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ACTA N.º 4/2010 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2010: 

 
Aos dezassete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche e 

Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-
Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram nove horas e trinta 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. 

 

REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 
 

Para análise do Executivo foi presente a proposta de regulamento de Venda Ambulante. 
O Senhor Vice-Presidente disse que a proposta em análise tinha sido elaborada por uma 

Comissão constituída por representantes de várias entidades e dos partidos políticos com assento 
na Assembleia Municipal. 

Historiou as reuniões de trabalho efectuadas pela referida Comissão para elaboração da 
proposta e a sua sujeição a parecer das Juntas de Freguesia. 

Comunicou que o documento em análise tinha sido sujeito à apreciação do anterior 
Executivo, que tinha deliberado solicitar parecer sobre o mesmo ao consultor jurídico municipal, 
emitindo-o em 2009/05/27. 

O Senhor Presidente disse que a proposta constituiria um ponto de partida e solicitou ao 
Executivo que apresentassem os contributos escritos para a sua eventual modificação. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que alguns artigos deviam ser alterados por 
serem contraditórios. Frisou que era contra a proposta de regulamento por não ser 
suficientemente exaustiva para colmatar todas as falhas, lembrando que era indicada a proibição 
da venda de certos produtos que eram comercializados na feira das velharias. 

Referiu que a Câmara iria criar locais fixos de venda ambulante, mas que haveria locais 
onde se processava a venda ambulante que não eram da jurisdição da Câmara, mas de outras 
entidades, tais como a Capitania e a ARH Tejo. 

Disse ainda que era da opinião de que se deveria elaborar um regulamento que permitisse 
a diminuição da venda ambulante a pouco e pouco no Município de Peniche. 

Frisou também que a proposta tinha sido feita a pensar na Cidade mas a querer arranjar 
soluções para o Município e que, embora não querendo tirar o mérito do trabalho feito, não 
concordava com o regulamento, por constituir uma oportunidade perdida para resolver o 
problema da venda ambulante com uma visão de futuro. 

O Senhor Presidente disse que a proposta poderia ser considerada um documento 
exemplar, do ponto de vista procedimental, resultante de uma participação alargada de 
representantes de diversas entidades e de forças partidárias. Salientou que os partidos tinham tido 
a oportunidade, o dever e a obrigação de participar na elaboração da proposta e perguntou ao 
Senhor Vice-Presidente se tinha havido alguma declaração de voto discordante em relação à sua 
redacção. 

O Senhor Vice-Presidente disse que primeiramente tinha sido elaborada uma proposta 
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pela jurista municipal, tendo-se considerado a experiência de Cascais pela sua afinidade com 
Peniche. Posteriormente foram solicitados contributos aos elementos da Comissão, trabalho que 
tinha dado origem à proposta em análise. Frisou que, em relação à venda ambulante nas praias o 
Capitão do Porto de Pesca não tinha apresentado qualquer objecção e que, relativamente ao Cabo 
Carvoeiro, a comissão não tinha discutido este aspecto, por não ser de jurisdição municipal. 

Finalizou dizendo que todos os elementos da Comissão tiveram uma intervenção activa, 
com a intenção de resolver o problema em termos de futuro. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que a proposta tinha algumas incongruências, dando 
exemplos dessas situações. Disse também que tinha dificuldade em perceber alguns aspectos, 
nomeadamente a caracterização dos equipamentos a utilizar e a adequação dos equipamentos já 
existentes dos vendedores ambulantes. Perguntou onde iria ser colocada a venda ambulante. 

O Senhor Vice-Presidente disse que os locais de venda ambulante estavam discriminados 
no anexo I da proposta. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão frisou que a venda ambulante tinha de ser disciplinada e 
gradualmente reduzida. Lembrou ainda que havia zonas em que a Câmara não tinha 
possibilidade de regular, tal como no Cabo Carvoeiro e na Praia do Baleal. Acrescentou que se 
fazia venda ambulante fora do local do mercado da Consolação e de S. Bernardino. 

Disse, por último, que a Câmara tinha que saber o que pretendia para a venda ambulante 
do ponto de vista político. 

O Senhor Presidente disse que o regulamento era condicionador, para que a venda 
ambulante pudesse ser contida e posteriormente diminuída. 

Disse também que deveria ser acrescentada no preâmbulo do regulamento, como 
justificativo, a intenção da redução da venda ambulante no futuro. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos relevou o facto de se ter envolvido as 
diversas entidades para a elaboração da proposta de regulamento, dizendo que acreditava que 
estavam consignadas as orientações básicas para se obter a versão final. 

Disse que também era da opinião de que o regulamento espelhasse a perspectiva da 
gradual diminuição da venda ambulante. Manifestou a sua preocupação por a feira das velharias 
não ter qualquer tipo de licenciamento ou de regulamento, dizendo que seria importante haver 
uma intervenção do Município neste assunto. 

O Senhor Presidente disse que, ao longo do tempo, tinham vindo a surgir situações de 
venda ambulante à margem do regulamento existente que era importante anular. Reiterou a 
intenção de vir expresso no preâmbulo da proposta de regulamento a tendência para a 
diminuição da venda ambulante e a sua contenção num determinado espaço. 

Acrescentou que para as áreas sobre as quais o Município não tinha jurisdição e que 
tinham enquadramento legal especifico, deveria ser previsto no clausulado uma intervenção em 
articulação com as entidades reguladoras dessas áreas. 

Sobre a feira das velharias, disse que deveria ser chamado o organizador da feira, a fim 
de o informar que aquela actividade não estava licenciada, nem prevista no actual regulamento. 

O Senhor Vice-Presidente disse, que na feira das velharias se vendiam produtos que 
entravam em concorrência desleal com os comerciantes. 

O Senhor Presidente disse que não estava contra a feira das velharias, mas que seria 
necessário existir a tipologia dos materiais a vender e elaborar um regulamento. 

Disse, por último, que na próxima reunião seria apresentada uma proposta já contendo os 
contributos do Executivo, para aprovação final. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador apontou algumas contradições encontradas no 
articulado, dizendo que o regulamento deveria ser exequível. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a proposta poderia ser mais aprofundada, tendo em 
atenção os tipos de venda. 
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A Câmara deliberou decidir sobre a proposta em análise na próxima reunião, após a 
introdução dos contributos do Executivo. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE: 
 

O Senhor Presidente disse que tinha sido solicitada a indicação, por parte do PSD e do 
PS, de representantes para integrarem o Conselho de Administração dos SMAS. Explicou que 
estava resolvido o problema da constituição dos Executivos das Juntas de Freguesia de 
Conceição e S. Pedro e que por isso iria ser alterada a composição do Concelho de 
Administração, provisoriamente nomeado na reunião de 18 de Novembro do ano passado. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador perguntou se já tinha sido obtido o parecer 
jurídico por si solicitado na reunião de 11 de Janeiro passado. Comunicou que a Comissão 
Politica do PSD tinha entendido não indicar qualquer representante para o referido Conselho de 
Administração. Sugeriu que se procurasse arranjar um grupo de gestores competentes, não 
conotados com qualquer partido.  

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos disse que o PS não indicava um seu 
representante para o Conselho de Administração dos SMAS. Acrescentou que não tinha 
concordado com a forma com que este assunto tinha sido tratado e com o que esteve subjacente à 
nomeação do actual Conselho de Administração uma vez que, como tinha referido na reunião de 
18 de Novembro de 2009, não via qualquer relação entre a sua constituição e a dos executivos 
das Juntas de Freguesia da Conceição e de São Pedro. 

O Senhor Presidente disse que tinha anotado a recusa dos partidos políticos sobre a 
integração de representantes seus no Conselho de Administração citado. 

 

DERROCADA PARCIAL DO FORTE DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO: 
 

O Senhor Presidente deu conhecimento do conteúdo do relatório elaborado sobre o 
desmoronamento parcial da falésia junto ao Forte de Nossa Senhora da Consolação. Comunicou 
que tinha sido suscitada a deslocação de técnicos do INAG e da ARH Tejo ao local, logo na 
passada sexta-feira e que o citado relatório tinha sido enviado para o Gabinete da Ministra do 
Ambiente, com o pedido de intervenção urgente. 

Informou também que, de Abril a Junho seria lançado o concurso para elaboração do 
projecto de execução e que em 2011 haveria condições de se executar as obras necessárias. 

Referiu ainda que a situação se reportava há 12 anos atrás, na altura do levantamento 
necessário para a elaboração do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, salientando que não 
tinha havido entendimento de que seria uma prioridade de intervenção. 

Disse também que a situação estava a ser monitorizada pelo Comandante Operacional 
Municipal e que se iria manter o esforço de acompanhamento. 

Comunicou, por último, dar conhecimento deste assunto à Ministra da Cultura e 
agradeceu a disponibilidade do Director do DPGU, do Comandante Operacional, do Dr. Rui 
Venâncio para elaborarem o relatório citado no passado Sábado. 

A Câmara tomou conhecimento.  
  

ENCERRAMENTO: 
 

Sendo dez 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, José Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 


