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ACTA N.º 29/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 3 DE JULHO DE 2006:
Aos três dias do mês de Julho 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 quarenta e cinco
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:
- António Jorge Martins Roberto, que solicitou o deferimento do seu processo de
alteração no decurso da obra n.º 307/2006. Informado que o assunto iria ser apreciado em
deliberação autónoma no decorrer da reunião.
- José Alves Nunes, que solicitou que fosse construída uma faixa de passeio na Rua
Agasalho do Pardal, em Ferrel, no espaço frente à sua habitação. O Director do DOM historiou o
estabelecimento do alinhamento para a via em questão desde 1985, salientando a forma
desordenada como tinham sido alinhadas as construções desde essa data, o que inviabilizava a
concretização do solicitado pelo munícipe. A Chefe da DEPPC informou que tinha sido feito
novo levantamento para avaliar como se poderia concretizar a implantação do passeio do
arruamento, tendo-se constatado que a habitação do munícipe reclamante estava desalinhada em
relação às outras habitações, de tal forma a que a construção de passeio iria implicar um corte na
referida construção. O Senhor Presidente da Câmara informou que só hoje tinha sabido que este
assunto seria apresentado nesta reunião e que a Câmara iria tentar resolver o problema
apresentado a partir dos elementos que dispunha. Informou, também, que era intenção da
Câmara dar a dignidade possível àquela obra, mas se as pessoas não colaborassem na procura de
soluções, tal não seria possível.
- Filha do citado munícipe, Lembrou que o seu pai tinha adquirido uma parcela de terreno
à autarquia, com a área de 336 m2, em 1978, para viabilizar a construção da habitação. O Senhor
Presidente da Câmara comunicou que iriam ser analisados os argumentos apresentados e que a
obra em questão iria ser parada, uma vez que a continuação da sua execução não iria resolver a
situação focada pelo Senhor José Alves Nunes. Disse por último que iriam ser analisados os
argumentos do ponto de vista técnico, a fim de se encontrar uma eventual solução para o
problema focado.
- Graça Batista, que na sequência de uma exposição entregue em Fevereiro passado sobre
o excessivo barulho produzido durante a noite pelo funcionamento do estabelecimento “Baleia
Radical” e da medição do ruído em 2 e 3 de Junho passado, veio informar que a situação do
excessivo barulho nocturno se mantinha. Referiu que os proprietários do referido
estabelecimento argumentavam que o horário do seu encerramento era às 2 horas. O Senhor

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 03.07.2006 * Livro 97 * Fl.2

Presidente da Câmara informou que o horário aprovado pela Câmara Municipal era o de
encerramento às 24 horas, e que, com certeza, o horário exposto no estabelecimento era o antigo,
uma vez que tinha sido revogado recentemente. Informou também, que a fiscalização municipal
iria notificar os proprietários do estabelecimento “Baleia Radical” para encerrarem às 24 horas e
para tomarem as medidas necessárias para diminuírem o ruído provocado para os limites
legalmente aceites. Por último, disse ainda, que iria dar conhecimento desta situação à GNR, no
sentido daquela força policial exercer uma fiscalização mais eficaz.
- Mário Franco, que solicitou informação sobre um processo de obras de que é titular,
para construção de um bar na Consolação. A Chefe da DEPPC informou que o Senhor Mário
Franco tinha apresentado um desenho daquilo que pretendia, documento que tinha sido estudado
pelos serviços e que vinha à presente reunião para ser alvo de decisão.
- Maria José Vidinha, que em representação de vários proprietários de Residenciais de
Peniche, também presentes nesta reunião, manifestou a dificuldade que tinham em alugar
quartos, devido à concorrência desleal levada a efeito por proprietários de alojamentos
particulares. Referiu que tais proprietários angariavam clientes no Posto de Turismo Municipal
sem que fossem contrariados pelos respectivos funcionários ou pela PSP. Salientou, ainda, que
se Peniche quisesse ter um turismo de qualidade, teria de ser feita alguma coisa em relação a esta
situação. Solicitou a intervenção de várias entidades, nomeadamente do Senhor Governador
Civil, para que fosse encontrada uma solução para o assunto. O Senhor Presidente da Câmara
informou que, na última reunião pública tinha dito que se deveria caminhar para uma reunião
com o Serviço de Finanças, a fim de se saber quais as obrigações do Município a este nível. Deu
informação sobre o enquadramento fiscal dos contratos de hospedagem;
Comunicou, também, que se estavam a fazer segundas vistorias dos processos de
alojamentos particulares e que não se estavam a fazer novas vistorias e que a PSP tinha um
agente destacado para fazer policiamento junto do Posto de Turismo, às situações focadas;
Solicitou à responsável pelo Posto de Turismo que esclarecesse as situações focadas,
tendo aquela colaboradora afirmado que não era permitido fazer angariação de clientes por parte
dos proprietários de alojamentos particulares dentro do Posto de Turismo. Acrescentou que fora
das instalações focadas não tinha qualquer jurisdição e que quando eram solicitadas informações
sobre aluguer de quartos, era fornecida uma lista com todas as residenciais.
O Senhor Presidente da Câmara comunicou que iria analisar todas as informações agora
dadas e que iria solicitar à PSP uma fiscalização mais incisiva;
Referiu que todas as Residenciais licenciadas estavam na Internet, ao contrário dos
alojamentos particulares.
O Senhor Vereador Francisco Salvador esclareceu que quem não tivesse capacidade para
receber mais de três hóspedes não tinha que estar colectado.
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que na última reunião pública o Senhor
Presidente da Câmara tinha dito que iria fazer uma reunião com a PSP, com o Serviço de
Finanças e com as pessoas interessadas para esclarecer a situação, perguntando se essa reunião se
iria realizar ou não. O Senhor Presidente da Câmara disse que estava a obter elementos para
poder fazer tal reunião e informou que se estavam a realizar segundas vistorias aos alojamentos
particulares, não se indo conceder novas licenças.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que no passado sábado tinha sido confrontado
por alguns proprietários de alojamentos particulares, no sentido de a Câmara estar a ser excessiva
em relação a tais alojamentos. Reconheceu que poderia haver concorrência desleal, mas que isso
era um problema que a Câmara não poderia fiscalizar, que teria mais a ver com aspectos
económicos e culturais;
Disse por último que, tal como noutras situações e até à data, a Câmara tinha coragem
para tomar decisões, mas que tais decisões tinham de ser tomadas sobre casos concretos, de
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forma correcta e legalmente enquadrada.
- Maria José Vidinha, disse que estava há seis meses a suportar muito pó na sua
residencial devido às obras municipais em curso naquela zona. O Senhor Presidente da Câmara
disse que a observação da citada munícipe era bastante injusta uma vez que a autarquia tinha
feito um grande esforço, tanto técnico como humano e financeiro para requalificar aquela zona,
tinha cumprido o prazo da obra, com vista a minimizar os inconvenientes para os moradores e
mesmo assim havia reclamações.
- Rui Malhão, que na sequência da sua intervenção na última reunião pública, a solicitar a
intervenção da autarquia em relação à ocupação da via pública com instalação de uma esplanada
na Rua Manuel Pedrosa, em Ferrel. O Senhor Presidente da Câmara informou que esse assunto
iria ser apreciado pelo Executivo Municipal na presente reunião.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara,
sobre os assuntos e pela forma que se indica:
O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que tinha de se ausentar da reunião, para
assistir ao funeral de seu sogro.
Senhor Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 20 de Junho, com a Associação de Feirantes, onde tinha sido colocada a questão do
valor elevado da taxas praticadas na feira mensal. Disse que tinha informado que as citadas taxas
estavam em vigor há vários anos, embora tivessem sido sempre mal aplicadas, que iria propor a
alteração dessas taxas ao Executivo Municipal, após ser feito um levantamento das taxas
praticadas nos municípios vizinhos;
- Na mesma data, com o Adjunto do Secretário de Estado do Ambiente e com a Comissão
encarregada dos assuntos relativos à energia das ondas. Foi reforçado o interesse, junto das
Secretarias de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Município de Peniche
por este tipo de energia;
- Dia 21 de Junho, com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
reunião que correu muito bem e onde estiveram presentes todos os elementos da referida
comissão;
- Na mesma data, com os representantes dos proprietários do terreno situado à entrada de
Atouguia da Baleia, onde havia intenção de construir uma grande superfície;
- Na mesma data, com os Rotários de Peniche, onde o Senhor João Avelar tomou posse
de cargo nos órgãos sociais daquela entidade;
- Dia 28 de Junho, com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, dando
conhecimento da programação e calendarização dos diversos eventos muitos a decorrer nas
referidas festas;
- Na mesma data, com a CCDRLVT e a Geoideia, sobre o plano de urbanização de
Ferrel. Propôs a realização de um ponto de situação dos planos de urbanização em curso, no
próximo dia 28 de Julho, com a participação das diversas equipas de trabalho responsáveis pela
elaboração desses planos, sendo a parte da manhã desse dia utilizada na visita aos locais
contemplados pelos planos e a parte da tarde utilizada na realização do citado ponto de situação
- Na mesma data, com o Instituto Politécnico de Leiria, para aprovação do plano
estratégico para o próximo ano lectivo.
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O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e eventos em
que participou:
- Dia 23 de Junho, deslocou-se à Ilha da Berlenga, com representantes da Capitania do
Porto de Peniche, no âmbito das comemorações do Dia da Unidade;
- Dia 24 de Junho, apresentou o reconhecimento do Município de Peniche à Capitania do
Porto do Funchal e ao Presidente da Câmara de Porto Santo, pela forma como se tinham
solidarizado com as vitimas do naufrágio da embarcação “Trinitá”, prestando-lhes apoio
imediato. Acrescentou que tinha estado em contacto na altura, com o mestre e proprietário do
barco naufragado a fim de se inteirar da situação;
- Na mesma data, no acto de celebração da escritura de aquisição dos terrenos junto à Igreja
de Nossa Senhora da Conceição, e na inauguração do Parque Infantil em Atouguia da Baleia;
- Na mesma data, na Corrida das Fogueiras e das Fogueirinhas, que contou com a
participação de Rosa Mota;
- Dia 27 de Junho, na inauguração do último troço do IP6, onde tinha colocado a questão
do alargamento para quatro faixas de rodagem de toda aquela via rodoviária, invocando questões
de segurança e solicitando a monitorização do funcionamento daquela entrada. Colocou,
também, a questão da construção de uma via até à zona industrial de Serra d’El-Rei e reforçou a
necessidade de especial atenção que deve merecer o projecto do porto marítimo, tendo
contactado para o efeito o Presidente do Instituto Portuário e dos Portos Marítimos;
- Dia 28 de Junho, na celebração do protocolo de colaboração com a Federação
Portuguesa do Pentatlo;
- Dia 29 de Junho, comunicou que se tinha realizado a feira mensal, fazendo um balanço
bastante positivo em relação à forma como tinha decorrido, nomeadamente quanto à segurança e
ordenamento do espaço. Disse que a receita apurada tinha atingido os 11.417,00 €, derivada da
presença de 187 feirantes, tendo faltado 26. Referiu, ainda que a correcta aplicação da taxa em
vigor origina valores elevados a pagar, acima da média praticada na região e que iria ser
apresentada uma proposta mais aderente à realidade da zona, com possibilidade de serem feitos
eventuais acertos às taxas cobradas na última feira;
- Na mesma data, no torneio de Equipas de Rua organizado pela “Acompanha”;
- Na mesma data, na Exposição de Artesanato de Geraldes, tendo evidenciado a importância
dos projectos em desenvolvimento e a intenção de viabilizar a sua continuação, uma vez que se
tratava de uma iniciativa de grande utilidade social;
- Dia 1 de Julho, na final do Campeonato de Futsal do Inatel.
- Na mesma data, no Encontro Nacional de Vespas realizado em Peniche;
- Na mesma data, nas comemorações do 39.º aniversário dos SMAS e no 13.º aniversário da
elevação da Serra d’El-Rei a Vila;
- Dia 2 de Julho, no 23.º Triatlo de Peniche, prova que contou com 196 participantes.
Informou que tinha recebido uma mensagem da atleta Vanessa Fernandes e que a campeã
europeia de juniores, Anais Moniz, tinha participado na citada competição. Pela forma como
tinha decorrido esta iniciativa felicitou a Federação Portuguesa de Triatlo, e a equipa da Câmara
que participou na organização e as entidades envolvidas na segurança da prova;
- Dia 3 de Julho, no acto de realização de venda, por hasta pública, dos lotes n.os 82, 83,
84 e Q, situados na Zona Industrial da Prageira, pelo valor total de 255.000,00 €. Referiu que
tinha sido um bom processo de venda, com a presença de um número considerável de
interessados.
O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que no dia adiante referenciado tem
programado a sua participação na seguinte reunião:
- Dia 5 de Julho, na CCDRC, em Coimbra, onde será discutido o Quadro de Referência
Estratégica Nacional.
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Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 19 de Junho, na elaboração do Mapa de Obras;
- Dia 20 de Junho, com o responsável da Feira Internacional de Artesanato sobre a edição
de Agosto 2006;
- Na mesma data, com a Direcção da Associação de Feirantes de Lisboa, sobre o reinício
da Feira Mensal;
- Na mesma data, com o Senhor Bruno Salvador, representante legal da Federação do Triatlo,
sobre a realização da XIII edição Triatlo – Cidade de Peniche, que decorreu no dia 2 de Julho;
- Na mesma data, com as Senhoras. Professoras de Ballet, onde foram abordados diversos
assuntos nomeadamente sobre o Sarau de encerramento a ter lugar no dia 24 do corrente;
- Dia 21 de Junho, com os Técnicos das Piscinas Municipais para abordagem de assuntos
de futuro e gestão das Piscinas Municipais;
- Dia 26 de Junho, com a Senhora Presidente da CPCJ, Drª Ana Cavaco;
- Dia 27 de Junho, no Agrupamento de Escolas de Peniche, no âmbito da Avaliação da
Implementação do Inglês para o 1º ciclo, avaliação bastante positiva;
- Na mesma data, com um grupo de jovens, onde prestou várias informações sobre as
actividades desportivas e culturais que irão decorrer ao longo do ano 2006;
- Na mesma data, com os cinco Agrupamentos de Escolas sobre o Projecto de
enriquecimento curricular;
- Dia 28 de Junho, com o Conselho de Coordenação de Avaliação do Inglês para o 1º ciclo;
- Na mesma data, com Drª Ana Paula Leitão, no âmbito da Educação e outros assuntos
pendentes;
- Na mesma data, com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem;
- Dia 30 de Junho, com a Educadora Ana do Jardim Infância do Casal Moinho;
- Na mesma data, com a Direcção dos Bombeiros Voluntários de Peniche, onde foram
abordados diversos assuntos;
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu também, conhecimento das seguintes
actividades e eventos em que participou:
- Dia 21 de Junho, na Festa do “Inglês para o Ensino Básico”, onde foram oferecidas
algumas lembranças para os 290 alunos envolvidos na actividade;
- Dia 22 de Junho, deslocou-se à Rua do Agasalho do Pardal e à Escola 1º Ciclo de
Ferrel, acompanhado do Técnico Municipal, Engenheiro. Nuno Cativo;
- Dia 23 de Junho, visitou as obras do Parque Urbano da Prageira e o Depósito anexo à
Docapesca, onde se encontram viaturas à guarda do tribunal e viaturas de sucata;
- Dia 24 de Junho, no convívio do Atlético de “Os Dominguinhos”.
- Na mesma data, no Sarau do Estúdio de Ballet da Câmara Municipal de Peniche, no
anfiteatro do Jardim Publico;
- Na mesma data, no acompanhamento e entrega de prémios da Corrida das Fogueiras, e
das Fogueirinhas;
- Dia 26 de Junho, visitou a Casa da Juventude, nomeadamente a parte do alojamento e
do Projecto “Porta Fora”;
- Dia 29 de Junho, deslocou-se à feira mensal para contacto in loco com os participantes
na referida feira;
- Na mesma data, no concurso para Técnico Superior de Desporto;
- Dia 30 de Junho, visitou o Jardim de Infância de Serra d’El Rei;
- Na mesma data, na exposição de Artesanato, organizado pela OLEFA, que teve lugar na
sede do Atlético de Geraldes;
- Na mesma data, visitou as instalações da GNR por solicitação do Senhor Comandante;
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- Na mesma data, no Festival de Natação nas Piscinas Municipais, organizado pela
Câmara Municipal;
- Dia 1 de Julho, na apresentação de cumprimentos da Direcção do INATEL;
- Na mesma data, na Festa dos SMAS;
- Na mesma data, na Festa da Vila de Serra d’El Rei;
- Dia 2 de Julho, assistiu ao 23º Triatlo – Cidade de Peniche.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Informou que ultimamente tinha havido um pequeno problema com a qualidade da água
do abastecimento público, que tinha requerido uma atenção elevadíssima por parte dos
responsáveis dos SMAS. Salientou que nunca se tinha colocado em causa a qualidade da água,
em termos de saúde pública e que o facto tinha a ver com a qualidade da água da Albufeira de
São Domingos. Referiu também, que presentemente a situação estava controlada, mas que
mesmo assim, estava a ser feito um permanente acompanhamento por parte dos serviços. Disse
ainda, que iria ser posta no sítio da Câmara a explicação do que se estava a passar.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, dois votos e uma recomendação, cujos textos,
que leu, a seguir se reproduzem:
“RECOMENDAÇÃO:
Numa cidade com ambições de vir a constituir-se como um relevante destino turístico é,
sem dúvida, importante a actividade desenvolvida pelos estabelecimentos de bebidas, sobretudo
os situados na Avenida do Mar.
Todavia, pela grande afluência que congregam, e pela sua reduzida dimensão, na maioria
dos casos os clientes permanecem na via pública enquanto vão consumindo pela noite fora. Ora,
isso provoca que numerosos copos de plástico se vão amontoando nos passeios e arruamentos aí
restando até ao dia seguinte até à passagem dos funcionários municipais que efectuam a sua
remoção.
Assim os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se crie um conjunto
de regras que obriguem os estabelecimentos de bebidas a efectuarem a limpeza das áreas
públicas fronteiras após o seu encerramento”.
O Senhor Presidente da Câmara informou que a Autarquia estava a utilizar os serviços de
uma empresa de limpeza para durante as manhãs de Sábado e Domingo, a partir das 7 horas
proceder à limpeza das zonas focadas. Acrescentou que até à data se tinha conseguido um
apreciável grau de limpeza durante os fins de semana, não obstante, ter avançado com a
possibilidade de se fazer uma recomendação aos proprietários dos bares, no sentido de limparem
as zonas públicas contíguas aos seus estabelecimentos.
“VOTO DE CONGRATULAÇÃO:
Vereadores do Partido Social Democrata congratulam-se pela forma ordeira como
decorreu o mercado mensal que se realizou pela primeira vez no novo recinto em que, não só o
ordenamento de feirantes proporcionou um melhor contacto com os utentes, como a receita
obtida demonstrou claramente que as cobranças efectuadas em anos anteriores enfermavam de
eficácia e rigor.
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“VOTO DE CONGRATULAÇÃO:
Vereadores do Partido Social Democrata congratulam-se pela abertura ao tráfego do
Itinerário Principal 6, que permite uma moderna e segura ligação do Concelho de Peniche à
restante rede rodoviária nacional”.
- Informou, sobre a situação do vizinho do andar superior ao estabelecimento de bebidas
“Doce Mar”, que durante duas semanas o funcionamento do estabelecimento tinha decorrido
normalmente dentro do horário, mas que ultimamente tinha retomado a actividade para além das
24 horas, quase todos os dias da semana, com índices de ruído elevados, o que fazia com que o
citado vizinho se encontrasse numa situação desesperada.
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria trabalhar numa solução com o Senhor
Engenheiro Nuno Cativo e ver que situação correcta é que se encontrava o horário daquele
estabelecimento.
- Renovou os pedidos da relação de custos de manutenção dos veículos municipais, do
relatório sobre a edição dos “Sabores do Mar de 2006”, e da estatística de frequência das
exposições realizadas.
O Senhor Presidente da Câmara informou que o Senhor Vereador Jorge Abrantes está a
ultimar o mapa de custos das viaturas, que falta somente completar o relatório dos “Sabores do
Mar” elaborado pela Técnica de Turismo e que o Senhor Vice-Presidente iria apresentar resposta
às questões do foro cultural.
Senhores Vereadores do Partido Socialista:
- Perguntaram se já tinha havido alguma resolução sobre se o assunto de António Pedro
Veríssimo Santos, uma vez que tinha sido informado de que seria objecto de deliberação
autónoma durante a reunião. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria ouvir a junta de
freguesia respectiva sobre o assunto.
- Reiteraram o pedido de informação sobre a questão e o programa cultural de Verão.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Informou que o vizinho do estabelecimento “Doce Mar”, lhe tinha telefonado,
denotando algum desespero na sua comunicação. Disse que, em sua opinião a medição do ruído
deveria ser feita dentro de sua casa. O Senhor Presidente da Câmara informou que a medição do
ruído tinha sido feita dentro da habitação do citado vizinho e que o processo estava a percorrer os
trâmites normais.
- Informou sobre a deliberação tomada no sentido da Pastelaria “Rimor” suspender o
fabrico, que tal estabelecimento nunca tinha sido licenciado para esse efeito e que tal deliberação
era nula por não ter sido feita a audiência do interessado. Por isso recomendou que se visse a
situação do estabelecimento em questão.
- Relativamente ao voto de congratulação sobre a inauguração do troço do IP6, disse que
se associava a tal voto. O Senhor Presidente da Câmara tomou a mesma atitude.
- Referiu que, sobre a ligação à projectada zona industrial da Serra d’El-Rei, fazer a
reivindicação da sua construção sem haver uma localização concreta era problemático. Afirmou
que a Câmara deveria ter uma proposta concreta, para poder reivindicar a sua concretização.
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal, em relação às reivindicações relacionadas
com o IP6, disse que teriam obviamente de ser concretizadas de uma forma mais fundamentada.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Propôs a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do pescador do barco
“Trinitá”, e de um voto de solidariedade para com a tripulação e mestre do barco.
O Executivo concordou unanimemente com a aprovação dos votos propostos.
- Propôs também, a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do sogro do Senhor
Vice-Presidente da Câmara.
Deliberado aprovar o voto de pesar proposto.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezanove de Junho
último, 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 30 de Junho último, tendo a Câmara verificado e aprovado os
saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.425.411,39 € (um milhão quatrocentos
e vinte cinco mil quatrocentos e onze euros e trinta e nove cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 252.212,88 € (duzentos e cinquenta e
dois mil duzentos e doze euros e oitenta e oito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.570.574,18 € (um milhão
quinhentos e setenta mil quinhentos e setenta e quatro euros e dezoito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 256.561,24 € (duzentos e
cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e um euros e vinte e quatro cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, datada de 3.7.2006, da Cercipeniche, solicitando apoio financeiro para a
realização da iniciativa “Baleal para Todos”, com vista a possibilitar que pessoas com
mobilidade reduzida possam tomar banhos de mar.
- Deliberado conceder à Cercipeniche um subsídio no valor de 900,00 €. (P.º 13/09)
* Carta, datada de 11.10.2005, da EB 2,3 D. Luís de Ataíde de Peniche, solicitando a
atribuição de um subsídio destinado a comparticipar as despesas efectuadas com a edição do
jornal escolar “Mar Alto”.
- Deliberado conceder à EB 2,3 D. Luís de Ataíde de Peniche, um subsídio no valor de
300,00 €(P.º 13/01)
* Ofício, ref.ª 118/D/06, datado de 27.6.2006, da Associação dos Bombeiros Voluntários
de Peniche, dando conhecimento da eleição dos novos corpos gerentes daquela Associação para

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 03.07.2006 * Livro 97 * Fl.9

o biénio de 2006/2007, e solicitando o agendamento de uma reunião.
- Tomado conhecimento, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado que a reunião
solicitada já tinha sido efectuada, onde tinham sido colocadas as questões do pagamento do
subsídio de Julho e do abastecimento das viaturas dos Bombeiros no posto de abastecimento de
combustíveis municipal, tendo sido comunicado a inviabilidade de concretização da última
questão. (P.º 36/03)
* Ofício, ref.ª 120/D/06, datado de 27.6.2006, da Associação dos Bombeiros Voluntários
de Peniche, solicitando o parecer da Câmara Municipal, relativamente ao eventual arrendamento
das instalações do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche.
O Senhor Presidente da Câmara historiou este processo desde o mandato passado, tendo
manifestado a disponibilidade de apresentar o assunto em reunião de Câmara, e dizendo que deveria
também ser envolvida a Liga dos Bombeiros Portugueses no assunto. Acrescentou que para o
saneamento financeiro da instituição poderiam ser consideradas as possibilidades de alienação ou
arrendamento, tendo sido equacionadas várias hipóteses de alienação ou arrendamento.
Perguntou ao Executivo se via qualquer impedimento dos Bombeiros trabalharem as hipóteses de
arrendamento da parte inferior do antigo quartel, ficando a parte superior disponível para utilizações
que se mostrassem convenientes.
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que não via qualquer inconveniente em relação
às propostas dos Bombeiros e que se lhe afigurava que não deveria ser a Câmara a escolher a via a
seguir, se o arrendamento ou a alienação. Acrescentou que, no entanto, era da opinião de que o
arrendamento seria mais favorável.
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves fez uma breve resenha histórica do assunto, dizendo que
estava aberto a qualquer resolução, devendo no entanto saber-se qual o fim a que se destinada as
instalações em causa. Sugeriu que fossem feitos os estudos necessários para se concluir qual era a
melhor solução.
- Deliberado comunicar à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche que
encontrasse a melhor fórmula de rentabilização das antigas instalações do Quartel dos
Bombeiros, devendo manter o Executivo Municipal informado sobre o desenrolar deste
processo. (P.º 36/03)
* Carta, datada de 22.6.2006, da Acústica Médica, solicitando autorização para instalar
uma Unidade Móvel de Rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos próximos dias 7 e 8 de
Agosto, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito.
- Deliberado autorizar o solicitado. (P.º 32/05)
* Informação, datada de 30.6.2006, dos Serviços Municipais de Turismo, remetendo um
exemplar do programa de Carnaval de Verão e cópia do respectivo regulamento.
- Tomado conhecimento e deliberado aprovar o regulamento do evento em questão.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Carta n.º 205/DI, datada de 28.6.2006, da Cercipeniche, agradecendo a colaboração
manifestada aquando da realização da Campanha Pirilampo Mágico 2006. (P.º 37)
* Oficio, datado de 21.6.2006, da Rodoviária do Tejo, S.A., dando conhecimento dos
preços das tarifas para os transportes colectivos urbanos de Peniche, a vigorarem a partir do dia 1
de Julho de 2006. (P.º 23/01).
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MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL:
* Foi presente o mapa de execução orçamental, referente ao período decorrido desde o
início do ano económico até ao dia útil antecedente à realização da reunião.
- Tomado conhecimento.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 15:
A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração
orçamental de despesa n.º 15, para o ano em curso, a qual regista o valor de 13.000,00 € em
reforços de despesas capital e igual valor em anulações de despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 15:
A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração
n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de
13.000,00 € em reforços e igual valor em anulações.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 16:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 16, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 23.000,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em
anulações de despesas correntes.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 16:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 16 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 500,00 € em reforços e igual valor em anulações.
TOPONÍMIA:
* Ofício n.º 327, datado de 13.6.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
propondo a atribuição do nome de Rua da Raposeira à artéria que nasce na Rua da Liberdade, no
Lugar de Casais Brancos.
- Deliberado atribuir o nome, mencionado conforme proposto. (P.º 18/03)
PATRIMÓNIO:
Alienação de terrenos, sitos na Prageira:
Acompanhado do respectivo auto de arrematação da praça realizada hoje, foi presente o
processo de alienação dos lotes n.ºs 82, 83 e 84 e lote Q situados na Prageira a que respeita o
edital n.º 47/2006, de 31 de Maio último.
Na sequência da arrematação efectuada e de harmonia com o constante do respectivo
auto, a Câmara deliberou alienar os seguintes lotes de terreno, pelos preços que se indicam e nas
demais condições que serviram de base à licitação:
a) Lote 82, pela importância de 64 000,00 € (sessenta e quatro mil euros), aos Senhores
João Manuel Afonso Bachofen e José da Silva Correia Lopo, residentes na Avenida das Escolas,
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n.º 14 – r/c, em Peniche, e na Travessa Fonte da Quinta, n.º 4, em Zambujeira dos Carros,
concelho do Bombarral, respectivamente;
b) Lote 83, pela importância de 51 000,00 € (cinquenta e um mil euros), ao senhor Gentil
José Timóteo Brás Carvalho, residente na Avenida Mariano Calado, n.º 61, em Peniche;
c) Lote 84, pela importância de 85 000,00 € (oitenta e cinco mil euros), à firma
“Sociedade de Construções Madeira & Sales, L.da”, com sede na Rua 4 de Agosto, n.º 38, em
Serra de El-Rei, concelho de Peniche;
d) Lote Q, pela importância de 55 000,00 € (cinquenta e cinco mil euros), à firma
“Sociedade de Construções Madeira & Sales, L.da”, com sede na Rua 4 de Agosto, n.º 38, em
Serra de El-Rei, concelho de Peniche;
Habitação social – aquisição de fogo:
* Foi presente o processo, em nome de Idalina Domingos de Campos, onde comunicava o
seu interesse na aquisição do fogo de que é arrendatária, sito no Bairro Fundação Salazar, n.º 3r/c.º esq.º, em Peniche, nas condições que lhe tinham sido propostas através do ofício n.º 2647,
de 26.4.2006.
- Deliberado formalizar o processo de alienação do fogo em questão.
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 = 60 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 6000,
série C, de cor creme, da taxa de 1,20 €;
- Ocupação de terrado = 30 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 3000,
série C, de cor cinza, da taxa de 0,60 €;
- Venda por grosso em lugar não cativo = 2 caderneta, com 100 folhas cada, numeradas
de 1 a 200, série C, de cor azul escuro, da taxa de 6,50 €;
- Venda por grosso em lugar não cativo = 20 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas
de 1 a 2000, série C, de cor azul claro, da taxa de 2,90 €.
- Utilização de frigoríficos = 20 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 2000,
série C, de cor azul escuro, da taxa de 1,60 €;
- Utilização de frigoríficos = 20 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 2000,
série C, de cor amarelo escuro, da taxa de 0,80 €;
MERCADO MUNICIPAL:
* Requerimento, em nome de Ernestina Maria Rosa Oliveira, residente na Travessa da
Palmeira, n.º 1, em Ferrel, solicitando o cancelamento da concessão do direito à ocupação das
bancas n.os 69 e 70, 1.ª classe, situadas no 1.º piso do Mercado Municipal.
- Deliberado deferir o solicitado, assim como anular o conhecimento de débito de Maio
passado, relativo à cobrança da taxa de ocupação das bancas em questão. (P.º Mercado)
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PROPOSTA DE ACESSIBILIDADES PARA O CAMPO DA REPÚBLICA:
* Elaborado pelo DPOI, foi apresentada e apreciada uma proposta relativa às
acessibilidades ao Campo da República, junto à fortaleza, em Peniche.
- Deliberado aprovar.
FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM:
Atento aos períodos normalmente concedidos para a instalação e funcionamento de
feirantes e divertimentos, a Câmara deliberou que, por ocasião da Festa de Nossa Senhora da
Boa Viagem do corrente ano, os divertimentos se possam instalar a partir de 18 de Julho e se
mantenham em funcionamento até 15 de Agosto seguinte e os feirantes se possam instalar a
partir do dia 25 de Julho, iniciem a actividade a partir do dia 30 de Julho e a mantenham até 15
de Agosto.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito 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.

