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ACTA N.º 32/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2006:
Aos dezassete 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:
- José Lourenço dos Santos e Laura Farto, que solicitaram mais uma vez o encerramento
ou a redução do horário de funcionamento da churrasqueira que funciona perto da sua casa, uma
vez que encerra sempre para além das 24 horas, não deixando descansar a sua família. Referiu
ainda, que o fumo produzido pela exploração da churrasqueira também entrava na sua casa,
causando-lhe grande incómodo.
O Senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara estava a acompanhar o assunto da
melhor forma e que iria verificar se a solução da saída de fumos era tecnicamente a mais
adequada. Referiu ainda, que iria solicitar à GNR para fazer um melhor controlo do horário de
encerramento do estabelecimento em questão e que iria chamar os seus proprietários para em
conjunto serem estudadas soluções para as questões apontadas.
- Luís Parreira, director da rádio 102 FM, que solicitou ao Executivo que equacionasse a
possibilidade de celebração de um contrato de prestação de serviços ou de avença com a rádio,
para publicidade ou mesmo a realização de um programa de índole autárquica.
Referiu que a Autarquia dava pouco apoio à rádio, utilizando para a sua publicidade mais
a imprensa escrita e que aquela estação sempre tinha apoiado tanto a Câmara como as Juntas de
Freguesia.
O Senhor Presidente da Câmara disse que entendia a intervenção do proprietário da rádio
como um protesto e pensava que não havia razão para tal, porque a Câmara sempre tinha dado
atenção à rádio. Quanto à publicidade, disse que a Câmara tinha utilizado os meios que lhe
pareciam mais adequadas para obter a eficácia da mesma, tendo em atenção a urgência da
divulgação. Acrescentou, por último, que estava agora, com certa estranheza, a constatar a
insatisfação do proprietário da estação de rádio, que iria avaliar a situação e que a celebração de
um protocolo seria uma matéria que poderia ser estudada.
O Senhor Vereador Francisco Salvador informou que em anteriores mandatos tinha
havido um programa de rádio denominado “Fórum Autárquico”, que era da responsabilidade da
Autarquia e servia para divulgar assuntos de interesse municipal. Acrescentou que poderia ser
encarada uma hipótese similar à focada.
O Senhor Luís Parreira esclareceu que o citado programa tinha sido realizado durante a
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presidência do Senhor João Barradas. Frisou que não vissem nas suas palavras qualquer
ressentimento em relação à Câmara, uma vez que o relacionamento a nível institucional tinha
sido sempre muito bom e que a sua intervenção ia no sentido da rádio desenvolver um trabalho
mais interessante, para além de haver um reforço nas relações comerciais.
- José Agostinho dos Santos, que solicitou uma maior atenção em relação a comerciantes não
colectados que vendem fora do Mercado Municipal e prejudicam o negócio das suas duas firmas,
devidamente legalizadas. Referiu a inoperância do fiscal do Mercado em relação a esta matéria.
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria contactar o Director do Departamento
de Energia e Ambiente para exigir a devida actuação dos dois fiscais do Mercado em relação à
venda ilícita, quer por retalho, quer por grosso.
O Senhor José Agostinho dos Santos referiu ainda que em frente da sua propriedade situada
na Lagoeira estavam a ser construídas duas casas sem licença, assim como um muro dentro da valeta.
O Senhor Presidente da Câmara solicitou informação sobre o assunto ao Director de
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, tendo aquele funcionário comunicado que
tinha sido elaborado um plano de alinhamentos para aquela artéria e que tinha sido comunicado à
pessoa que ia construir o muro.
O Senhor Presidente da Câmara solicitou ao referido funcionário para elaborar uma
informação sobre o assunto e informou o citado munícipe que ia apurar os aspectos apontados
sobre o Mercado Municipal.
- Manuel Joaquim Leonardo, que perguntou se o seu assunto já tinha alguma resposta,
dado que tinham decorrido três semanas sobre a última vez que tinha falado com o Senhor
Presidente, espaço de tempo indicado para a possível resolução do seu assunto. Comunicou que
no sítio do Calhau estavam a tomar terrenos mesmo em frente da sua propriedade, limpando e
vedando as referidas parcelas.
O Senhor Vice-Presidente informou que estava a ser feito um levantamento da situação e
que estavam a ser feitas notificações aos prevaricadores.
O Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística deu uma explicação
sobre a situação do terreno em questão, relativamente às possibilidades de construção.
O Senhor Presidente informou que os serviços municipais estavam a trabalhar no assunto,
alertando no entanto para a eventual morosidade de um processo de elaboração de um plano de
urbanização.
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 e eventos em que participou:
- Dia 4 de Julho, reunião com a Associação de Marinheiros do Oeste, onde foi avaliada a
questão da sede social e a realização de uma iniciativa com um navio da Marinha.
- Na mesma data, reunião com a empresa Dunamar e técnicos municipais, para análise de
aspectos associados ao Bairro do Fialho e o acompanhamento da transferência de 36 casos a
partir de Setembro.
- Dia 5 de Julho, reunião com o Dr. Luís Cordeiro da Price Waterhouse, sobre as medidas
de modernização administrativas, implementadas no âmbito do programa Oeste Digital.
- Na mesma data, na CCDRC, em Coimbra, para discutir o Quadro de Referência
Estratégica Nacional.
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- Dia 6 de Julho, reunião com o Senhor José Nicolau para discussão de vários assuntos
relacionados com as suas empresas, nomeadamente a emissão de certidão de propriedade
horizontal de prédio construído pela NIS 8, e que para tal efeito tinha solicitado parecer urgente
ao consultor jurídico municipal. Informou também que tinham sido abordados alguns assuntos
relacionados com a Comissão de Obras e a Comissão do posto de abastecimento de combustível
do GDP, nomeadamente a sua saída dessas comissões, por a sua existência já não fazer sentido.
- Dia 11 de Julho, reunião onde foi tratada a situação das arribas, informando que tinha
sido feito um relatório sobre o trabalho desenvolvido, que não acrescentava muito à situação já
conhecida. Referiu que tinha falado com o Presidente do INAG sobre o que se estava a passar,
nomeadamente sobre a divulgação do relatório antes de tempo, pois deveria ser acompanhado de
medidas concretas para obviar os riscos imediatos. Salientou ainda que iria ser elaborada
informação sobre a situação da Almagreira, a fim de prevenir qualquer incidente.
- Na mesma data, reunião com o Grupo Desportivo de Peniche e o Grupo Desportivo de
Atouguia para avaliar as propostas de subsídio. Referiu que a atitude do GDP tinha sido muito
positiva, denotando uma nova dinâmica a nível directivo. O Senhor Presidente referiu que tinha
sido abordada a manutenção do valor do apoio e a dívida dos transportes em autocarro
municipal, ficando acordada a apresentação de um plano de pagamentos em três anos. Quanto ao
Grupo Desportivo de Atouguia disse que os assuntos debatidos tinham assentado na valorização
da vertente de formação de jovens e na obtenção de um subsídio que preserve essa vertente.
- Dia 12 de Julho, na Assembleia Geral da Associação de Desenvolvimento da Região
Oeste, onde tinham sido regularizados os corpos sociais daquela entidade e admitida como
associada a Câmara de Peniche. Informou que o Presidente da Câmara de Torres Vedras queria
colocar, em sede da AMO, a discussão da orientação sobre a rotatividade dos seus membros nas
organizações participadas por aquela associação de municípios.
- Dia 13 de Julho, na reunião da Comissão alargada da CPCJ, onde tinha sido analisado o
relatório da actividade do primeiro semestre, louvando o trabalho desenvolvido.
- Na mesma data, recebeu o responsável da Liga dos Desportos de Verão, a fim de
acordar as actividades a levar a efeito na inauguração do Parque Gaivotas Sport, no próximo dia
21 pelas 20.30 horas. Informou que iriam ser realizados, naquela data, os jogos entre as equipas
da Câmara e os Dominguinhos e entre o Benfica e o Sporting.
- Na mesma data, participou no desfile medieval de inauguração do Mercado Medieval
de Óbidos, a convite do respectivo Presidente da Câmara.
- Na mesma data, na reunião da Rede Social para apreciação das 5 candidaturas ao
programa PARES.
- Dia 14 de Julho, assistiu ao Carnaval de Verão, com a participação de 10 grupos,
salientando o empenho colocado na confecção dos trajes e na elaboração das letras das músicas,
assim como a numerosa assistência.
- Na mesma data, participou no torneio da sardinha assada organizado pelo Ténis de
Peniche, evento que registou a participação de cerca de 50 elementos.
- Na mesma data, esteve presente no torneio de hóquei em patins, na modalidade 3x3,
organizado pelo Stella Maris.
O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que hoje estará presente na entrega de
prémios do concurso de rendas de bilros e dos jogos florais da Semana da Rendilheira, que
decorrerá no Auditório Municipal.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Escola da Bufarda:
Para resolução do problema da deslocação dos alunos e professores da Escola da
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Bufarda, informou que tinha efectuado uma reunião, com carácter de urgência, com a DREL,
onde foi comunicada a disponibilidade da Câmara em comparticipar em 50 % do custo de
aluguer dos dois pavilhões necessários. Informou também que tinha solicitado uma confirmação
sobre a instalação de um Jardim Escola da Bufarda, obra a executar durante a conservação da
referida escola, assim como a construção de um pavilhão gimnodesportivo nesta fase. Salientou
que, embora estas valências fossem onerar o valor da obra inicial, com certeza que iriam ficar
mais baratas do que se fossem concretizadas separadamente desta fase de conservação.
Actividade Sócio-Cultural e Desportiva:
Distribui cópia da acta do júri do concurso de rendas de bilros, realçou o empenhamento
dos grupos participantes no Carnaval de Verão, assim como a enorme adesão popular a este
evento e comunicou que tinha estado presente no torneio da sardinha assada, organizado pelo
Ténis de Peniche.
Informou também que tinha efectuado reuniões com as associações desportivas, para
auscultar as suas opiniões sobre a proposta de subsídios, no sentido de elaborar uma proposta
final a submeter à aprovação na próxima reunião.
Obra no Campo da República:
Disse que era necessário equacionar a possibilidade de alteração da colocação de saibro,
uma vez que aquele material não garantia a qualidade que deveria ter a obra depois de pronta.
Sugeriu que fosse solicitado um parecer aos técnicos municipais sobre a garantia de qualidade da
aplicação do referido material.
Relatório sobre as Arribas de Praias do Município de Peniche:
Comunicou que a principal ilação que se deveria de tirar sobre a divulgação precipitada
do relatório sobre a situação das arribas entre Marinha Grande e Mafra é que este deveria ser
acompanhado das medidas a pôr em prática para segurança dos utentes, assim como dos meios
de acompanhamento da situação.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Comissão de Trânsito:
Informou que a Comissão de Trânsito tinha reunido no passado dia treze, a fim de estudar
a sua forma de funcionamento e de definir as suas prioridades. Disse que tinha ficado acordado a
realização de reuniões de três em três meses.
Programa Oeste Digital:
Comunicou que tinha participado na reunião de apresentação e em várias reuniões de
trabalho de reengenharia de processos para a modernização administrativa, no âmbito do
Programa Oeste Digital. Referiu que o Município de Peniche estava a responder de forma
bastante positiva ao referido programa, revelando um bom andamento na elaboração e
fornecimento dos dados solicitados.
SMAS:
Informou que tinham sido efectuadas reuniões sobre os problemas de saneamento pluvial
de Ribafria, a solicitação do Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, onde
tinham sido dados esclarecimentos julgados convenientes.
Informou também que para garantir a utilização por todo o tipo de veículos, tinha sido
necessário fazer ajustamentos à obra inicial da rotunda do Cruzeiro.
Quanto á ETAR de Peniche, comunicou que, na passada sexta-feira, um técnico da
Catalunha, esteve a analisar o problema da desodorização da ETAR de Peniche e que iria
colaborar na procura da melhor solução para aquele problema.
Referiu ainda que, com a continuação do Verão quente e seco, os SMAS reforçaram as
suas preocupações em assegurar um normal abastecimento de água.
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Senhor Vereador Francisco Salvador:
Solicitou uma listagem das avenças, com nomes, funções e remunerações auferidos,
perguntou se o relatório do Festival Sabores do Mar já estava concluído e se tinha sido
estabelecido algum apoio para a organização do Carnaval de Verão.
Solicitou também um ponto de situação sobre o Programa Integrado de Educação e
Formação referindo que tal programa poderia ser a solução para o elevado abandono escolar de
Peniche.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Solicitou informação sobre a construção sem licenciamento da Rua da Biquinha, sobre o
processo da Urbacaldas e sobre as candidaturas à construção de mini-campos de relva sintética.
Comunicou que o novo traçado da EN 114 da Coimbrã, não tinha iluminação pública e
que na Rua 1.º de Dezembro da Serra d'El-Rei estava o ser colocado lancil muito baixo. Quando
solicitou informação sobre o facto, os funcionários que executavam a obra informaram-no que o
lancil era para retirar. Disse ainda que tinha sido colocado alcatrão no ano passado e que agora
tinha sido informado que o alcatrão era para retirar, facto que, a acontecer, considerava
despesismo.
Por último referiu a conveniência de um debate sobre os horários de encerramento dos
estabelecimentos e a revisão do regulamento respectivo, a fim do Executivo melhor poder
decidir sobre este assunto.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Voltou a solicitar informação sobre a razão da não apresentação de candidatura aos mini-campos de relva sintética. Perguntou se tinha valido a pena a deslocação de uma representação
por terra a Portimão, na altura da viagem do Crioula de Peniche àquela cidade, uma vez que só
estavam presentes 12 pessoas no espectáculo.
Sobre o relatório das arribas de algumas praias de Peniche, referiu que tinha sido um erro
estratégico do Senhor Presidente aparecer nos diversos canais de televisão a falar no assunto,
uma vez que os esclarecimentos prestados poderiam ter efeito contrário e afastar as pessoas das
praias de Peniche.
Solicitou esclarecimentos sobre os contratos de avença celebrados com Fernanda
Oliveira, Dulce Lopes, Alda Gomes e António Évora, assim como a consulta dos respectivos
processos.
Perguntou ainda se na reunião efectuada com o Senhor José Nicolau se tinha chegado a
alguma solução para a emissão da certidão da propriedade horizontal, uma vez que a situação
estava a provocar grandes problemas a algumas pessoas que compraram fogos no prédio alvo de
divisão em propriedade horizontal.
Quanto às obras do Campo da República disse que era preciso saber o contexto da
aprovação do projecto da obra e das actividades previstas para o local, para se poder avaliar a
solução proposta de piso.
Solicitou a consulta aos processos de concurso para contratação de termo resolutivo certo
de dois auxiliares administrativos para a Casa da Juventude e para a CPCJ.
Sobre o pedido de autorização da ACISCP para haver tolerância no horário de
encerramento dos estabelecimentos comerciais, disse que tal assunto não merecia a pena vir à
reunião de Câmara, por já ter sido despachado favoravelmente pelo Senhor Presidente.
Aconselhou que em futuros casos idênticos, a Vereação fosse consultada por telefone antes dos
despachos.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
Felicitou a Comissão Organizadora do Carnaval de Verão, assim como a Autarquia, pelo
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empenho e qualidade dos grupos participantes.
Sugeriu que os autocarros, aos fins-de-semana, estacionassem fora da cidade, uma vez
que se estavam a verificar situações de eminente perigo para os peões provocados pelos
autocarros junto do Campo da Torre.
Congratulou-se pela presença da PSP na Avenida do Mar, a autuar os veículos mal
estacionados, fazendo votos que esta situação seja mais frequente.
Senhor Presidente da Câmara:
Deu uma informação pormenorizada sobre a solução técnica sobre o problema de
saneamento de Ribafria, assim como esclareceu a que áreas é que se destinam os contratos de
avença celebrados.
Informou ainda que tinha reunido com os responsáveis do PIEF, a fim de apresentar
candidatura ao referido programa, não tendo o Ministério da Educação anuído a tal pretensão por
o programa já estar em andamento.
Referiu que havia um programa a funcionar em Caldas da Rainha que não tinha alunos
suficientes e tinha sido perguntado do interesse de alunos de Peniche se integrarem nesse
programa. Acrescentou que se tratava de alunos problemáticos e a sua deslocação para Caldas da
Rainha não se afigurava aconselhável, tendo-se chegado à conclusão de que o programa deveria
funcionar em Peniche. Salientou a necessidade de ser encontrado um espaço alternativo às
Escolas para promover o programa.
Senhor Vice-Presidente:
Comunicou que tinha contactado com o responsável do PIEF, tendo solicitado a
documentação necessária. Informou ainda que este assunto iria ser discutido com a Escola D.
Luís de Ataíde.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Informou que o mapa dos custos dos veículos municipais estava a ser ultimado, sendo
entregue brevemente.
Senhor Presidente da Câmara:
Informou que o relatório sobre o Festival Sabores do Mar iria ser enviado por e-mail a
toda a vereação e que iria se elaborada uma proposta para a edição do próximo ano do Carnaval
de Verão.
Sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, comunicou que era
sua intenção reformular o respectivo regulamento, devendo-se para o efeito analisar a legislação
reguladora desta matéria, o regulamento actual e as reclamações recebidas até à data.
Sobre a deslocação a Portimão do navio Crioula, disse que o programa contemplava a
representação e que a Câmara de Portimão tinha oferecido o alojamento e uma refeição.
Comunicou ainda que no fim do espectáculo tinha reunido com a equipa que se tinha deslocado a
Portimão, a fim de fazer um balanço da actividade desenvolvida, assim como o futuro
aproveitamento da representação “Os Amigos de Peniche”.
Em relação ao relatório das arribas das praias, esclareceu que tinha sido contactado pelos
canais de televisão, a dizerem que vinham fazer reportagens ás praias visadas no relatório e
achou melhor esclarecer o assunto e evidenciar os aspectos positivos das praias de Peniche, com
cerca de 10 quilómetros de areal e todas com bandeira azul.
Comunicou que tinha solicitado ao INAG medidas compensatórias, traduzidas em
iniciativas de promoção das praias, como a da próxima segunda-feira, com o hasteamento da
bandeira da praia acessível para todos, no Baleal.
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Referiu ainda que as praias iriam ser promovidas pelo futebol e ténis de praia e pelo
Campeonato Nacional de Surf e que as suas intervenções nos canais de televisão tinham ido no
sentido de amenizar e esbater os aspectos negativos que o relatório sobre as arribas poderia
suscitar.
Quanto à reunião com o Senhor José Nicolau, disse que tinha reunido com o Consultor
Jurídico municipal a fim deste colaborador elaborar um relatório sobre a questão da contraordenação.
Sobre o estacionamento no Campo da Torre, referiu que iria falar com a vigilância
municipal e equacionar a colocação de sinalização a direccionar o estacionamento de autocarros
para fora da cidade.
Senhor Vice-Presidente:
Sobre os mini-campos de relva sintética informou que a câmara tinha deliberado
formalizar as candidaturas, que tinha havido um despacho seu para o DPGU, no sentido de se
elaborarem os processos de candidatura, despacho esse que nunca tinha chegado ao citado
departamento. Acrescentou que se estava a apurar responsabilidades sobre este caso.
Em relação á obra da Rua 1.º de Dezembro disse que tal obra era da responsabilidade dos
SMAS e que passou por várias vicissitudes. Esclareceu que a rua só tinha uma camada de
regularização, colocada por a rua estar há muito tempo sem alcatrão e que agora iria ser
rebaixada numa parte, a fim do sistema de valetas funcionar correctamente. Salientou que não
considerava esta obra um despesismo, por os moradores da referida rua terem sofrido os efeitos
do pó durante ano e meio e de se ter colocado uma camada de regularização para obviar tal
incomodo.
Quanto às intervenções do Senhor Presidente nos canais de televisão disse que qualquer
elemento do Executivo teria a obrigação de prestar os esclarecimentos que lhe fossem
solicitados, por forma a minimizar os impactos negativos que a notícia das arribas poderia
provocar.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Disse que os canais de televisão só vinham a Peniche parta darem más notícias.
Senhor Presidente da Câmara:
Leu os esclarecimentos que tinha feito na altura.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias três,
quatro e dez de Julho 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 14 de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os
saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.210.526,73 € (um milhão duzentos e
dez mil quinhentos e vinte seis euros e setenta e três cêntimos).
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Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 146.743,87 € (cento e quarenta e seis
mil setecentos e quarenta e três euros e oitenta e sete cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.519.284,36 € (um milhão
quinhentos e dezanove mil duzentos e oitenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 246.586,31 € (duzentos e
quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e seis euros e trinta e um cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, datada de 12.7.2006, da Associação Rendibilros, solicitando a doação de
subscritos para enviar convocatórias aos associados e o pagamento por parte da Câmara das
despesas e expedição desses subscritos.
- Deliberado doar os subscritos solicitados, assim como suportar as despesas da sua expedição.
* Ofício n.º 106/06, datado de 26.6.2006, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando
apoio logístico e financeiro para a realização do “VIII Peniche Moda” e da “X Feira do
Livro”.
- Deliberado conceder o apoio logístico e um subsídio no valor de 600,00 € e solicitar um
pequeno relatório sobre a forma como decorreram os eventos mencionados. (P.º 11/03)
* Ofício, datado de 4.7.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 1.265,50 € relativo a refeições servidas na
cantina no mês de Junho.
- Deliberado atribuir ao Centro Social um subsídio, no valor de 1.265,50 €. (P.º 40/09/01).
* Carta n.º 107/06, datada de 3 de Julho de 2006, da Associação Juvenil de Peniche,
solicitando a atribuição de um subsídio para compensação de despesas efectuadas com estágios.
- Deliberado conceder um subsídio no valor de 160,86 euros. (11/03)
* Carta, datada de 12 de Julho de 2006, da Associação de Motociclismo de Peniche,
solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do VIII Encontro Nacional Motard
Peniche 2006, que terá lugar nos próximos dias 8 a 10 de Setembro.
- Deliberado conceder um subsídio no valor de 750,00 euros e dar o apoio logístico
solicitado, dentro das possibilidades da Autarquia.
* Ofício n.º 2462, datado de 3 de Julho de 2006, da Estradas de Portugal, EPE,
comunicando que iria proceder à conservação corrente de diversas estradas nacionais nesta zona
geográfica.
- Tomado conhecimento. (16/01)
* Ofício n.º 32, datado de 10 de Maio de 2006, da OLEFA – Organização Local de
Educação e Formação de adultos de Peniche, solicitando a disponibilização do equipamento de
som da autarquia, para uma actividade de animação cultural, acompanhado de informação do
Senhor Vice-Presidente dando conhecimento de que por tal equipamento estar avariado, tinha
sido necessário proceder ao aluguer de equipamento idêntico, pelo valor de 100,00 euros.
O Senhor Presidente deu uma breve informação sobre a actividade desenvolvida pela
OLEFA.
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- Deliberado conceder um subsídio à OLEFA, no valor de 100,00 euros.
* Carta, datada de 5 de Julho de 2006, da Associação A Serrana, solicitando a isenção do
pagamento de taxas pela utilização do autocarro municipal no transporte da secção de ginástica
na deslocação a que se refere o fax daquela associação datado de 3 de Julho de 2006.
- Deliberado conceder a isenção do pagamento do transporte em questão.
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não participou nesta deliberação. (32/06)
PESSOAL:
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de
trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Junho de 2006.
- Tomado conhecimento.
REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO CORSO CARNAVALESCO DE VERÃO NA
CIDADE DE PENICHE:
* Foi presente e objecto de apreciação o regulamento em epígrafe. O Senhor Vice-Presidente
propôs que fosse atribuído a cada grupo que participou na edição deste ano do Carnaval de Verão,
um subsídio no valor de 250,00 €, assim como fosse da responsabilidade da Autarquia o pagamento
das despesas relativas ao som e ao cartaz.
- Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente e
atribuir um subsídio à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense no valor
de 2.500,00 euros, para apoio financeiro a cada grupo participante no Carnaval de Verão, no
montante de 250,00 euros.
XIV CONCURSO DE RENDAS DE BILROS:
* Foi presente, acta do júri, do XIV Concurso de Rendas de Bilros, relativa à reunião para
atribuição da classificação dos trabalhos concorrentes, nas categorias erudita, popular e
concorrentes menores de 16 anos, acompanhado de informação a comunicar o valor dos prémios
a atribuir no âmbito do citado concurso, no valor de 5.415,00 €, para as categorias erudita e
popular e no valor aproximado de 500,00 €, por se tratar de prémios em géneros, para a categoria
de menores de 16 anos.
- Deliberado atribuir um subsídio à Associação Rendibilros no valor de 5.415,00 €,
correspondente ao valor dos prémios a atribuir às três concorrentes não premiadas da categoria
de menores de 16 anos, de montante semelhante ao prémio da quinta classificada daquela
categoria, conforme o proposto pelo júri do concurso.
IV JOGOS FLORAIS DA RENDA DE BILROS:
* Foi presente um a informação, da técnica superior de biblioteca e documentação, onde
comunicada o total dos prémios dos IV Jogos Florais da Renda de Bilros, no valor de 1.135,00
euros, verba a transferir para a Associação Rendibilros, a fim de proceder à atribuição dos
prémios aos vencedores dos referidos jogos.
- Deliberado conceder à Associação Rendibilros um subsídio no valor de 1.135,00 euros.
(11/01)
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ACÇÃO SOCIAL
* Foi presente, o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES).
O Senhor Presidente da Câmara deu uma explicação resumida sobre as cinco candidaturas
apresentadas, pelo Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, que apresentou duas
candidaturas, pela Cercipeniche, pela Associação do Centro de Dia da Serra d’El-Rei e pela
Associação de Solidariedade Social de Ferrel.
- Tomado conhecimento.
TOPONÍMIA:
* Ofício n.º 307/06, datado de 4.7.2006, da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei,
propondo a atribuição do nome de Praceta da Cooperativa Agrícola ao arruamento que nasce na
Travessa dos Agricultores.
- Deliberado atribuir o nome mencionado, conforme proposto. (P.º 18/03)
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 17:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 17, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 123.500,00 € em reforços de despesas correntes, 10.000,00 € em
anulações de despesas correntes, 7.500,00 € em reforços de despesas de capital e 121.000,00 €
em anulações de despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 17:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços e 73.500,00 € em anulações.
PATRIMÓNIO:
Desafectação de terrenos do domínio público:
* Foram presentes duas informações dos serviços da SEGAAOM, acompanhadas dos
respectivos processos, sugerindo que se considerem desafectadas do domínio público as parcelas
de terreno, uma com a área de 662,00 m2, sita no Sítio do Convento, em Peniche, e outra com a
área de 6,38 m2, sita na Rua António Maria de Oliveira, em Peniche, uma vez que nos
respectivos inquéritos não foram apresentadas quaisquer reclamações.
- Deliberado remeter à Assembleia Municipal, a fim de autorizar a desafectação do
domínio público das parcelas em causa. (P.º 32/03)
Actualização das rendas de prédios urbanos para 2006/2008:
* Presente informação do Sector de Acção-Social onde apresentava os cálculos ou
actualização das rendas de casa para 2006 a 2008, dos bairros Fernão de Magalhães, Valverde,
Rua das Redes, Rua dos Covos e Edifício Coosofi.
- Deliberado concordar com a actualização das citadas rendas, efectuadas ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 166/93, que define o regime de renda apoiada e solicitar ao DPGU que proceda
ao cálculo dos preços técnicos de todos os bairros de arrendamento social, a fim de ser possível
corrigir eventuais situações de inquilinos que tenham dificuldade em pagar o valor da renda.
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REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA:
* Foram presentes dois ofícios, datada de 14.7.2006, do Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, solicitando autorização para a realização do evento “2.ª Festa do
Atletismo – 24 Horas a Correr”, e apoio logístico para o beberete do convívio final, datados de
6.7.2006, e 14.7.2006, respectivamente.
- Deliberado autorizar a realização da referida prova de atletismo e atribuir um subsídio
para pagamento das despesas a suportar com o beberete do convívio final, incluindo as despesas
com pessoal. (P.º 40/09/01)
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL:
* Foi presente o relatório elaborado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, sobre a
reunião realizada no Ministério do Ambiente, relativa à apresentação do relatório sobre a
vigilância e acompanhamento da estabilidade das arribas no troço de litoral entre Marinha
Grande e Mafra.
O Senhor Presidente informou que iria haver um acompanhamento das medidas
propostas no relatório, chamando a atenção para a necessidade de uma justificação técnica dessas
medidas, nomeadamente em relação ao Porto de Areia Sul.
- Tomado conhecimento.
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 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Oceano”, sito
na Praça Jacob Rodrigues Pereira, n.os 12 e 13, em Peniche, de que é proprietária a Branco &
Anunciação, Lda..
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8 às 2 horas, pelo período de
um ano.
* Das 12 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Remédio Santo”,
sito na Rua Vasco da Gama, n.º 63, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Maria da
Conceição Pacheco Fernandes Santos.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 12 às 4 horas, com validade
até 30.9.2006.
* Das 7 às 24 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Brismar I”, sito na
Rua Tenente Valadim, n.º 1, em Peniche de que é proprietária a Raposo & Caldas L.da.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7 às 24 horas, pelo período
de um ano.
* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “O
Pescador”, sito na Praia do Baleal, de que é proprietário o Senhor Júlio Santos Catarino.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8 às 2 horas, pelo período de
um ano.
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* Das 20 às 8 horas, para o estabelecimento de bebidas, 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.
- Deliberado, em complemento da deliberação tomada na reunião de 19.6.2006,
estabelecer a validade do horário de funcionamento até 31.12.2006.
* Das 8 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Geladaria
Atlântico”, sito na Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia, de que é
proprietária a Senhora Maria Irene Correia Pinto Ferreira.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8 às 2 horas, pelo período de
um ano.
Foram ainda presentes os seguintes documentos:
* Carta, datada de 31.5.2006, dos proprietários dos estabelecimentos de restauração e
bebidas, “Bar do Bruno” e “Prainha Bar”, sitos no Baleal, onde solicitavam o alargamento do
horário de encerramento dos referidos estabelecimentos, até às 6 horas, durante a época balnear.
- Deliberado que sejam visados os horários de funcionamento das 9 às 4 horas, com
validade até 31.12.2006.
* Fax, datado de 4.7.2006, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de
Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento dos estabelecimentos
comerciais, no dia 15 de Julho, aquando da realização do desfile do Carnaval de Verão.
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 4.7.2006, que
autorizou o solicitado.
* Informação, datada de 7.7.2006, dos serviços municipais de fiscalização, relativamente
a pedido de alargamento do 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, de que é proprietário o Senhor José Nuno da Silva Guedes Pontes.
- Deliberado informar o requerente de que deverá solicitar ao proprietário do prédio onde
está inserido o estabelecimento comercial de café, declaração com o consentimento do
prolongamento do horário de funcionamento até às 4 horas.
VENDA AMBULANTE:
* Foi presente um requerimento, em nome de Ivete Bandeira Machado Carmo, em que
solicitava autorização para a venda ambulante de bolos, sumos e gelados, para além de pinturas a
óleo.
- Deliberado, dado que na área da venda ambulante existem estabelecimentos a vender o
mesmo tipo de produtos, informar a requerente que deverá encontrar outros produtos para venda
ambulante, que não colidam com os produtos do comércio local.
O Senhor Vereador Francisco Salvador ausentou-se da reunião por motivos profissionais.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto
das deliberações adiante referidas:
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* Em nome de António Garcia de Matos e outros, onde solicita informação sobre a
viabilidade de loteamento, no prédio de sua propriedade, situado na Estrada dos Remédios, em
Peniche, assim como de todos os condicionamentos a que está sujeito tal loteamento.
- Deliberado informar o requerente que o loteamento pretendido não é viável, devendo a
proposta considerar o estudo geral elaborado para a zona e ser elaborada de acordo com as
condições expressas no parecer da DGUO, de 14 de Julho de 2006.
* Em nome de Celeste dos Santos Ferreira, em que, na qualidade de proprietária do
prédio urbano situado na Avenida da Praia, n.º 16, em Casais do Baleal, Ferrel, solicita
informação sobre a viabilidade de construção de uma habitação unifamiliar no referido prédio.
- Deliberado informar a requerente de que não é viável a construção pretendida por o
prédio estar abrangido pela REN, para além de estar inserido em Zona de Protecção Integral.
* Em nome de Inbox - Promoção Imobiliária, L.da, onde solicita informação sobre a
viabilidade de loteamento no prédio urbano situado na Quinta dos Salgados, em Atouguia da
Baleia.
- Deliberado informar a empresa requerente de que o prédio em questão poderá ser
objecto de operação de loteamento, mas que a proposta de loteamento apresentada não é viável,
pelas razões expostas na informação da DGUO de 14 de Julho de 2006.
* Em nome de Manuel Fernandes Simões, em que solicitava informação sobre a
viabilidade de construção de uma habitação unifamiliar, no prédio urbano de sua propriedade,
situado na Rua da Paz, n.º 34 e na Rua de São Marcos n.º 17 e 19, em Peniche.
- Deliberado informar o requerente de que é viável a construção pretendida, desde que a
proposta seja remodelada de acordo com as indicações constantes na informação da DGUO, de
11 de Julho de 2006, devendo colher parecer do IPPAR após a concretização da remodelação
indicada.
* Em nome de Joaquim Carreira, em que solicitava informação sobre a viabilidade de
fecho de um vão de porta interior no prédio de sua propriedade situado na Rua Raul Brandão, n.º
42, Ilha do Baleal, com vista a criar um espaço comercial com aceso directo ao exterior.
- Deliberado informar o requerente de que a sua pretensão não é viável, uma vez que para
a criação de um espaço comercial é exigível um pé direito mínimo de três metros, o que não se
verifica no projecto apresentado.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE
COMÉRCIO A RETALHO:
* Foram presentes três ofícios do Ministério da Economia e da Inovação, em que
solicitava a emissão de parecer por parte desta Autarquia sobre o pedido de autorização de
localização de estabelecimentos de comércio a retalho, com as insígnias Modelo, Worten e
Modalfa, na Rua General Humberto Delgado, em Peniche.
- Analisados os pedidos de localização e parecer técnico emitido pela DEPPC, de 24 de
Maio de 2006, deliberado, por maioria, com os votos favoráveis dos Senhores Presidente, VicePresidente e Vereadores Jorge Abrantes e Paulo Rodrigues e os votos contra dos Senhores
Vereadores Jorge Gonçalves e Joaquim Raul, concordar com o referido parecer técnico e
solicitar parecer jurídico que esclareça o artigo 16.º do Regulamento do PDM, artigo impeditivo
da tomada de outra posição da Câmara sobre este assunto, por forma a que a Câmara possa, em
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fase posterior, adoptar uma posição definitiva sobre o assunto.
Os Senhores Vereadores do Partido Socialista disseram que iriam apresentar uma
declaração de voto, o que não fizeram até ao encerramento da presente acta.
PLANO DE ALINHAMENTOS:
A Câmara deliberou aprovar um estudo de plano de alinhamentos apresentado para a
Cova da Areia, Reinaldes, elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e
Controlo, datado de 7 de Julho de 2006.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
* Na sequência do deliberado na reunião de 27 de Março de 2006, sobre as obras de
alteração e eliminação de barreiras arquitectónicas, a executar no fogo situado na Rua das
Ninfas, n.º 12, no bairro Luís de Camões, em Peniche, foi presente o ofício do IGAPHE, de 24
de Abril de 2006, onde comunicava a autorização de execução das referidas obras no fogo
mencionado.
- Deliberado avançar com a execução das obras em questão.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de
Setembro.
E eu,
, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino.

