsídio, no valor de 
330,81 €, correspondente à despesa efectuada com o transporte dos elementos da fanfarra em 
viatura municipal, devendo, em próximas deslocações, apresentar o pedido de apoio 
antecipadamente. (P.º 36/03) 
 

* Circular 51/2006-LP, datada de 7.4.2006, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo cópia do programa do “20 .º Intercâmbio Multinacional Europeu para a 
Juventude”, a realizar nos dias de 22 a 29 de Julho próximo, em Londres, e sugerindo o apoio à 
presença de um jovem do concelho. 

- Deliberado autorizar a inscrição de um representante da Associação Juvenil de Peniche 
e assumir a responsabilidade com o encargo do pagamento da taxa de inscrição e passagem 
aérea, no valor de 783,60 €. (P.º 16/03) 

  
 * Carta n.º 293, datada de 1.6.2006, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Luís de 
Ataíde de Peniche, dando conhecimento do resultado das eleições para o Conselho Executivo, 
para o triénio 2006/2009. 
 - Tomado conhecimento e deliberado desejar votos de felicidades para o exercício do mandato 
e manifestar a disponibilidade da Câmara para uma mútua cooperação institucional. (P.º 13/01) 
 
 * Carta, datada de 1.6.2006, de Mário Baptista Pereira, remetendo, como oferta, um 
estudo sobre os sistemas tradicionais de moagem realizado na área de Peniche pelo departamento 
de etnologia do Instituto Português do Património Cultural. 
 - Tomado conhecimento e deliberado agradecer a oferta e solicitar a disponibilização da 
página 7 do estudo, a qual não acompanhou o referido documento. (P.º 17) 
 

* Ofício n.º 556, datado de 26.5.2006, do INATEL – Instituto Nacional para 
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores - Delegação de Leiria, solicitando apoio 
logístico para a realização da fase final do campeonato nacional de futsal, do INATEL, em 
Peniche, nos dias 1 e 2 de Julho próximos. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a 
oferta de almoço no dia 2 de Julho, na cantina do Centro Social, e ofertas de lembranças da 
região. (P.º 16/01) 
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* Ofício n.º 25209, datado de 29.5.2006, da Câmara Municipal de Coimbra, propondo a 
aquisição de alguns exemplares do CD “Natal do Mundo, Natal dos Simples”, cuja receita 
reverte a favor da campanha nacional de apoio às vítimas dos incêndios 2005. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para adquirir 10 CD’s. (P.º 16/02) 
 
* Ofício n.º50, datado de 10.4.2006, da Junta de Freguesia de Ajuda, informando ter 

efectuado a remoção das estruturas que sustentavam os outdoor’s de propaganda eleitoral, sitos na 
rotunda, junto ao Rio São Domingos, e no Parque do Baluarte, em Peniche. 

- Tomado conhecimento e deliberado chamar a atenção das forças políticas para 
procederem à remoção das estruturas de propaganda eleitoral logo após a conclusa dos actos 
eleitorais 
 
 * Informação, datada de 9.6.2006, da técnica superior de turismo, acompanhada de 
ofícios da Região de Turismo do Oeste e da Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, sobre a 
eventual participação de uma rendilheira da Escola de Rendas Bilros Municipal na Feira 
Internacional de Artesanato, que se realiza de 24 de Junho a 2 de Julho próximos. 
 - Deliberado autorizar a participação e assumir a responsabilidade pelos encargos a pagar 
com as refeições das rendilheiras e aluguer do stand, este no valor de 1.590,00 €. 
 
 * Informação, datada de 12.6.2006, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 
acompanhada de uma proposta da Associação Juvenil de Peniche para actividades de educação 
ambiental, a realizar durante os meses de Julho e Agosto nas praias de Peniche. 
  Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 2.000,00 €. 
 
 * Ofício n.º 602/05-SEC, datado de 19.8.2005, da Polícia de Segurança Pública, 
remetendo informação relativamente às ocorrências registadas em Peniche durante o período da 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, no ano de 2005. 
 - Deliberado informar que irá ser efectuada reunião, no próximo dia 28.6.2006, destinada 
a operacionalizar a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. (P.º 7) 
 
 * Carta, datada de 5.6.2006, da Capitania do Porto de Peniche, dando conhecimento das 
entidades aderentes ao projecto “Peniche – Baleal Baía Mais Segura”, e solicitando o apoio da 
Câmara na aquisição de uma mota de água. 
 - Deliberado assumir o encargo do pagamento até 25% do custo do equipamento do 
reboque e assegurar o apoio traduzido nos encargos com a afectação de telemóvel ao nadador 
salvador e concepção do respectivo cartaz promocional. 
 
 * Informação, datada de 16.6.2006, da técnica superior de 2.ª classe, acompanhada de 
requisição interna relativa a aquisição de materiais de construção para a Escola Secundária de 
Peniche. 
 - Deliberado assumir a responsabilidade do encargo a pagar, no valor de 150,00 €. 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Circular 77/2006-PB, datada de 1.6.2006, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo cópia de despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento relativo à Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro, que altera o regime relativo a 
pensões e subvenções dos titulares de cargos políticos e o regime remuneratório dos titulares de 
cargos executivos de autarquias locais. (P.º 16/03) 
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* Circular 82/2006-FD, datada de 6.6.2006, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, informando ter já manifestado a sua preocupação ao Senhor Ministro de Estado e 
da Administração Interna e ao Ministro da Agricultura relativamente à suspensão das 
transferências financeiras no âmbito do acordo de colaboração celebrado com os Municípios que 
constituíram gabinete técnico florestal e solicitando o não cumprimento de iniciativas 
promovidas pela DGR Florestais. (P.º 16/03) 

 
* Fax, datado de 8.6.2006, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

solicitando a comparência do Senhor Presidente da Câmara no Notariado Privativo da Câmara 
Municipal de Caldas da Rainha, para a assinatura da escritura de alteração da AMO em AFE-        
-Associação de Fins Específicos. 

 
 * Fax, datado de 29.5.2006, das Organizações Representativas da Pesca Portuguesa, 

remetendo cópia de comunicado enviado à ANMP referente à jornada de luta realizada no dia 
31.5.2006, Dia Nacional do Pescador. (P.º 17) 
 

 * Carta, datada de 16.6.2006, da Igreja Cristã Evangélica de Peniche, dando 
conhecimento da realização de reunião de fiéis, no dia 18.6.2006, no anfiteatro do jardim da 
Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche. (P.º 17) 
 

 * Carta, registada nestes serviços no dia 1.6.2006, do Centro de Saúde de Peniche, 
agradecendo o apoio logístico prestado na realização das 17.ªs Jornadas de Actualização Médica 
do Centro de Saúde de Peniche, que se realizaram nos dias 12 e 13 de Maio último. (P.º 17) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Decreto-Lei n.º 109/2006, de 9 de Junho, que aprova um regime transitório de 
pagamento de prémio nocturno, subsídio para serviço nocturno ou suplemento salarial para 
serviço nocturno a trabalhadores da administração local. 
 - Decreto-Lei n.º 114/2006, de 12 de Junho, que aprova a segunda prorrogação do regime 
de instalação regulado pelo Decreto-Lei n.º 24/94, de 27 de Janeiro, no âmbito do ensino 
superior politécnico. 
 - Decreto-Lei n.º 106/2006, de 8 de Junho, que altera o Decreto-Lei n.º 54/2005, de 3 de 
Março, que aprova o regulamento do número e chapa de matrícula dos automóveis, seus 
reboques, motociclos, triciclos e quadriciclos de cilindrada superior a 503. 
 - Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, que procede à adaptação à administração local 
do regime previsto na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de Agosto, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, e altera o Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de 
Abril. 

- Portaria n.º 966/2006 (2.ª série), de 8 de Junho, que define a taxa de controlo da 
qualidade da água. 
 - Parecer n.º 47/2004, de 8 de Junho, do Ministério Público, relativo à competência do 
Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas e Transportes, para efeitos de emissão de 
pareceres de carácter técnico-económico. 
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 - Parecer n.º 109/200, de 8 de Junho, do Ministério Público – Procuradoria da República, 
relativo a despesas de representação dos eleitos locais. 
 
PROTOCOLO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS ESTABELECIMENTOS DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, a proposta de texto do protocolo a celebrar com 
a ACISCP, Delegação de Saúde Ambiental e os Bombeiros Voluntários de Peniche. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e autorizar o Senhor Presidente ou 
quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município. 
 
TOPONÍMIA: 
 
 * Ofício n.º 226, datado de 19.5.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
propondo a atribuição dos nomes de Rua do Brasil, Rua de Timor, Rua da Guiné, Rua de Cabo 
Verde, Rua de Angola, Rua de Moçambique, Rua de São Tomé e Príncipe, Rua Estado 
Português da Índia e Rua de Macau, às ruas da Urbanização Paraíso, no Lugar de Casais de 
Mestre Mendo. 
 - Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
 * Ofício n.º 232, datado de 5.6.2006, da Junta de Freguesia de Ferrel, propondo a 
atribuição dos nomes de Rua Vice-Almirante Alfredo Howel, à via que nasce na Rua das 
Tramagueiras e termina no Largo do Catrola e de Beco Vice-Almirante Alfredo Howel à via que 
nasce na Rua Vice-Almirante Alfredo Howel e termina na Rua da Biquinha. 
 - Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 
 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
 
Museu de Peniche: 
 
 - Entradas = 120 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 12.000, Série C, de 
cor rosa, da taxa de 1,40 €. 
 
SEMANA DA RENDA DE BILROS DE PENICHE: 

 
 * Informação, datada de 19.6.2006, da Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, 
solicitando a nomeação dos membros do júri para os “IV Jogos Florais da Renda de Bilros de 
Peniche”. 
 - Deliberado designar para constituírem o júri do concurso os professores, Senhores 
Rogério Cação e Mariano Calado e a Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, Ângela 
Malheiros. 
 
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 A Câmara deliberou conceder os subsídios aos seguintes grupos e nos valores adiante 
referidos: 
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- Banda Filarmónica de Atouguia da Baleia...................................  3.553,50 € 
- Banda Filarmónica de Serra de El-Rei.........................................  3.553,50 € 
- Rancho Folclórico de Ferrel.........................................................  1.751,00 € 
- Rancho Folclórico dos Bolhos .....................................................  1.751,00 € 
- Academia de Música Stella Maris................................................  1.751,00 € 
- Grupo Cantar de Amigos .............................................................  1.751,00 € 
- Grupo Coral Stella Maris de Peniche...........................................  4.944,00 € 

 Deliberado, também, conceder às Bandas de Serra d’El–Rei e Atouguia da Baleia um 
subsídio, até ao valor de 1.500,00 € cada, para aquisição de um instrumento musical, o qual será 
satisfeito contra a entrega de documento comprovativo da respectiva aquisição. 
 Deliberado, ainda, autorizar o Senhor Presidente da Câmara a efectuar os pagamentos à 
medida das disponibilidades financeiras. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 14: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 14, para o ano em 
curso, a qual regista o valor 17.000,00 € em reforços de despesas correntes, e igual valor em 
anulações de despesas correntes, e 19.000,00 € em reforços de despesas de capital e igual valor 
em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 14: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 21.000,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 
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 62,50 m2, sita na Rua Luís Correia Peixoto, em Peniche, para integração no 
domínio privado do Município, uma vez que no respectivo inquérito não foram apresentadas 
quaisquer reclamações. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal que considere a parcela de terreno 
desafectada do domínio público e integrada no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
 
PROPOSTA DE INTRODUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO NÍVEL DE 
ACIDENTES RODOVIÁRIOS NA ESTRADA QUE FAZ A LIGAÇÃO PENICHE/BALEAL: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 12.6.2006, da Divisão de Construção e 
Conservação, acompanhada de proposta de introdução de medidas preventivas ao nível de 
acidentes rodoviários na estrada que faz a ligação Peniche/Baleal. 
 - Deliberado aprovar a proposta e autorizar o pagamento das despesas resultantes da 
execução dos trabalhos dela constantes e a efectuar pelo DOM. 
 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO LUGAR DA ESTRADA: 
 
 * Foi presente uma informação elaborada pela DPGU, datada de 16.6.2006, relativamente 
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à ampliação do cemitério do Lugar da Estrada, na sequência de informação, datada de 31.5.2006, 
do DPOI, presente em reunião anterior, sugerindo a alteração ao texto do protocolo. 
 - Deliberado aprovar a alteração ao texto do protocolo, no que concerne às condições 
estabelecidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º, no sentido de passar a constar que a 
comparticipação do Município nas despesas a realizar será até ao montante de 25.750,00 €. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Carta, datada de 17.6.2006, de Maria Manuela Dias Correia, solicitando a reapreciação 
do processo de ocupação da via pública com esplanada, relativo ao seu estabelecimento de 
bebidas, denominado “A Cascata”, sito na Avenida Mariano Calado, lote 30, n.º 32, em Peniche. 
 - Deliberado rever a deliberação de 5.6.2006 e autorizar a ocupação da via pública com 
esplanada, devendo assegurar as necessárias condições de segurança dos eventuais utentes. 
 - Deliberado também rever a deliberação tomada em relação ao pedido de colocação de 
esplanada junto ao estabelecimento de bebidas, denominado “Tutti Fruti”, sito na Avenida 
Mariano Calado, lote 2, cave, em Peniche, e autorizar a sua instalação, devendo ser observadas 
as condições impostas para o anterior estabelecimento. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, 
para efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos 
que a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 20 às 8 horas, para o estabelecimento denominado “Casa do Cais”, sito na Avenida 

do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche, de que é proprietária a C.G.M.M. Vending, L.da,. 
 - Dado o manifesto interesse da actividade para o turismo e considerando o parecer 
emitido pela Junta de Freguesia de Ajuda, deliberado que seja visado o horário de funcionamento 
até às 6 horas, de domingo a quinta-feira e até às 8 horas, à sexta-feira e sábado, devendo a 
actividade laboral ser exercida de forma moderada por forma a minimizar os impactos sonoros 
provenientes do desenvolvimento daquela. 
 

* Das 7 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Real Sabor”, sito no 
Largo Dr. Manuel Pedrosa, n.º14 - B, em Ferrel, de que é proprietária a Senhora Eugénia Rosa 
Doirado Vitorino Santos. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7 às 2 horas, com validade 
até 30.9.2006. 
 

* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Rocha Mar”, 
sito na Avenida do Mar, n.º 115, em Baleal, de que é proprietária a Senhora Isabel Maria Moita 
Lourenço. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
30.6.2007. 
 

* Das 22 às 6 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Discoteca Bar 
Voilá”, sito no Baleal Sol Village I, em Baleal, de que é proprietária a Balitur – Construções e 
Turismo L.da,. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 6 horas, com validade até 
31.12.2006. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 19.06.2006 * Livro 96 Fl.303 

* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pequena Baleia”, 
sito na Rua Pôr do Sol, n.º 14, em Ilha do Baleal, de que é proprietária a Senhora Idalina Maria 
Lourenço Grandela Pereira. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.12.2006. 
 

* Das 7 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Doce Milénio”, sito 
no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, n.º 1, em Serra d’El-Rei, de que é proprietário o 
Senhor Álvaro José Correia Noivo. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7 às 2 horas, com validade 
até 31.12.2006. 

 
* Das 7 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bora-Bora”, sito na 

Rua da Alegria, n.º 43, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Jorge Alberto Santos Louzeiro. 
 - Deliberado que os Serviços de Fiscalização averigúem e informem se o espaço fronteiro 
ao estabelecimento se encontra ocupado com esplanada. 

 
* Requerimento, datado de 23.5.2006, de José Nuno da Silva Guedes Pontes, 

acompanhado de parecer da respectiva junta de freguesia, e de declarações de moradores dos 
prédios confinantes, solicitando a alteração de horário de funcionamento, nos próximos meses de 
Junho, Julho e Agosto, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pontes Café Bar”, sito 
na Rua da Praia, n.º 15, em São Bernardino. 

- Deliberado encarregar os Serviços de Fiscalização de averiguar e prestar informação 
sobre o consentimento ou não de todos os moradores confinantes com o estabelecimento 
relativamente ao prolongamento do horário de funcionamento até às 4 horas. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 19 
a 30 de Junho corrente. 
 - Tomado conhecimento. 

 
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 42/06, em nome de Niter – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda., para 

proceder a alterações de um edifício de escritórios e comércio, sito na Travessa dos Mareantes, 
em Peniche, já presente em reunião anterior, e agora acompanhado dos pareceres da DGUO e 
IPPAR, respectivamente datados de 7.6.2006 e 30.5.2006. 
 - Deliberado indeferir por ter merecido o parecer desfavorável do IPPAR, que é 
vinculativo. 
 

* Proc.º N.º 310/05, em nome de Joaquim Santos Caetano, para proceder a alteração e 
ampliação de uma habitação, sita na Rua da Capela, n.º 25/27, em São Bernardino, acompanhado 
dos pareceres da DGUO e SMAS, respectivamente datados de 3.5.2006 e 6.3.2006. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e deferir o pedido de licenciamento. 
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* Proc.º N.º 46/06, em nome de António Porfírio Pereira da Costa, para proceder à 
construção de um muro, no Sítio do Furjão, em Serra d’ El-Rei, acompanhado de parecer, datado 
de 26.5.2006, da respectiva junta de freguesia. 
 - Deliberado confirmar o deferimento do pedido de licenciamento do muro, devendo 
respeitar as condições constantes dos pareceres da DEPPC, DGUO e Junta de Freguesia de Serra 
d’ El-Rei, nomeadamente em relação ao plano de alinhamentos aprovado para o local. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
 A Câmara deliberou aprovar um estudo de plano de alinhamentos apresentado para o 
Sítio do Furjão, em Serra d’ El-Rei, elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e 
Controlo, datado de 20.4.2006. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 Considerando o adiantado da hora, a Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, 
no próximo dia 26, pelas 15 horas, para apreciação e deliberação dos assuntos agendados para 
esta reunião e que não foi possível apreciar, nomeadamente loteamentos, obras particulares e 
pedidos de viabilidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte 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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