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ACTA N.º 35/2006 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006: 
 
 Aos dezasseis dias do mês de Agosto do ano dois mil e seis, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Vítor 
Manuel Farricha Mamede, Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal 
de Peniche. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Presidente da Câmara por se encontrar ausente de 
Peniche e em gozo de férias, pelo que a mesma foi aberta e presidida pelo Senhor Vice-Presidente, 
eram catorze horas e trinta 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. 
 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:
 
 Foi presente uma carta, datada de 14 do corrente, do Vereador, Senhor Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, solicitando a sua substituição à reunião de hoje, nos termos do disposto no 
artigo 78.º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, por motivos de ordem familiar. 
 A Câmara deliberou deferir e, verificando-se que se encontrava presente na sala o 
cidadão que se segue na respectiva lista (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 79.º da citada lei, passou o mesmo, de imediato, a participar na 
reunião. 
 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 

 No período reservado à audição do público, intervieram: 
 

- Artur Silva e outros moradores na Praceta do Sol, em Casais do Baleal, que solicitaram 
informação sobre o desenvolvimento do processo respeitante ao destino a dar ao espaço exterior 
existente junto às suas casas de habitação e que faz parte do processo de loteamento aprovado 
para o local como área destinada à instalação de uma piscina. Manifestaram também as suas 
preocupações e solicitaram a intervenção da Câmara na resolução de diversos problemas que 
referenciaram, e relacionados com a falta de limpeza, arranjos e manutenção de espaços 
públicos, recolha de lixo e reforço de contentores, estacionamento abusivo de caravanas 
residenciais junto às praias e falésias e desníveis nos pisos devido à execução de obras de 
saneamento. O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que os problemas relacionados com 
a limpeza foram resolvidos e que o espaço onde está previsto a construção da piscina está a ser 
objecto de negociações com o promotor do loteamento. Deliberado, ainda, que a DASU se 
desloque ao local e preste informação sobre o estado actual da limpeza dos espaços públicos. 

- Virtuosa Domingos Leal, que reiterou o pedido de colaboração da Câmara quanto à 
resolução do problema relacionado com a cedência de instalações aos seus inquilinos, a fim de 
satisfazer a execução de obras impostas no seu prédio, sito na Rua António Cervantes, n.º 118, 
em Peniche. O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou das diligências que o munícipe 
deverá levar a efeito para resolução do problema. 
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- Eduardo Figueira e Álvaro Oliveira, na qualidade de representantes da Associação de 
Solidariedade Social de Ferrel, que solicitaram a autorização da Câmara para celebrar contrato 
de comodato do terreno onde vai ser instalado um Lar de Idosos, em Ferrel, com vista à 
formalização do processo de candidatura ao Programa PARES. Deliberado autorizar o 
pretendido. 
 

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 Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou, no período de 31de Julho a 15 de Agosto: 
- Com a Direcção da Associação E.F.C.R. Penichense, sobre a política de apoios da 

Autarquia às Associações; 
- Com o Comandante da PSP e os representantes da Comissão de Festas em Honra da Nossa 

Senhora da Boa Viagem, sobre diversas situações relacionadas com o trânsito e estacionamento; 
- Com a Senhora Paula Ilhéu, cidadã portuguesa, a residir no Noroeste do Brasil, sobre as 

Rendas de Bilros e a necessidade de apoio da Autarquia de Peniche, na perspectiva do projecto da 
Prefeitura Municipal de Traini, Estado do Ceará, para construção da Escola Museu ser uma realidade; 

- Com os Senhores, Luís Filipe e Rui Alexandre, sobre o eventual apoio da Câmara 
Municipal de Peniche ao filme sobre “A pesca da Sardinha - Um ensejo na Santa Elisa”. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e 
eventos em que participou no mesmo período: 

- Na cerimónia da Procissão do Mar, integrada nas actividades da Festa de Nossa Senhora 
da Boa Viagem; 

- Promovidas pelo Pelouro da Juventude, denominada “Semana da Juventude “, de 11 a 
15 de Agosto, com o slogan “Tu contas, Nós contamos contigo”, no qual constaram actividades 
culturais e desportivas; em parceria com o IPJ de Leiria, para assinalar o Dia Internacional da 
Juventude (12 de Agosto), decretado pela ONU e em parceria única entre o IPJ e uma autarquia 
do distrito de Leiria, com o apoio da ADEPE e da Associação Juvenil de Peniche; 

- Na inauguração da Feira Internacional de Artesanato, com nova localização, em que o 
promotor do evento e os diversos representantes dos stands demonstraram grande satisfação pela 
mudança do espaço; 

- Na assinatura de três acordos de celebração com os Agrupamentos de Escolas 1,2 e 3 de 
Peniche e Atouguia da Baleia, sobre as actividades de enriquecimento curricular, salientando-se 
a grande entreajuda e colaboração dos Conselhos Executivos; 

- No âmbito do Dia do Município, promovido pela Câmara Municipal de Peniche; 
- Promovidas pelo GDP, em jogo de confraternização, em Peniche, entre o “Clube 

Amigos de Peniche” e os “Velhos Guardas” – Sport Lisboa Benfica – Saudade, a que se seguiu a 
homenagem aos ex-futebolistas, Honório Moreira Sabino e Lídio Bento Correia; 

- Na edição da “35.ª Volta ao Aterro”/2006, promovida pela Junta de Freguesia de Serra 
d’El-Rei, e em que houve grande adesão popular e muita competitividade; 

- No jantar promovido pela Direcção da Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 
1902, em Atouguia da Baleia; 

- Na iniciativa da Junta de Freguesia de São Pedro, denominada “Grande Noite de Fado”, 
cuja realização foi de grande qualidade e com grande número de pessoas presentes; 

- No convívio dos Rotaryos de Peniche, Amadora e Coimbra; 
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- No convívio promovido pela Comissão de Festas em Honra da Nossa Senhora da Guia, 
em Ferrel; 

- Na cerimónia de entrega de prémios das Construções na Areia, promovida pelo Jornal 
de Notícias, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche, na Ilha do Baleal/Ferrel; 

- Na visita de trabalho às localidades do Montijo e de Leiria para conhecer as 
características das Casas Mortuárias destas duas localidades e com a perspectiva de dar início ao 
projecto da nova Casa Mortuária para a Cidade de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento da conclusão da empreitada das obras das redes de saneamento e de 

águas de Ribafria e manifestou a sua satisfação por as mesmas haverem sido concluídas dentro 
dos prazos programados e com a forte participação das respectivas populações; 

- Informou que ocorreram vários problemas não previstos ao nível do abastecimento de 
água à zona sul do concelho – Geraldes/São Bernardino, que exigiram um acompanhamento 
permanente e empenho dos técnicos, que se anota, com vista a minimizar os impactes negativos 
junto das populações. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, cinco recomendações, cujos textos, que leu, a 

seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 
 Tendo, ontem dia 15, ocorrido na Ilha da Berlenga dois acidentes de que resultaram 
ferimentos diversos, nomeadamente uma fractura de um braço, verificou-se que o Posto de 
Socorros da ilha não possui os mínimos requisitos para atender as estes casos, sendo necessário 
improvisar com pedaços de um caixote talas para o primeiro atendimento antes da evacuação dos 
feridos para Peniche. 

Assim sendo, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam vivamente que se 
envie de imediato para a Ilha da Berlenga os meios necessários e suficientes para uns primeiros 
socorros dignos”. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria averiguar a situação. 
 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
 Por vezes é nos mais pequenos pormenores que as comunidades revelam a sua vontade e 
vocação para se constituírem como importantes pólos de atracção turística. 

No cuidado posto na manutenção de espaços e equipamentos se vê a preocupação dos 
responsáveis por esse importante sector de actividade. 

Assim, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se retirem os 
outdoors que serviram para a promoção do Festival dos Sabores do Mar e que desde o início do 
mês de Junho se encontram desactualizados e cada vez mais com um ar degradado”. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu os motivos que levaram à não retirada 
dos mini REDS. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
 No meio urbano, a presença de espaços não construídos muitas vezes contribuem para dar 
um ar de desleixo e abandono e, não raro, constituem autênticas lixeiras, depósito de entulhos e 
viveiros de animais. 
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Deste modo, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se estude a 
criação de normas que obriguem os donos de terrenos e lotes não construídos em áreas urbanas a 
manter limpas e vedadas as suas propriedades, evitando assim a sua devassa e conspurcação”. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
 Na maioria das operações de loteamentos os promotores cedem terrenos para o domínio 
público para equipamentos e espaços verdes. 

Ora, mesmo nos casos em que o loteador deixa as referidas áreas devidamente arranjadas 
se coloca a questão da sua manutenção ao longo do tempo sobretudo quando estas se situam nas 
freguesias rurais. 

Atendendo aos parcos recursos que dispõem as juntas de freguesia, recomendam os 
Vereadores do Partido Social Democrata que se estude uma fórmula administrativa que permita 
criar automaticamente um fundo para manutenção de áreas verdes com base nas receitas 
arrecadadas pelo licenciamento de loteamentos e que, com regularidade, seja posteriormente 
transferido para essas autarquias”. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
 Atendendo à falta de capacidade dos Serviços de Fiscalização do Município para dar 
cabal resposta às inúmeras solicitações de que é alvo, recomendam os Vereadores do Partido 
Social Democrata que se abra concurso público para a realização do levantamento em todo o 
espaço municipal de diversos itens, tais como o da situação de legalidade dos estabelecimentos 
de bebidas e de restauração, o da ocupação dos espaços públicos por esplanadas, toldos e outros, 
ou o da venda ambulante etc.”. 
 
 - Questionou qual o ponto da situação relativo às contrapartidas que as Águas do Oeste 
terão de realizar pela utilização do terreno para construção da Estação de Tratamento de Águas 
Residuais da Atouguia da Baleia. E porque não tem sido transmitido o ponto da situação à 
referida junta de freguesia. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que desde a última 
reunião pública não há novidades em termos de projecto. 
 - Perguntou o porquê de, em resposta a uma questão levantada pelos Vereadores do 
Partido Social Democrata sobre o envolvimento da Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia na 
resolução do problema suscitado pelas obras da Escola de Ensino Básico do 1.º Ciclo da 
Bufarda, o Senhor Vereador Jorge Amador, em 5 de Junho, tendo afirmado que estava previsto o 
envolvimento dessa autarquia no processo, no dia 12 de Julho, escreveu um ofício à referida 
junta informando que o assunto era da exclusiva responsabilidade da Câmara. O Senhor Vice-
Presidente da Câmara informou que a situação das instalações provisórias se encontra resolvida e 
que do andamento do processo tem informado a Câmara e o Presidente da Junta de Freguesia, 
nomeadamente em relação à instalação do Jardim de Infância e participação no custeamento dos 
pavilhões. 
 - Perguntou, também, porque é que tendo ocorrido no passado dia 11 do corrente a 
cerimónia de adjudicação da empreitada das obras de recuperação da Igreja de São José (facto 
que mereceu destaque informativo nos meios de comunicação social com direito a fotos), a Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia não foi convidada a estar presente nem do facto teve 
conhecimento. O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que dada a urgência de 
concretização do processo e disponibilização da firma adjudicatária não houve oportunidade de 
dar satisfação ao pretendido. 
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 - Perguntou, ainda, porque é que tendo sido preparado um programa de comemoração do 
Dia Internacional da Juventude, que comportava diversas acções na área das juntas de freguesias 
rurais, pelo menos, no caso da Atouguia da Baleia, não houve o cuidado de se lhe comunicar a 
realização dos concertos. 
 O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou ter endereçado convite por e’mail às 
entidades envolvidas no processo e solicitou que os serviços informem se nos textos dos 
protocolos celebrados com as juntas de freguesia consta disposição sobre a qual tivesse havido 
violação em relação à atitude de convocação obrigatória. 
 
 Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
 - Justificou a sua falta nas comemorações do Dia do Município; 
 - Deu conhecimento de diversas reclamações que lhe dirigiram sobre deficiências e 
irregularidades existentes na Ilha do Baleal, designadamente ao nível da proibição da circulação 
de viaturas e em obediência a directiva “Baleal sem carros”, estacionamento abusivo, com 
retirada da respectiva corrente, na zona Sul da Ilha, incumprimento dos valores audiométricos 
nocturnos, ausência de sinalização em alguns locais, nomeadamente na Rua Arre Burro, e cheiro 
nauseabundo na água junto aos rochedos sitos no final da praia. Deliberado solicitar à GNR uma 
maior fiscalização ao nível do ruído e cumprimento das normas estabelecidas quanto à circulação 
e estacionamento de viaturas e que os SMAS averigúem e informem sobre a origem do cheiro 
instalado na água junto à praia, cujo local, segundo o Senhor Vice-Presidente da Câmara, foi 
limpo há cerca de 15 dias, e que o DOM providencie a resolução dos problemas existentes com o 
ordenamento do trânsito. 
 
 Senhor Vereador Vítor Farricha: 
 - Questionou sobre se a empresa “ERA” foi autorizada a instalar uma “barraca” em terreno 
municipal, na zona do Baleal; 
 - Solicitou que os Serviços Municipais de Fiscalização façam o levantamento do 
“Acantonamento” que existe do lado esquerdo junto à estrada Peniche/Baleal e confinante com 
espaço público. 
 
 Senhor Vereador Joaquim Raul: 
 - Deu conhecimento das razões que motivaram a sua ausência nas comemorações do Dia 
do Município; 
 - Sublinhou que a Câmara deve reflectir sobre as questões relacionadas com o Baleal e 
Peniche, nomeadamente ao nível dos problemas acrescidos com a afluência de maior número de 
pessoas e derivada de uma maior proximidade dos grandes centros populacionais face às 
acessibilidades criadas pelo troço da IP6, e quanto à tomada de medidas imediatas para 
preservação do cordão dunar, sob pena da sua devastação e destruição, cuja situação começa a 
ser já preocupante; 
 - Alertou para o facto de, na zona de praia entre a Cova de Alfarroba e o Baleal, a água se 
encontrar muito suja, durante 15 dias de Agosto, permanentemente. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia 11 de Julho último, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
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 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 690.497,66 € (seiscentos e noventa mil 
quatrocentos e noventa e sete euros e sessenta e seis cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 145.830,15 € (cento e quarenta e 
cinco mil oitocentos e trinta euros e quinze cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.286.506,41 € (um milhão 
duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e seis euros e quarenta e um cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 274.210,26 € (duzentos e 
setenta e quatro mil duzentos e dez euros e vinte seis cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos aos 
dias de 23 de Junho a 5 de Agosto. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício, datado de 27.7.2006, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
solicitando o parecer da Câmara relativo a candidaturas para a criação de três empresas, de 
restauração, de esteticista e de electricidade, no âmbito da Portaria n.º 196-A, de 10 de Março, 
cujos promotores são os Senhores, Bruno Miguel da Cruz Martins, Ninfos & Faunos, Lda., e 
José Eduardo Machado Santos, respectivamente. 
 - Deliberado dar parecer favorável. (P.º 16/01) 
 
 * Informação, datada de 14.8.2006, dos Serviços Municipais de Turismo, remetendo 
estimativa de custos, relativamente ao II Carnaval de Verão, a realizar no dia 26.8.2006. 

- Deliberado autorizar a realização do evento e assumir os encargos dos pagamentos 
constantes da informação. 
 
 * Informação, datada de 21.7.2006, do técnico superior de arqueologia, remetendo estimativa 
de encargos e receitas, relativamente ao Colóquio “ A Costa Portuguesa no Panorama da Rota 
Atlântica à Época Romana”, a realizar nos dias de 16 a 18.11.2006, no Auditório Municipal. 
 - Deliberado autorizar a realização da actividade cultural e assumir os encargos dos 
pagamentos constantes da informação. 
 
 * Fax, datado de 14.8.2006, da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, 
remetendo proposta de actividades e estimativa de custos, relativamente à Semana da Juventude, 
realizada nos dias de 11 a 15.8.2006. 
 - Deliberado conceder à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria um 
subsídio, no valor de 2.500,00 €. (P.º 23/01) 
 
 * Carta, registada nestes serviços em 14.8.2006, da Associação Cultural Recreativa 
Desportiva Reinaldense, solicitando a oferta de um troféu ou apoio financeiro para 
comparticipação do Torneio de Chinquilho, a realizar no dia 20.8.2006. 
 - Deliberado oferecer um troféu, até ao valor de 75,00 €. (P.º 11/03) 
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 * Fax, datado de 11.8.2006, da Associação do Centro de Dia de Serra d’El-Rei, 
solicitando a isenção do pagamento, relativo à utilização do comboio turístico municipal. 

- Deliberado isentar a Associação do Centro de Dia de Serra d’El-Rei do pagamento dos 
encargos devidos pela utilização do comboio turístico municipal. (P.º 35/02) 
 

* Carta, datada de 13.6.2006, do Clube Ornitológico de Peniche, solicitando apoio 
logístico e financeiro para a realização da 16.ª Expo-Aves de Peniche, que terá lugar nos 
próximos dias de 3, 4 e 5 de Novembro. 
 - Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a limpeza 
do espaço da exposição na véspera da abertura ao público e com excepção da vigilância nocturna e 
conceder um subsídio ao clube Ornitológico de Peniche, no valor de 750,00 €. (P.º 35/02) 
 

* Carta, datada de 1.8.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 2.365,70 €, relativo a refeições servidas na 
cantina, no mês de Julho. 

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 2.365,70 €. 
(P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 11.7.2006, da Comissão Organizadora da Festa de Nossa Senhora da 

Boa Viagem, solicitando a oferta de um troféu destinado a premiar a participação de uma das 
embarcações na Procissão do Mar, realizada no dia 5.8.2006, inserida nas comemorações da 
Festa de Nossa da Boa Viagem. 

- Deliberado oferecer um troféu, até ao valor de 75,00 €. (P.º 11/03) 
 

 * Carta, registada nestes serviços em 2.8.2006, da Associação Cultural Recreativa 
Desportiva Reinaldense, solicitando autorização para realizar o “2.º passeio convívio as 
ferrugentas”, no próximo dia 17.9.2006. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e 
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro 
contra acidentes pessoais. (P.º 11/03) 
 

* Fax, datado de 2.8.2006, da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, solicitando a 
atribuição de um subsídio para comparticipação nas despesas efectuadas aquando da realização 
do colóquio “Planear com Alma é Amar o Território”, no dia 28.7.2006. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei um subsídio, no valor de 
505,20 €. (P.º 28) 

 
* Correio electrónico, datado de 11.7.2006, do Clube Naval de Peniche, solicitando a 

atribuição de um subsídio para comparticipação nas despesas dos seus atletas participantes no 
Campeonato da Europa de Vela, que se irá realizar nos dias de 29.7 a 4.8.2006, em Itália. 

- Deliberado conceder ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 570,00 €. 
 
* Correio electrónico, datado de 27.7.2006, da Amnistia Internacional Portugal, dando 

conhecimento das comemorações dos 160 anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal, no 
dia 10.10.2006. 

- Tomado conhecimento e deliberado que a Câmara se associa à iniciativa. (P.º 17) 
 
* Carta, datada de 11.8.2006, de Luís Filipe Silva Cardoso e Rui Alexandre Granada dos 

Santos, solicitando a atribuição de subsídio para comparticipação no projecto de filme sobre a 
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Pesca da Sardinha “Um Ensejo na Santa Elisa”. 
- Deliberado informar que a Câmara está disponível para apoiar o projecto através da 

aquisição de alguns exemplares, pelo que deverão apresentar informação sobre o valor do custo 
de cada exemplar. 

 
 * Informação, datada de 8.8.2006, do Técnico de Museografia, dando conhecimento da 
oferta de um vaso ao Museu de Peniche pela Câmara Municipal de Condeixa. 
 - Tomado conhecimento e deliberado agradecer a oferta. 
 
 * Informação, datada de 14.8.2006, do técnico superior de arqueologia, dando 
conhecimento da estimativa de encargos e programa de actividades, relativamente às Jornadas 
Europeias do Património de 2006 “ Património somos nós”, a realizar nos dias de 22 a 
24.9.2006. 
 - Deliberado autorizar a realização das actividades sugeridas e assumir a responsabilidade 
do pagamento com os encargos, até ao valor de 400,00 €. 

 
* Ofício n.º 826, datado de 2.8.2006, do INATEL – Instituto Nacional para 

Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores - Delegação de Leiria, solicitando apoio 
logístico para a realização do X Curso de aperfeiçoamento para jovens músicos filarmónicos do 
distrito de Leiria, a realizar nos dias de 3 a 9.9.2006, em Peniche. 

- Deliberado conceder o apoio logístico que materialmente seja possível e que o Senhor 
Presidente da Câmara analise quais os compromissos assumidos para o efeito. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 27.3.2006, do Jornal Diário de Notícias, solicitando apoio logístico 

para a 49.ª edição das construções na areia, realizada no dia 12.8.2006. 
- Deliberado que os serviços disponibilizem o apoio logístico que materialmente seja 

possível para a realização do evento, incluindo a entrega de lembranças alusivas ao Município, e 
assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o lanche e alojamento solicitados. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 
 * Fax, datado de 13.4.2006, da Associação de Surdos do Oeste, dando conhecimento do 
atraso da transferência bancária, por parte da Câmara, do subsídio relativo às despesas com o 
funcionamento da colónia de férias para crianças e jovens deficientes auditivos. 
 
 * Ofício, datado de 28.7.2006, do Centro de Saúde de Peniche, remetendo mapa de 
resumo dos resultados das análises às águas balneares marítimas, relativo às praias do concelho.  
 
 * Ofício, registado nestes serviços em 10.8.2006, do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, dando conhecimento da adjudicação da “Empreitada de Execução da Acessibilidade 
Marítima às Infra-estruturas Portuárias da 2.ª Fase do Porto de Pesca de Peniche”. (P.º 16/01) 

 
* Correio electrónico, datado de 22.6.2006, da Dynamicsport, remetendo proposta de 

actividades de animação, denominada “Animação Ciclovia Baleal – Peniche” Fun & Cycle. 
 
 * Fax, datado de 2.8.2006, de Lisboa Biketour, agradecendo o apoio da Câmara 
Municipal à iniciativa “Road Show Lisboa Byke Tour”, que se realizou no dia 26.7.2006, na 
Praia da Consolação. 
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LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 

- Portaria n.º 701/2006, de 13 de Julho, que regula a inscrição na (ADSE), como 
beneficiário familiar, da pessoa que viva em reunião de facto com o beneficiário titular. 

- Portaria n.º 712/2006, de 13 de Julho, que aprova o modelo do registo de trabalho 
suplementar previsto no n.º 2 do artigo 188.º da Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, (regulamenta a 
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código de Trabalho). 

- Portaria n.º 696/2006, de 26 de Julho, que fixa para 2006 os preços máximos para a 
aquisição de fogos ao abrigo dos Decretos-Lei n. 163/93, de 7 de Maio, 197/95, de 29 de Julho e 
135/2004, de 3 de Junho. 

- Portaria n.º 799/2006, de 11 de Agosto, que fixa a compensação a que as testemunhas 
têm direito por cada deslocação ao tribunal. 

- Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto, que aprova o regime de determinação e 
verificação do coeficiente de conservação. 

- Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto, que aprova o regime jurídico das obras em 
prédios arrendados. 

- Decreto-Lei n.º 158/2006, de 8 de Agosto, que aprova os regimes de determinação do 
rendimento anual bruto corrigido e a atribuição do subsídio de renda. 

- Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de Agosto, que aprova a definição do conceito fiscal de 
prédio devoluto. 

- Decreto-Lei n.º 160/2006, de 8 de Agosto, que aprova os elementos do contrato de 
arrendamento e os requisitos a que obedece a sua celebração. 

- Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto, que aprova e regula as comissões arbitrais 
municipais. 

- Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, que aprova o regime de acessibilidade aos 
edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, 
revogando o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio. 
 - Parecer n.º 120/2005, de 7 de Agosto, do Ministério Público, relativo à 
Incompatibilidade - Impedimento - Eleito Local - Autarquia Local - Junta de Freguesia - 
Acumulação de Funções - Regime de Exclusividade - Cargo Político e Perda de Mandato. 
 - Parecer n.º 117/2004, de 4 de Julho, do Ministério Público, relativo ao Concurso 
Público - Empreitada – Adjudicação - Preço Total - Preço Consideravelmente Superior e 
Conceito Vago ou Indeterminado. 

- Despacho n.º 16.088/2006, de 3 de Agosto, do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, sobre celebração de protocolos 
entre as CCDR e os municípios com áreas abrangidas por POOC. 

- Aviso n.º 8.332/2006, de 1 de Agosto, que publica para efeitos de aplicação das 
fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 
Janeiro, os valores dos índices de custos de mão-de-obra, relativos aos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março de 2006. 

- Despacho Normativo n.º 7/2006, de 10 de Agosto, que aprova o Regulamento do 
Programa Escolhas. 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS - TAXAS DE MERCADOS E FEIRAS: 

 
* Considerando os investimentos efectuados e a qualidade das infra-estruturas destinadas 
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à instalação do recinto para o mercado mensal; 
Considerando que as taxas fixadas pela ocupação do terrado se encontram totalmente 

desajustadas e desenquadradas da realidade actual e existente para este tipo de actividade; 
Considerando os preços praticados por outros municípios para idênticas ocupações; 
- A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal as seguintes alterações à Tabela de 

Taxas e Licenças, Capítulo X, Mercados e Feiras (ocupação e utilização) aprovada em sessão de 
27 de Dezembro de 2002: 

1.ª - Aditamento da alínea D) ao n.º 3 do artigo 30.º, com a seguinte redacção: 
    “Artigo 30.º - Venda a Retalho; 

… 
3) – Lugares de Terrado: 

… 
D) No mercado mensal, por metro quadrado e por dia: 

1) Até 50 m2 ................................................................................................ 0,80 € 
2) Área que exceda os 50 m2 …................................................................... 0,40 €” 

 
2.ª - Eliminação das subalíneas b) dos n.ºs 1) e 2) da alínea A), n.º 3 do artigo 30.º. 

 
ACORDO DE COLABORAÇÃO:
 
 * Foi presente o acordo de colaboração da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de 
Peniche, o qual tem por objecto a candidatura ao financiamento do programa de generalização do 
ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular no 1.º 
ciclo do ensino básico. 
 - Deliberado aprovar o texto do acordo de colaboração e ratificar a celebração do mesmo. 
 
 * Foi presente o acordo de colaboração do Agrupamento de Escolas de Peniche, o qual 
tem por objecto a candidatura ao financiamento do programa de generalização do ensino do 
Inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
ensino básico. 
 - Deliberado aprovar o texto do acordo de colaboração e ratificar a celebração do mesmo. 
 
 * Foi presente o acordo de colaboração do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia, o qual tem por objecto a candidatura ao financiamento do programa de generalização do 
ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular no 1.º 
ciclo do ensino básico. 
 - Deliberado aprovar o texto do acordo de colaboração e ratificar a celebração do mesmo. 
 
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. 
 
MAPA DE EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO: 

 
 * Foi presente o mapa de execução das grandes opções do plano, referente ao período 
decorrido desde o início do ano económico até ao dia útil antecedente à realização da reunião. 
 - Tomado conhecimento. 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 19: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 19, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 41.500,00 € em reforços de despesas correntes, 61.500,00 € em 
anulações de despesas correntes e 20.000,00€ em reforços de despesas de capital. 
 
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 20.000,00 € em reforços. 
 
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 Julho de 2006. 
 - Tomado conhecimento. 

 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, nos 

meses de Janeiro a Julho de 2006. 
 - Tomado conhecimento. 
 

* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 
serviço em Julho de 2006. 
 - Tomado conhecimento. 

 
* Foi presente uma informação, datada de 28.7.2006, da Secção de Recursos Humanos, 

acompanhada de informação datada de 10.8.2006, do Gabinete Jurídico Municipal, relativamente a 
processamento de abonos, por cessação de funções por morte de funcionário, aos respectivos herdeiros. 

- Deliberado autorizar o pagamento do abono, nos termos das informações prestadas. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, nos locais adiante indicados, 
em virtude dos mesmos não serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 

Caldas da Rainha:  
Tânia Filipa Ferreira Franco; 
Fábio Ricardo Marques; 
Fábio Ruben Figueiredo Nunes; 
Mafalda Sofia Figueira Agostinho; 
Cristiana Guincho Colaço; 
Fábio Bruno Gomes; 
Ana João Ribeiro Petinga; 
Venessa Filipa Leonardo Almeida; 
Mónica Sofia Ferreira Silva; 
Ana Filipa Ramos; 
Patrícia Martins Cipriano Inácio; 
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Ana Lúcia Ferreira; 
Adriana Catarina Pereira Ferreira; 
Vanessa Chagas Vala; 
Diogo Jesus Teodoro; 
Mélanie Correia e 
Ryan Constantino Antunes. 

 Torres Vedras: 
David Miguel Franco Agostinho; 

 - Deliberado deferir os dezoito pedidos. (13/04) 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Ocupação de terrenos municipais: 
 
 * Foi presente uma informação dos Serviços Municipais de Fiscalização, datada de 31 de 
Julho de 2006, dando conhecimento do não cumprimento do mandado de notificação relativo a 
ocupação indevida dos terrenos municipais, pelo Senhor Fernando Costa, sitos junto ao Carreiro 
de Joanes, em Peniche. 
 - Deliberado que o DOM, em articulação com DA, encetem os procedimentos legais com 
vista à desocupação do espaço. 
 
Loteamento municipal – Zona do Abalo, em Peniche: 
 
 * Elaborado pelo DEPPC, foi presente um estudo de alteração ao loteamento municipal 
em epígrafe, o qual foi objecto de aprovação, em reunião camarária, de 3 de Julho de 1990, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro. 
 - Deliberado aprovar o estudo agora proposto, que consiste na alteração da área do lote 
n.º 10, que passa a ter a área de 288,00 m2. 
 - Deliberado, ainda, que o estudo seja submetido a discussão pública, nos termos do n.º 2 
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de 

visto, o seguinte pedido de horário de funcionamento, para o estabelecimento que a seguir se 
indica, o qual foi objecto da seguinte deliberação: 

 
 * Das 9 às 2 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “O 
Prego da Consolação”, situado na Praceta António Custódio, em Consolação, de que é 
proprietário o Senhor Mário Manuel Antunes Patrício Agostinho. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.12.2006. 
 
 * Fax, datado de 8.8.2006, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento dos 
estabelecimentos comerciais da Vila de Atouguia da Baleia, nos dias de 14 a 19 de Agosto, 
aquando da realização da Festa de Nossa Senhora da Assunção, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, em exercício, de 11.8.2006, 
através do qual deferiu a pretensão, o que se comunicará à GNR. (P.º 34) 
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 * Fax, datado de 1.8.2006, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento dos 
estabelecimentos comerciais da freguesia de Ferrel, nos dias de 4 a 16 de Agosto, aquando da 
realização da Festa de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, em exercício, de 2.8.2006, 
através do qual deferiu a pretensão. (P.º 34) 
 
 * Fax, datado de 1.8.2006, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento dos 
estabelecimentos comerciais da cidade, nos dias de 4 a 8 de Agosto, aquando da realização da 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Peniche. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, em exercício, de 2.8.2006, 
através do qual deferiu a pretensão (P.º 34) 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Foi presente um requerimento, em nome de Ivete Bandeira Machado Carmo, 
solicitando autorização para a venda ambulante de doçaria regional pré-embalada. 
 - Deliberado indeferir. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Marco Filipe Brás Domingues, acompanhado de parecer, 
datado de 5.7.2006, da DGUO, solicitando autorização para proceder à ampliação de uma 
esplanada já existente, junto do estabelecimento de bebidas “Café Casa do Leme”, de que é 
proprietário, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche,  
 - Deliberado aprovar a ampliação da ocupação da via pública com mesas e cadeiras e 
autorizar, em princípio, a instalação da estrutura, toldo e publicidade, para o que deverá 
apresentar o respectivo projecto e pedido de licenciamento para apreciação. 
 

* Requerimento, em nome da empresa Ângela Maria Carreira Passos Campos, solicitando 
licença, para colocação de reclame luminoso na fachada do prédio urbano, situado na Rua 
António Conceição Bento, n.º 4, em Peniche, acompanhado dos pareceres do IPPAR e da 
DGUO, datados de 19.7.2006 e 26.7.2006, respectivamente. 
 - Deliberado deferir a solução quanto à colocação do reclame em painel e indeferir o 
pedido do reclame biface, em bandeira, por ter merecido o parecer desfavorável do IPPAR, que é 
vinculativo. 

 
* Requerimento, em nome de Luís Cardinali, solicitando autorização para proceder à 

montagem do seu circo, na Rua da Ponte Velha, junto ao edifício da Alfândega, em Peniche, nos dias 
de 24 de Agosto a 3 de Setembro de 2006. 

- Deliberado deferir a instalação e ocupação da via pública no espaço pretendido devendo 
previamente requerer o respectivo licenciamento. 
 
 * Informação, datada de 27.7.2006, dos Serviços Municipais de Fiscalização, 
acompanhada de fotografias, relativamente a reclames luminosos instalados sem licenciamento. 
 - Deliberado que os Serviços Municipais de Fiscalização procedam ao levantamento de 
todos os reclames luminosos instalados na área de protecção das muralhas. 
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PISCINAS MUNICIPAIS: 
 
 * Informação n.º 129/2006, datada de 21.7.2005, do técnico desportivo, apresentando 
proposta para o preçário das Piscinas Municipais, para a próxima época 2006/2007. 
 - Deliberado aprovar os preços a praticar quanto aos serviços a prestar nas piscinas 
municipais e demais condições constantes da informação prestada. 
 
PAGAMENTOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
 
 * Em aditamento à deliberação de 29.5.2006 e porque, por lapso, não se fez constar na 
mesma, a Câmara deliberou actualizar em 3% o subsídio que vem sendo concedido ao Centro 
Social do Pessoal da Câmara Municipal, com efeitos a partir de 1 de Janeiro do corrente, 
fixando-se o valor a transferir mensalmente em 7.034,90 €. 
 - Deliberado, ainda, ratificar os subsídios mensais concedidos através das ordens de 
pagamento n.os 1684, 1901 e 2264, respectivamente, a primeira, no valor de 7.854,50 € e cada 
uma das duas últimas, no valor de 7.034,90 €. 
 - Deliberado, também, autorizar o Senhor Presidente da Câmara, ou quem legalmente o 
substitua, a proceder aos pagamentos referidos. 
 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO, DA BUFARDA, 
DESTINADA À INSTALAÇÃO DE VALÊNCIA PARA JARDIM DE INFÂNCIA: 
 
 * Elaborados pela DEPPC e DPOI foram presentes, respectivamente, o projecto e 
estimativa de custos relativos à obra em epígrafe. 
 - Deliberado que o DEPPC elabore os restantes projectos das especialidades e que o 
DPOI, face ao valor orçamentado, desenvolva o processo e proceda à elaboração dos 
documentos necessários à formalização da abertura do concurso limitado. 
 
CONCURSO LIMITADO PARA ALUGUER E INSTALAÇÃO DE MÓDOLOS PRÉ-              
-FABRICADOS DESTINADOS A DUAS SALAS DE AULA E BLOCO DUPLO SANITÁRIO 
(PROCESSO N.º 45/06-APROV): 
 

* Foi presente o processo de concurso para adjudicação do fornecimento referido em 
epígrafe, contendo as propostas dos concorrentes, a acta de análise das propostas e o respectivo 
relatório final. 

- Deliberado homologar o relatório final e adjudicar ao concorrente classificado em 
primeiro lugar e conforme proposto, a Firma REMSA – Aluguer de Máquinas, Lda., e pelo preço 
oferecido de 11.900,00 €, a que acresce o IVA. 

- Deliberado, ainda, transmitir aos restantes concorrentes ao concurso a alteração dos 
valores verificada na proposta ganhadora e comunicada em sede de audiência prévia. 
 O Senhor Vice-Presidente não participou na apreciação e votação deste assunto por fazer 
parte da respectiva comissão de análise. 
 
ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 578, ENTRE FERREL E ATOUGUIA DA BALEIA – 
CONSTRUÇÃO DE VALETAS (PROCESSO N.º 775.1/DOM): 
 

* Na sequência da informação prestada pelo DOM, de 28.7.2006, dando conhecimento 
que no projecto da obra referida em epígrafe, aprovado por deliberação de 6.6.2005, constam 
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trabalhos previstos para os quais a Câmara não dispõe de meios necessários para proceder à sua 
execução, foi presente uma informação da DPOI, de 17.8.2006, dando conhecimento que se 
encontra concluído o processo referente ao projecto, programa do concurso e caderno de 
encargos relativo à obra em epígrafe, podendo, caso a Câmara concorde, proceder-se à abertura 
de concurso limitado para execução da empreitada, sem publicação de anúncio, nos termos do 
artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

- Deliberado rever a deliberação de 6.6.2006 e: 
1.º - Aprovar o projecto, programa de concurso e caderno de encargos; 
2.º - Proceder à abertura de concurso para execução da obra por empreitada, mediante 

concurso limitado, nos termos propostos, fixando-se o preço base do concurso em 33.656,00 €; 
3.º - Designar para constituírem as comissões de abertura e análise das propostas: 
a) Comissão de Abertura: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Engenheira Florinda 

Monteiro e Assistente Administrativa Maria Salomé Vala. 
b) Comissão de Análise: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Engenheiros 

Francisco Silva e José Coelho e Engenheiras Filipa Clara e Paula Ferreira. 
 
ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
BENEFICIAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ENTRE FERREL E ATOUGUIA DA 
BALEIA E FERREL E SERRA D’EL-REI – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PROCESSO N.º 
777/DOM): 
 

* Na sequência da informação prestada pelo DOM, de 28.7.2006, dando conhecimento 
que no projecto da obra referida em epígrafe, aprovado por deliberação de 6.6.2005, constam 
trabalhos previstos para os quais a Câmara não dispõe de meios necessários para proceder à sua 
execução, foi presente uma informação da DPOI, de 17.8.2006, dando conhecimento que se 
encontra concluído o processo referente ao projecto, programa do concurso e caderno de 
encargos relativo à obra em epígrafe, podendo, caso a Câmara concorde, proceder-se à abertura 
de concurso limitado para execução da empreitada, sem publicação de anúncio, nos termos do 
artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

- Deliberado rever a deliberação de 6.6.2006 e: 
1.º - Aprovar o projecto, caderno de encargos e programa de concurso; 
2.º - Proceder à abertura de concurso para execução da obra por empreitada, mediante 

concurso limitado, nos termos propostos, fixando-se o valor base do concurso em 21.707,50 €; 
3.º - Designar para constituírem as comissões de abertura e análise das propostas: 
a) Comissão de Abertura: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Engenheira Florinda 

Monteiro e Assistente Administrativa Maria Salomé Vala. 
b) Comissão de Análise: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Engenheiros 

Francisco Silva e José Coelho e Engenheiras Filipa Clara e Paula Ferreira. 
 
ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE: 
 

* Foi presente uma informação da DPOI, de 13.8.2006, dando conhecimento que se 
encontra concluído o processo referente ao projecto, caderno de encargos e programa do 
concurso e relativo à obra referida em epígrafe, podendo, caso a Câmara concorde, proceder-se à 
abertura de concurso limitado para execução da empreitada, sem publicação de anúncio, nos 
termos do artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

- Deliberado: 
1.º - Aprovar o projecto, programa de concurso e caderno de encargos; 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 16.08.2006 * Livro 97 * Fl.79 

2.º - Proceder à abertura de concurso para execução da obra por empreitada, mediante 
concurso limitado, nos termos propostos, fixando-se o preço base do concurso em 22.526,77 €; 

3.º - Designar para constituírem as comissões de abertura e análise das propostas: 
a) Comissão de Abertura: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Engenheira Florinda 

Monteiro e Assistente Administrativa Maria Salomé Vala. 
b) Comissão de Análise: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Engenheiros 

Francisco Silva e José Coelho e Engenheira Filipa Clara e Paula Ferreira. 
 
FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM: 
 
 * Foi presente ofício, datado de 18.7.2006, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
São Sebastião de Peniche, acompanhado de uma proposta de orçamento da firma Alferpac – 
Projectos, Assistência e Obras Públicas, Lda., relativa à adjudicação de trabalhos a mais na obra 
de execução de infraestruturas eléctricas do arraial da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
 Considerando que se trata de obras complementares estritamente necessárias para 
continuidade dos trabalhos, deliberado considerar aprovados os preços unitários constantes da 
proposta referida, no valor 2.335,50 €, a que acrescerá o IVA, e o aumento do custo dos 
trabalhos inicialmente adjudicados. 
 
LICENCIAMENTO INDUSTRIAL: 
 

* Proc.º N.º 3/05, em nome de Vítor José Fernandes, para proceder a alteração de 
estabelecimento industrial de lacticínios, sito no Sítio Marco do Lobo, em Serra d’El-Rei, já 
presente em reunião anterior, e acompanhado agora, de informação dos SMAS e auto de vistoria, 
datados de 4.7.2006 e 27.7.2006, respectivamente. 

- Deliberado deferir o pedido de licenciamento industrial, nas condições constantes de 
vistoria, de 27.7.2007. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Proconsulti – Gabinete Promoção e Consultoria Lda., solicitando 

informação sobre a viabilidade de construção de uma superfície comercial com estacionamentos, 
no Largo do Pocinho, em Peniche, acompanhado de parecer datado de 31.7.2006, da DGUO. 

- Deliberado informar de que para apreciação da pretensão deverá juntar declaração 
comprovativa da autorização do respectivo proprietário. 
 

* Em nome de Proconsulti – Gabinete Promoção e Consultoria Lda., solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção de uma superfície comercial com estacionamentos, 
na Avenida 25 de Abril, em Peniche, acompanhado de parecer datado de 27.7.2006, da DGUO. 

- Deliberado informar de que para apreciação da pretensão deverá juntar documento 
comprovativo da autorização do respectivo proprietário. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
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 * Proc.º N.º 307/06, em nome de António Jorge Martins Roberto, para alterações no 
decurso da obra, situada na Rua 1.º de Maio, em Ferrel, acompanhado das informações do 
Gabinete Jurídico e da DGUO, datadas de 20.7.2006 e 2.8.2006, respectivamente. 
 - Deliberado aprovar o projecto de alterações, nas condições constantes da informação da 
DGUO, de 2.8.2006. 
 
 * Proc.º N.º 350/06, em nome de A Popular – Sociedade Turismo Lda., para construção 
de um telheiro em prédio urbano, situado no Forte das Cabanas, em Peniche, acompanhado do 
parecer da DGUO, de 31.7.2006. 
 - Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 Considerando o adiantado da hora, a Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, 
no próximo dia 23, pelas 14,30 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 horas e dez minutos, o Senhor Vice-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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