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ACTA N.º 53/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2006:
Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, nesta cidade de Peniche,
edifício dos Paços do Município 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, interveio:
- Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, que reiterou a emissão da licença de utilização a
que se refere o processo de obras n.º 351/06. Informada de que deverá aguardar a elaboração de
relatório circunstanciado sobre o andamento do processo.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara,
sobre os assuntos e pela forma que se indica:
Senhor Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 14 de Dezembro, em Óbidos, no âmbito do planalto das Cezaredas, cuja matéria irá
ser desenvolvida no âmbito de projecto intermunicipal;
- Dia 15 de Dezembro, na ADRO, com equipa do Prof. Augusto Mateus, sobre a análise
do CREN, que inclui quais os tipos de projectos que a agência pode vir a suscitar no domínio da
coesão social;
- Dia 15 de Dezembro, acompanhado pelo vice-presidente, com o CEO e Agrupamento
de Escolas da cidade sobre os agrupamentos verticais.
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das actividades e eventos
em que participou:
- Dia 11 de Dezembro, na Convenção de Turismo do Oeste, em que participou o senhor
Secretário de Estado do Turismo;
- Dia 12 de Dezembro, no Congresso dos 30 anos do Poder Local Democrático e
Exposição interactiva - Portugal Presente, com a presença do Senhor Presidente da República;
- Dia 13 de Dezembro, na apresentação pública do projecto de policiamento de
proximidade pelo Senhor Comissário da PSP, tendo reconhecido que o estudo constitui uma boa
base de trabalho para as acções a levar a efeito pelo Conselho Municipal de Segurança;
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- Dia 14 de Dezembro, recebeu Sua Excelência a Senhora Embaixadora do Peru, a qual
endereçou convite para, em Janeiro, se trabalhar em conjunto na embaixada para a preparação de
iniciativas a levar a efeito sobre o naufrágio do San Pedro de Alcantara;
- Dia 15 de Dezembro, na festa do Jardim Infantil de Serra d'El-Rei e do Centro Social
do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche;
- Dia 16 de Dezembro, na festa dos Jardins Infantis de Ferrel e da Bufarda;
- Na mesma data, assistiu à apresentação do presépio vivo, levado a efeito pela Paróquia
de Peniche;
- Na mesma data, no concerto de Natal, realizado pela Sociedade Filarmónica União 1.º
de Dezembro de 1902, na igreja de São Leonardo, em Atouguia da Baleia;
- Dia 17 de Dezembro, na cerimónia de entrega de 4 cadeiras de rodas pela Associação
de Motociclismo de Peniche, que teve a colaboração da Resioeste, no âmbito da campanha de
recolha de “tampinhas”;
- Na mesma data, na iniciativa levada a efeito pela Associação de Motociclismo de
Peniche no âmbito do Pai Natal Motard. Propôs um voto de reconhecimento, que foi corroborado
pelos demais membros da Câmara, pelo trabalho desenvolvido por aquela Associação, em
termos de intervenção social;
- Na mesma data, na entrega de prémios referentes ao Circuito Universitário de Surf
organizado pela ESTM e em que estiveram presentes 120 concorrentes. Propôs que se felicitasse
a ESTM, que foi corroborado pelos demais membros da Câmara, pela qualidade da iniciativa;
- Na mesma data, na festa da catequese dos Bolhos. Aproveitou para acordar reunião, a
levar a efeito em Janeiro próximo, com a Comissão da Igreja, o Botafogo Futebol Clube e a
Direcção do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”, com vista à resolução de questões
que envolvem as três entidades;
- Na mesma data, na apresentação do lançamento do novo CD de Cristina Luz. Propôs
um voto de felicitação, a que os demais membros da Câmara se associaram, pela persistência e
qualidade de trabalho apresentado.
O Senhor Presidente da Câmara informou, também, que se iniciou hoje o Torneio Juvenil
de Futebol de Praia e que os técnicos do DPGU e DEA foram participar em seminário
subordinado ao tema “Acção Integrada das Zonas Costeiras” promovido pela CCDRLVT.
O Senhor Presidente da Câmara, deu ainda conhecimento das reuniões, actividades e
eventos em que vai participar no decorrer da próxima semana:
- Dia 19 de Dezembro, no jantar anual da AMO;
- Na mesma data, na Assembleia Intermunicipal da AMO, com a presença do Prof.
Augusto Mateus, e onde será apreciado o Plano de Acção do Oeste;
- Dia 20 de Dezembro, no Natal Sénior, com ligação de outras associações;
- Dia 21 de Dezembro, com os proprietários dos estabelecimentos de restauração e
bebidas, PSP, GNR, ACISCP e Juntas de Freguesia do Concelho;
- No dia 22 de Dezembro, na sessão da Assembleia Municipal de Peniche.
Por último, o Senhor Presidente da Câmara informou que dirigiu convite ao Senhor
Ministro do Ambiente para estar presente na apresentação do programa de acção sobre o Litoral
Oeste, e felicitou o Vereador Paulo Rodrigues pela sua eleição para presidente da Comissão
Política Concelhia do PSD, a que se associaram os Vereadores do PS.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Reuniu com os Conselhos Executivos das Escolas D. Luís de Ataíde e EB 1.2.3 e do
Agrupamento de Escolas de Peniche, com a participação do Senhor Coordenador Educativo do
Oeste, Dr. João Barbosa, para auscultação colectiva sobre a Verticalização de Agrupamentos, a
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entrar em vigor por decisão do Governo, tendo feito uma retrospectiva do processo, que teve
sempre a colaboração das partes interessadas, e que se consubstancia no seguinte:
- Dia 28 de Maio, na reunião da DREL, foi solicitada à Câmara Municipal uma decisão
para a instituição dos Agrupamentos Verticais, já no ano de 2006;
- Foi transmitida aos responsáveis da DREL, de imediato, a posição de não se tomar
qualquer decisão até final do ano 2006, com a garantia que a decisão da Câmara Municipal de
Peniche seria efectuada até Janeiro de 2007, posição que foi aceite pela DREL e transmitida
posteriormente a todos os responsáveis (Escola EB 1.2.3, Escola D. Luís de Ataíde e
Agrupamento de Escolas de Peniche);
- Na reunião foi abordada a situação do Agrupamento Horizontal de Peniche, tendo
ficado claro que a DREL quer resolver o mais rapidamente possível este assunto, iniciado em
2004, isto é, a passagem do agrupamento horizontal a dois agrupamentos verticais;
- Na reunião com os responsáveis da DREL, a 21 de Novembro, em Torres Vedras,
voltam a insistir na urgência de decisão por parte da Câmara Municipal de Peniche.
- No final de Novembro de 2006, solicitaram-se reuniões formais individualizadas com
os Conselhos Executivos, que decorreram no dia 30, com o objectivo de ouvir a posição de cada
um sobre a verticalização a instituir, considerando as consequências negativas da sua não
aprovação, a saber: A Carta Educativa não poderia ser aprovada; Impedimento de concorrer a
projectos do QREN (2007-2013) para a área da educação.
Nesta reunião, só o Agrupamento de Escolas de Peniche apresentou a sua posição. A
Escola EB 1.2.3 e a Escola D. Luís de Ataíde propuseram-se enviar por escrito a sua posição
formal até ao final da semana seguinte, situação que não foi cumprida.
A partir de então, e considerando algumas intervenções proferidas na Assembleia de
Escola D. Luís de Ataíde, na passada segunda-feira, dia 11 de Dezembro de 2006, solicitou esta
reunião a todos os presentes, onde informou que até ao momento não foi apresentada qualquer
proposta, mas que já tinha sido solicitado ao Senhor Presidente da Câmara que convocasse o
Conselho Municipal de Educação, até 16 de Janeiro de 2007, para apreciação deste assunto e
posterior decisão do Executivo Municipal.
O Senhor Vice-Presidente informou, ainda, das seguintes reuniões, actividades e eventos
em que participou:
- Na Assembleia Geral da LEADER Oeste, onde todos os documentos foram aprovados
por unanimidade, tendo a eleição dos órgãos ficado marcada pela polémica, devido ao facto dos
associado com as quotas em atraso poderem ou não exercer o seu direito de voto.
- Na festa dos trabalhadores da Autarquia;
- Na apresentação do novo CD de Cristina Luz;
- Na entrega de 4 cadeiras de rodas a pessoas e instituições, por iniciativa da Associação
de Motociclismo de Peniche, iniciativa que considera a todos os títulos louvável e merecedora de
reconhecimento público;
- Na recepção a Sua Excelência a Senhora Embaixadora do Peru;
- Na apresentação do projecto da PSP “Polícia de Proximidade”.
O Senhor Vice-Presidente deu ainda conhecimento das seguintes obras realizadas ou já
concluídas:
- Parque infantil de Ribafria;
- Pinturas das vias municipais,
Reposição das motas do rio, entre Casal Moinho e Ferrel;
- Beneficiação das Escola dos Bolhos;
- Festividades de Natal dos estabelecimentos do 1.º ciclo e pré-escolar.
O Senhor Vice-Presidente referiu, por último, que teve início o Torneio de Futebol de
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Praia “Gaivotas Sport”, com a participação de 13 equipas, organizado pelo do Pelouro do
Desporto.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou que a sua actividade incidiu na preparação e elaboração de mais
documentação financeira destinada à Assembleia Municipal e na execução de mapa
demonstrativo da evolução da tarifa de recolha de lixo desde o ano 2001;
- Aludiu às dificuldades que se estão a sentir nas relações contratuais dos SMAS com as
empresas envolvidas no funcionamento da ETAR e às obrigações acometidas a cada uma das partes;
- Deu conhecimento que está a ser elaborado dossier e exposição para refutar e contestar
a instauração de procedimento contra-ordenacional por parte da Inspecção-Geral do Ambiente
relativamente à falta de licenciamento para captação de água da barragem.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Exprimiu uma saudação de Natal aos autarcas e a todos os trabalhadores da autarquia, a
que se associaram os demais membros da Câmara;
- Perguntou sobre a evolução da referência que fez relativamente à deslocação da antena
junto à pista de ultra-leves, em Atouguia da Baleia, dado a perigosidade que representa aquando
da aproximação dos aparelhos à pista. Solicitado que o DPGU e Serviços Municipais de
Fiscalização prestem informação sobre o assunto com urgência;
- Fez referência ao conjunto de arruamentos que se encontram esburacados e degradados,
na maior parte ocasionados pelas últimas chuvas, e à necessidade da sua recuperação,
designadamente a Rua Sacadura Cabral, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou
da existência de outras situações prioritárias, caso das motas e caminhos agrícolas, sendo que a
intervenção será efectuada em todos os espaços em que haja necessidade imperiosa de o fazer. O
Senhor Vice-Presidente aludiu a outras situações anómalas, que precisam de ser
intervencionadas, caso dos Dominguinhos, Travessa da Horta e junto à Pescagest, entre outras,
sendo que algumas vezes tem havido a colaboração das Juntas de Freguesia.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Perguntou se as lombas fixadas na estrada de Ferrel e Serra d'El-Rei vão ser objecto de
pinturas. O Senhor Vice-Presidente informou que as lombas serão retiradas.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Manifestou a sua preocupação face aos níveis da pequena e generalizada criminalidade
que se vem verificando em sede de assaltos a estabelecimentos, residências e pessoas, e disse
esperar que o programa de policiamento de proximidade consiga responder à situação existente.
O Senhor Presidente da Câmara informou ter sido evidenciada a falta de recursos por parte da
PSP, sendo que é um assunto para a Comissão Municipal de Segurança acompanhar. O Senhor
Vice-Presidente interrogou-se sobre se a GNR iria ou não sair do concelho de Peniche;
- Felicitou o Centro de Solidariedade de Peniche e o Centro de Dia de Ferrel pela
aprovação de candidaturas ao programa PARES.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Felicitou a Câmara pela iniciativa da organização do torneio de Futebol de Praia e pelo
contributo que irá dar à ocupação dos tempos livres dos jovens e perguntou sobre o
envolvimento de outras associações nas actividades do pelouro do desporto e Natal Penicheiro e
em que estão associadas a ADEPE, a ACISCP e a AJP.
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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 ao
período de 27 de Novembro a 14 de Dezembro corrente.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º 286/2006, datado de 2 de Novembro de 2006, da Junta de Freguesia de São
Pedro, solicitando a atribuição de um subsídio para reembolso das despesas de manutenção de
zonas verdes, relativas ao mês de Outubro de 2006.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio, no valor de 225,00
€. (P.º 28)
* Carta, datada de 29 de Novembro de 2006, do Centro de Dia da Bufarda, solicitando
um subsídio para comparticipação na festa de Natal dos utentes daquele centro de dia.
- Deliberado conceder ao Centro de Dia da Bufarda um subsídio, no valor de 75,00 €. (P.º
11/03)
* Carta, datada de 30 de Novembro de 2006, do Centro Social da Bufarda, solicitando um
subsídio para comparticipação na festa de Natal daquele centro social.
- Deliberado conceder ao Centro Social da Bufarda um subsídio, no valor de 75,00 €. (P.º
11/03)
* Carta, datada de 4 de Dezembro de 2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele
Centro, durante o mês de Novembro, à Missão de geo-referenciação de achados arqueológicos
no Sítio dos Cortiçais e aos vigilantes da feira mensal, no mês de Novembro.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário, no valor de 430,05 €. (P.º 40/09/01)
* Carta, datada de 11 de Dezembro de 2006, de Maria Cristina Monteiro Silva Luz,
propondo a aquisição de alguns exemplares do seu último trabalho discográfico.
- Deliberado adquirir 50 CD, ao preço de 10,00 € cada. (P.º 17)
* Carta, datada de 15 de Novembro de 2006, de Branco & Anunciação, L.da, solicitando
que lhe seja relevado o agravamento de 50% previsto na Tabela de Taxas e Licenças Municipais
por não ter procedido ao pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de ocupação da via
pública com esplanada, dentro dos prazos fixados na mesma Tabela, já presente em reunião
anterior.
- Face ao reconhecimento de que o actual explorador do estabelecimento não actuou de
forma intencional, deliberado rever a deliberação de 20 de Novembro de 2006 e autorizar que o
pagamento referente à ocupação da via pública com toldo e esplanada seja efectuada sem
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agravamento. (P.º 32/05)
* Informação n.º 103, datada de 31 de Outubro de 2006, da Divisão de Ambiente e
Serviços Urbanos, dando conhecimento das actividades de educação ambiental desenvolvidas
pela Associação Juvenil de Peniche no âmbito da Campanha Bandeira Azul e propondo
atribuição de um subsídio àquela Associação.
- Deliberado conceder à AJP – Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de
300,00 €.
* Factura n.º 7/00, datada de 30 de Maio de 2006, das Piscinas Municipais, relativa ao
valor a cobrar à Cercipeniche pela utilização das piscinas municipais.
- Deliberado conceder um subsídio à Cercipeniche, CRL para comparticipação nas
despesas constantes dos períodos de utilização da piscina municipal, no valor de 90,00 €.
* Carta, datada de 30 de Março de 2006, de Maria Dulce Cardoso Almeida, relativa a
uma construção na Praia de São Bernardino, acompanhada de diversas informações dos serviços
municipais, já presente em reunião de 13 de Novembro de 2006.
- Tomado conhecimento e deliberado informar a reclamante que a CCDRLVT tem já esta
situação identificada para ser objecto de intervenção e regularização.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Circular n.º 164/2006, datada de 24 de Novembro de 2006, da ANMP, sobre o acórdão
do Supremo Tribunal Administrativo relativo ao pagamento de taxa por ocupação do domínio
público municipal por empresas concessionárias das redes de gás. (P.º 16/03).
* Circular n.º 170/2006-CO, datada de 6 de Dezembro de 2006, da ANMP, remetendo
um exemplar do boletim n.º 152, de Novembro de 2006.
* Carta, datada de 7 de Dezembro de 2006, da European Seafood Investments Portugal,
Lda., sobre o ponto de situação relativamente às acções que têm vindo a ser implementadas no
sentido de corresponder às questões levantadas pela Câmara em matéria de águas residuais.
* Carta, datada de 7 de Dezembro de 2006, do Centro de Solidariedade e Cultura de
Peniche, dando conhecimento de que aquele centro foi convidado a integrar o conjunto de IPSS
que constituem a parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome do Oeste.
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário
da República:
- Resolução n.º 103/2006, de 15 de Dezembro, do Tribunal de Contas, relativa às
formalidades a considerar na remessa de contas de gerência.
PESSOAL:
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de
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trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Novembro de 2006.
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao
serviço em Novembro de 2006.
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)
MUSEU MUNICIPAL:
* Foi presente uma informação dos serviços do Museu Municipal relativa ao
funcionamento daqueles serviços durante a quadra natalícia.
- A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Peniche, em 18 de Dezembro de 2006, que determinou que os serviços do
Museu Municipal encerrem nos dias 24 e 25 de Dezembro e nos próximos dias 31 de Dezembro
corrente, a partir das 13 horas, e no dia de Ano Novo.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 31:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 31, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 269.250,00 € em reforços de despesas correntes, 24.350,00 € em
anulações de despesas correntes, 500,00 € em reforços de despesas de capital e 245.400,00 € em
anulações de despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 31:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 31 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 500,00 € em reforços e 147.000,00 € em anulações.
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 31:
A Câmara deliberou aprovar a alteração ao plano de actividades n.º 31, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 31.100,00 € em reforços e 129.500,00 € em anulações.
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS E
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO - TAXAS:
Considerando a conveniência de proceder ao estudo da actualização das taxas que vêm
sendo cobradas pelo Município;
Considerando o tempo decorrido desde a última revisão;
Considerando a necessidade de procurar aproximar as taxas dos valores praticados nos
municípios vizinhos;
Considerando o aumento de encargos que o Município vem suportando pelo alargamento
dos serviços prestados:
A Câmara deliberou desencadear o processo de revisão geral das tabelas e designar para
constituírem a comissão para revisão da Tabela de Taxas e Licenças Municipais e a Tabela de
Taxas constante do anexo I do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação os
Senhores:
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- Vereador Jorge Serafim Silva Abrantes;
- Director do DPGU, José Marcolino Martins Pires;
- Técnica Superior (Jurista), Margarida Isabel Rosado Pelerito de Araújo Gonçalves;
- Chefe de Secção, Beatriz Maria Oliveira Gonçalves Silva;
- Técnico Superior (Administração), José Nicolau Nobre Ferreira.
TARIFA DE RECOLHA DE LIXOS:
* Após exposição efectuada pelo Senhor Vereador responsável pelo pelouro das finanças,
acompanhada de mapas, que disponibilizou, sobre a evolução das tarifas fixas e variáveis de
recolha de lixo de lixo, no período de 2001 a 2006, e considerando a conveniência de se proceder
anualmente à actualização das tarifas devidas pelos serviços prestados, por forma a que o seu
valor acompanhe a inflação e o aumento dos encargos correspondentes aos custos directos e
indirectos a suportar com o fornecimento de bens e com a prestação dos serviços.
- Deliberado, por maioria, com as abstenções do Vereadores Senhores Jorge Gonçalves e
Joaquim Raul Farto, proceder à actualização das tarifas devidas pela recolha, transporte, depósito
e tratamento de lixos, fixando os seguintes valores, para vigorarem a partir de 1 de Janeiro de
2007:
1.º- As referidas na alínea a) do n.º A do Edital n.º 29/84, de harmonia com os escalões de
consumo:
A.1 – LIXOS DOMÉSTICOS:
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,800 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ......... 0,180 €
A.2 – COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS (não abrangidas pelo n.º B):
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,800 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida:
1.º escalão (0 – 10 m3) ................................................................................. 0,464 €
2.º escalão (11 – 30 m3) ............................................................................... 0,350 €
3.º escalão (31 – 100 m3) ............................................................................. 0,328 €
4.º escalão (superior a 100 m3 e não abrangido pelo n.º B) ......................... 0,273 €
A.3 – USOS PÚBLICOS (incluindo serviços do Estado):
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,800 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ......... 0,325 €
A.4 – OUTROS CONSUMOS:
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,800 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida:
Consumos de utilidade pública .................................................................... 0,180 €
2.º- As referidas no n.º B do Edital n.º 29/84:
B – LIXOS NÃO DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS
(ou de consumo mensal superior a 500 m3):
- Por cada contentor (de 800 a 1100 litros) ..................................................... 594,10 €
A Câmara deliberou ainda considerar isentos do pagamento das tarifas fixa e variável as
autarquias locais com sede na área do Município de Peniche e da tarifa fixa os consumidores de
uso doméstico que, por virtude da sua situação económica, beneficiem da isenção do pagamento
da tarifa fixa de drenagem de esgotos.
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FUNDOS DE MANEIO:
A Câmara, considerando o preceituado no Regulamento de Constituição e Regularização
de Fundos de Maneio, deliberou:
1.º- Que os fundos de maneio existentes sejam regularizados e repostos no final do mês.
2.º- Aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio para o ano de 2007, pelas
seguintes classificações económicas e com os montantes que se indicam:
- A favor do Chefe da Divisão Administrativa, José António Souza Parracho:
(Euros)
02.01.02.01 – Gasolina ................................................................... 300,00
02.01.02.02 – Gasóleo .................................................................... 300,00
02.01.08 – Material de escritório .................................................... 200,00
02.01.12 – Material de transporte – peças ...................................... 200,00
02.01.14 – Outro material – peças .................................................. 200,00
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens ................................ 2.000,00
02.02.09 – Comunicação ................................................................. 100,00
02.02.10.01 – Transportes – escolares ............................................ 100,00
02.02.10.02 – Transportes – outros .............................................. 2.000,00
02.02.11 – Representação dos serviços ........................................ 1.000,00
02.02.13 – Deslocações e estadias ............................................... 1.000,00
02.02.17 – Publicidade ................................................................. 2.000,00
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros ............................. 2.000,00
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – DESPESAS ASSOCIADAS:
* Foi presente uma informação da Divisão Financeira relativa ao pagamento das despesas
associadas às actividades de enriquecimento curricular do ensino básico, nomeadamente a
remuneração das tarefeiras.
- Considerando que a Câmara é responsável pela implementação das actividades de
enriquecimento curricular; considerando que as despesas que lhe estão associadas serão objecto
de comparticipação; considerando que com o prolongamento do horário foi necessário reajustar
os horários das tarefeiras em serviço nas escolas;
Deliberado conceder à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Peniche e ao
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um subsídio mensal para pagamento dos
encargos com o serviço prestado pelas tarefeiras adstritas às actividades de enriquecimento
curricular, devendo aqueles apresentar previamente relação do número de horas e valores a
pagar, que deverá ser visada pelo Senhor Vice-Presidente, sendo o preço de 2,61 €/hora,.
Deliberado, ainda, delegar no Senhor Presidente da Câmara, ou em quem legalmente o
substitua, a competência para efectuar os pagamentos respectivos.
PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓSGRADUAÇÃO:
* Foi presente o texto do protocolo, a celebrar entre o Município e a Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra, que visa formalizar a colaboração entre as duas entidades com
vista à realização de estágios de graduação e pós-graduação dos cursos da Faculdade de Letras.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente
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da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Foi novamente presente para efeitos de visto, acompanhado do respectivo processo, um
pedido de horário de funcionamento, das 08.00 às 06.00 horas, para o estabelecimento de
bebidas, denominado “Java House”, sito no Largo da Ribeira, n.º 14, em Peniche, de que é
proprietária a Senhora Tanny Salvador Ribeiro Viralhadas.
- Deliberado rever a deliberação de 4 de Dezembro de 2006 e manter o horário de
funcionamento que foi aprovado em reunião de 30 de Agosto de 2006 e visado até às 4.00 horas,
com validade até 31 de Dezembro de 2007.
* Carta, datada de 12 de Dezembro de 2006, de Rui Mota, solicitando informação sobre
se será autorizado o prolongamento dos horários dos estabelecimentos de restauração e bebidas
na quadra natalícia.
- Deliberado, nos termos e ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento dos períodos de
abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e prestação de serviços,
datado de 8 de Maio de 1997, autorizar o prolongamento e funcionamento dos estabelecimentos
de restauração e bebidas de 24 para 25 de Dezembro de 2006 e de 31 de Dezembro de 2006 para
1 de Janeiro de 2007, sem sujeição ao cumprimento do horário de encerramento, devendo
comunicar-se a decisão à PSP e GNR e informar-se o requerente em conformidade. (P.º 34)
PATRIMÓNIO:
Desafectação de parcela de terreno do domínio público:
* Foi presente uma informação dos serviços da SEGAAOM, acompanhada dos
respectivos processos, sugerindo que se considerem desafectadas do domínio público duas
parcelas de terreno, com as áreas de 31,70 m2 e 77,00 m2, sitas em Casais de Mestre Mendo,
para integração no domínio privado do Município, uma vez que no respectivo inquérito não
foram apresentadas quaisquer reclamações.
- Deliberado propor à Assembleia Municipal, para aprovação, a desafectação das parcelas
de terreno do domínio público e a sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03)
Alienação de terrenos:
* Foi presente um requerimento, em nome de cabeça de casal da herança de José de
Oliveira, solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na Travessa da Rua da Bela
Vista, em Ferrel, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer da Junta de
Freguesia de Ferrel.
- Deliberado indeferir a pretensão por a mesma obstar à construção de um novo
arruamento previsto para o local e ordenar a demolição da barraca construída clandestinamente
em espaço do domínio privado municipal e notificar o requerente de que dispõe de 15 dias, a
contar da data da notificação, para, nos termos do n.º 3 do artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma e da ordem que se tenciona darlhe, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, para demolir as obras executadas sem licenciamento,
no prazo de 15 dias.
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PEDIDO DE CERTIDÃO:
* Foi novamente presente um requerimento, em nome de Sociedade Imobiliária Vale de
Azenha, Lda., solicitando a emissão de certidão comprovativa de que o moinho, sito na Estrada
Nacional 247, em Alto do Foz, ter sido construído antes da publicação do RGEU, acompanhado,
agora, de uma exposição, datada de 3 de Maio de 2006, relativa ao direito de preferência que a
Câmara pretende exercer sobre o prédio.
- Na sequência da deliberação de 10 de Abril de 2006, deliberado informar que a Câmara
não pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio. (P.º R1295/05)
LOTEAMENTOS:
* Foi presente e apreciado o Proc.º N.º L5/05, em nome de Grupilar – Construções, L.da,
para proceder ao loteamento de um prédio urbano, sito no gaveto formado pelas Ruas da
Saudade e dos Caminhos Velhos e pelo Largo P.e Luís F. Almeida, em Geraldes, já presente em
reunião anterior e acompanhado, agora, de um pedido de revisão das condições fixadas para a
viabilização do empreendimento.
- Deliberado indeferir o pedido de revisão das condições já fixadas sobre a viabilização
do empreendimento e manter a decisão já tomada em reunião de 8 de Maio de 2006.
Deliberado, ainda, que a DEPPC elabore e apresente uma montagem dos estudos de
planeamento e ordenamento que existam para o local.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os
quais foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc.º N.º 352/06, em nome de Vítor Manuel Franco Gomes, para instalação de uma
churrasqueira num estabelecimento, sito na Avenida da Praia, em Consolação, já presente em
reunião anterior e acompanhado, agora, de um registo de atendimento.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura de estabelecimento comercial de
churrasqueira, nas condições constantes da informação do DPGU, de 6 de Outubro de 2006, que
se deverá transmitir ao requerente, devendo apresentar os projectos de especialidades: segurança
contra riscos de incêndios aprovado pelo SNB, exaustão de fumos, acústico, águas e esgotos e
ainda certificado do cumprimento de Regulamento Geral do Ruído.
Deliberado, ainda, informar que o estabelecimento não permite o fornecimento de gás por
se localizar numa semi-cave.
* Proc.º N.º 444/05, em nome de Gavedra – Comercialização e Técnica de Gás, S.A.,
para instalação de um reservatório de GPL, em Consolação, acompanhado de uma exposição
sobre as taxas a aplicar para a emissão do respectivo alvará.
- Deliberado informar que as taxas são as que constam da respectiva tabela em vigor e
que a questão apresentada será ponderada em sede de futura revisão do regulamento municipal.
* Proc.º N.º 102/06, em nome de Rosa Maria Bulhões Petinga Bem, para proceder a
alterações ao projecto n.º 518/98, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de
parecer do IPPAR.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das
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especialidades referidos na informação da DGUO, de 4 de Dezembro de 2006.
* Proc.º N.º 286/06, em nome de Fernando António Soares Santos, para instalação de
uma peixaria no estabelecimento, sito no Largo Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da
Baleia.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura de instalação de estabelecimento
comercial de peixaria, nas condições constantes da informação da DGUO, de 30 de Novembro
de 2006, devendo ser apresentados os projectos das especialidades referidos na mesma
informação.
* Proc.os N.os 471/96 e 802/98, em nome de Horácio Vieira Leal, acompanhados de um
parecer técnico do Chefe da DGUO, datado de 29 de Novembro de 2006.
-Deliberado que os serviços jurídicos municipais prestem informação sobre a viabilidade
de aplicação regime sancionatório em consequência das obras efectuadas sem licenciamento,
independentemente da aprovação dos pedidos de reapreciação dos processos que se encontram
em condições de poderem ser aprovados e licenciados.
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não participou na apreciação e votação do assunto.
* Proc.º N.º R903/04, em nome de “A Coutada – Sociedade de Empreendimentos
Turísticos, L.da”, solicitando a emissão de declaração de interesse público municipal.
- Deliberado que os serviços jurídicos municipais prestem informação sobre a
interpretação a dar ao preceituado na alínea e) do n.º 7 do artigo 17.º do PDM e consequências
que lhe estão associadas e que poderão responsabilizar a Câmara, caso opte por declarar a
viabilização da pretensão.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas e trinta 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.

