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ACTA N.º 29/2004 

 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2004: 
 
 Aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- Presidente, Vítor 
Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva 
Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
 O Senhor Presidente apenas participou na reunião até às dezoito horas e cinquenta e cinco 
minutos, quando se iniciava a apreciação dos processos de licenciamento de obras, tendo a reunião 
passado a ser dirigida pelo Senhor Vice-Presidente. 
 O Senhor Vereador António José Correia apenas participou na reunião a partir das dezasseis 
horas e trinta minutos, quando se iniciava a apreciação da correspondência. 
 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, usaram da palavra: 
 - Aldina da Silva Marreiros, que solicitou informação sobre um processo de obras, de que é 
titular. Foi informada de que o processo estava agendado para a reunião, o qual veio a ser objecto de 
apreciação no período da ordem do dia. 
 - Vítor Azevedo, que solicitou informação sobre o processo de obras sem licenciamento por 
parte de Maria da Glória Copa, sitas na Rua das Ondas, em Peniche. Foi informado de que as obras 
se encontram embargadas. 
 - Xavier Delgado Godinho, que insistiu pela viabilização do revestimento da fachada de 
prédio com mosaico cerâmico. No período da Ordem do Dia veio a ser confirmado o indeferimento. 
 

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 indicam: 
 
 Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
 Chamou a atenção para o facto de alguns feirantes, fora da zona de intervenção da Comissão 
de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, e, portanto, não autorizados, colocarem bancas de 
venda junto a portas de entrada dos prédios e das janelas, indicando algumas situações concretas. 
Informou também da intervenção já efectuada pela PSP e solicitou que se mantenha a interdição da 
colocação das bancas. O Senhor Presidente lembrou que compete à PSP impedir a manutenção das 
bancas não autorizadas. 
 
 Senhora Vereadora Clara Filipe: 
 - Referiu-se à forma como decorreu a 7.ª Edição das Tasquinhas Rurais e sugeriu que se 
felicitem os organizadores e se mostre gratidão a todos quanto colaboraram e se associaram à 
realização do evento, associações e pessoas, disponibilizando-se gratuitamente e prescindindo dos 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.07.2004 * Livro 92 * Fl.2 
 

seus tempos livres, durante 9 dias, tornando assim possível o sucesso do evento. Todos os membros 
da Câmara se associaram à sugestão da Senhora Vereadora; 
 - Informou do seu desagrado por o “site” da Câmara não ter feito qualquer referência à edição 
das Tasquinhas, nem antes, nem durante a sua realização. Foi lembrado que tal aconteceu porque 
ninguém da organização, como tem sido procedimento, solicitou a inserção dessa referência; 
 - Pediu informação sobre o ponto da situação quanto ao protocolo a celebrar com o 
Patriarcado para a realização das obras para o Museu de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente 
informou da não aceitação da primeira versão por parte do Patriarcado e que se aguarda resposta 
quanto à segunda proposta; 
 - Aludiu à iniciativa “Baleal sem Carros” e sugeriu a publicação de nota informativa 
esclarecendo que as medidas previstas não poderiam ser implementadas todas este ano. 
 
 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 - Deu conhecimento da forma positiva como decorreu a Semana das Rendas de Peniche e 
manifestou o agradecimento aos que estiveram envolvidos ou colaboraram na sua realização, tendo 
referido em especial a ACISCP, a Associação Juvenil de Peniche  e a Rendibilros. Referiu que foi 
produzido um vídeo sobre a história das rendas, o que poderá servir para a produção de um novo 
trabalho; 
 - Sugeriu, o que foi aprovado por todos, que fosse exarado um voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor Luís Correia Peixoto, ocorrido no passado dia 24, a propósito do que deu conta de que o 
Pelouro da Cultura e a Associação Juvenil de Peniche irão realizar, durante a Semana Cultural, uma 
exposição sobre a vida e obra do falecido. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento de que iria solicitar uma correcção à notícia publicada na Voz do Mar, de 
Luísa Inês, que o deu como presente e falou em representação da Câmara na apresentação do 
Festival da Sardinha, quando apenas ali compareceu a título pessoal. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Informou da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 15 de Julho, reunião na CCDRLVT, acompanhado do Presidente da Assembleia 
Municipal e técnicos municipais, para tratar de assuntos relacionados com planos de ordenamento do 
território; 
 - Dia 23 de Julho, reunião do Conselho de Administração da AMO; 
 - Dia 26 de Julho, inauguração da acção “Praia Acessível para Todos”. 
 O Senhor Presidente deu ainda conhecimento da deslocação, hoje, a Peniche do Senhor 
Governador Civil para a inauguração do Festival da Sardinha, e de que, no próximo dia 28, se 
reunirá a Comissão de Acompanhamento das Obras do Fosso da Muralha e, no dia 30, terá lugar a 
iniciativa “Mexa-se na Praia”. 
 O Senhor Presidente informou, ainda, de que a reunião do Conselho Municipal de Educação, 
agendada para o passado dia 21, não teve lugar por falta de quórum. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias doze e 
dezanove de Julho corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 
BALANCETES: 
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 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos Serviços 
Municipalizados do dia vinte e três de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 454.074,88 � (quatrocentos e cinquenta e 
quatro mil setenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 208.222,43 � (duzentos e oito mil 
duzentos e vinte e dois euros e quarenta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.180.500,55 � (um milhão cento e 
oitenta mil quinhentos euros e cinquenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 215.095,76 � (duzentos e quinze 
mil noventa e cinco euros e setenta e seis cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última semana 

ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, 
relativos às semanas de 12 a 23 de Julho, bem como dos mapas de execução orçamental, de 1 de 
Janeiro a 22 de Junho. 
 
TERMOS DE POSSE E DE ACEITAÇÃO DE NOMEAÇÃO: 
 
 * A Câmara tomou conhecimento dos seguintes termos de posse e de aceitação de nomeação 
para os funcionários adiante identificados e para as categorias que a seguir se indicam: 
 - Nuno Manuel Malheiros Cativo – Director de Departamento de Energia e Ambiente; 
 - José Marcolino Martins Pires – Director do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística. 

- Célia Maria Martins Alves Ferreira – Técnica Profissional Especialista (Construção Civil); 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 26.7.2004, do Senhor Vereador Emídio Barradas, solicitando a justificação 
da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 26 de Julho. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02)  
 
 * Ofício n.º 41/04, datado de 29.6.2004, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a manutenção de 
zonas verdes daquela freguesia, respeitantes ao mês de Junho de 2004. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio de 225,00 �. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 14369, datado de 23.6.2004, da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-mento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, solicitando que se diligencie no sentido de se proceder à 
demolição das obras clandestinas, situadas em Geraldes, em virtude do seu proprietário, o Senhor 
Alberto Carlos Costa Fonseca, não ter dado cumprimento à respectiva ordem de demolição. 
 - Deliberado que os serviços juntem todos os antecedentes do processo. (P.º 130/03-DHU) 
 
 * Ofício n.º 2004/0940, datado de 7.5.2004, da Associação de Municípios do Oeste, 
solicitando a transferência de valores referentes às comparticipações do 1.º Semestre/2004, 
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correspondentes à quotização, QCA III, Capacidade Institucional do Oeste, Espaço Internet, Oeste 
Digital, Mapas de Ruído e ao Museu Regional Agrícola. 
 - Deliberado autorizar o pagamento, no total de 29.776,50 �, à medida que haja 
disponibilidades financeiras da Câmara. (P.º 16/04) 
 

* Ofício n.º 902, datado de 2.7.2004, da Escola EB 2,3 Atouguia da Baleia, solicitando a 
concessão de transporte para 4 alunos daquela escola, a fim de participarem nas actividades do Clube 
de Rendas de Bilros, a exemplo do ano anterior. 

- Deliberado autorizar o reembolso aos alunos ou encarregados de educação das despesas 
efectuadas com o transporte, no valor de 92.80 �. (P.º 13/04). 

 
* Carta, datada de 30.6.2004, do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”, remetendo 

convite para estar presente no 7.º Festival de Folclore, que terá lugar no pátio da Escola Primária dos 
Bolhos, no próximo dia 15 de Agosto, e solicitando apoio financeiro e logístico para a sua 
realização. 

- Tomado conhecimento e de que já está a ser providenciada a concessão do apoio logístico 
solicitado. (P.º 11/03) 

 
* Informações n.ºs 64 e 42, datadas de 24.6.2004 e de 23.6.2004, respectivamente, do 

Departamento de Energia e Ambiente, apresentando um quadro-síntese das condições impostas à 
empresa João Narciso Silva Dias na Licença Ambiental, emitida pelo MAOT – Instituto do 
Ambiente, relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição para a fábrica de farinha de peixe 
e apresentando alguns considerandos da Câmara. 

- Tomado conhecimento e deliberado: 
1.º- Solicitar ao Instituto do Ambiente cópia do relatório que eventualmente lhe tenha sido 

remetido pelo proprietário da unidade industrial quanto ao funcionamento das instalações; 
2.º- Solicitar ao mesmo Instituto que promova a monotorização dos odores produzidos na 

unidade industrial e que dos resultados seja dado conhecimento à Câmara; 
3.º Solicitar ao Instituto Ricardo Jorge que proceda à medição dos odores, sugerindo-se que 

tal medição seja feita às segundas ou sextas-feiras, face aos dias de funcionamento da unidade 
industrial. 

 
* Carta, datada de 16.7.2004, da Senhora Ana Maria Tavares Pinto de Carvalho, solicitando 

o encerramento da Avenida do Mar, no próximo dia 13 de Agosto, das 21 às 22 horas, a fim de 
realizar um desfile de uma marcha, no Largo 5 de Outubro, em Peniche. 

- Deliberado autorizar o condicionamento do trânsito na hora do desfile e encarregar o 
Senhor Vice-Presidente de promover os contactos necessários junto da PSP e da autoridade religiosa 
local. (P.º 17) 

 
* Carta n.º 85/04, datada de 14.7.2004, da Associação de Ciclismo de Lisboa, solicitando 

autorização para realizar uma prova velocipédica, denominada “Volta ao Aterro da Serra d’ El-       -
Rei”, no próximo dia 8 de Agosto. 

- Deliberado dar parecer favorável. (P.º 44/03) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 4635, datado de 15.7.2004, da Assembleia Municipal de Peniche, remetendo, 

para conhecimento, cópias das actas n.ºs 2, 3 e 4. (P.º 31/01) 
 
* Ofício n.º 1155, datado de 16.7.2004, da Delegação dos Portos do Centro, remetendo cópia 
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do alvará de licença n.º 63/04, emitido à firma Coelhos Café Bar, Lda., relativo à ocupação do 
esporão sul da zona da Ribeira Velha, em Peniche. (P.º 16/01) 

 
 
* Ofício n.º 1115, datado de 14.7.2004, da Delegação dos Portos do Centro, remetendo 

cópias dos seguintes alvarás de licença, emitidos em nome das seguintes firmas e relativos à 
ocupação dos locais que a seguir se indicam: 

- Licença n.º 61/04, em nome de Maria do Carmo Serafim Domingos, para um quiosque, 
situado na zona do Molhe Leste, em Peniche; 

- Licença n.º 62/04, em nome de Fernanda Maria Duarte Bernardo Pedreira, para um 
quiosque, situado na zona do Molhe Leste, em Peniche; 

- Licença n.º 56/04, em nome de Esteves & Gomes – Actividades Hoteleiras, Lda., para as 
instalações de apoio à assistência balnear, situadas na zona do Molhe Leste, em Peniche. (P.º 16/01) 

 
* Carta, datada de 7.7.2004, da União Humanitária dos Doentes com Cancro, solicitando 

apoio financeiro, de forma a viabilizar e de optimizar o funcionamento do Núcleo de Apoio ao 
Doente Oncológico. (P.º 17) 

 
* Fax, datado de 15.7.2004, do Centro Educativo de São Bernardino, agradecendo todo o 

apoio e disponibilidade manifestados que permitiram a concretização de iniciativa relevante para o 
funcionamento daquele Centro. (P.º 16/01) 

 
* Ofício, s/ data, registado nos n/ serviços em 19.7.2004, do Gabinete do Secretário de 

Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, remetendo convite para participar na iniciativa 
“Semana Europeia da Mobilidade – Dia Europeu Sem Carros 2004”, subordinado ao tema 
“Caminhos seguros para as crianças”. (P.º 40/06) 

 
* Carta, com a ref.ª 3/D/2004, datada de 30.5.2004, da União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, dando conhecimento da nova composição dos órgãos sociais daquela Associação. (P.º 
11/03) 

 
* Carta, datada de 7.7.2004, do World Cruising Club, agradecendo o apoio prestado aquando 

da passagem por Peniche do X Yachting Monthly Rally Portugal 2004. (P.º 37) 
 

LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário da 
República: 
 
 - Decreto-Regulamentar n.º 25/2004, datado de 15 de Julho, que regulamenta o Decreto-Lei n.º 
290-D/99, de 2 de Agosto, que aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura 
digital. 
 - Portaria n.º 817/2004, de 16 de Julho, que aprova o modelo da ficha técnica da habitação. 
 - Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho, Lei de Bases do Desporto. 
 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 * A Câmara deliberou atribuir os seguintes subsídios às Associações que a seguir se indicam 
para pagamento dos prémios dos Concursos de Rendas, Jogos Florais e Bilros na Moda: 
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 - 6.075,00 �, à Peniche - Rendibilros. 
 - 1.000,00 �, à Associação Juvenil de Peniche. 
 
CAMPANHA ARQUEOLÓGICA NOS FORNOS ROMANOS DO MURRAÇAL DA AJUDA: 
 
 * Foi presente uma informação do Técnico de Arqueologia, dando conhecimento da 
continuidade do projecto de investigação dos Fornos Romanos do Murraçal da Ajuda, durante o 
período compreendido entre 18 de Julho e 8 de Agosto, e solicitando a apoio logístico para a sua 
concretização, nomeadamente alojamento, alimentação e materiais de trabalho. 
 - Deliberado assegurar o alojamento, alimentação e materiais de trabalho dos elementos da 
equipa que integram a campanha.  
 
ACÇÃO SOCIAL: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento das 
dificuldades económicas em que se encontra a Senhora Élia Maria Correia Rosa, agravadas pelos 
graves problemas de saúde com que se depara, propondo a sua frequência gratuita das aulas de 
hidroterapia nas Piscinas Municipais, em virtude destas atenuarem os sintomas da doença. 
 - Deliberado encarregar o Senhor Vereador Vítor Mamede de estudar o assunto, com vista a 
futura resolução. 
 
EMPREITADA DE “ESTAÇÃO ELEVATÓRIA FINAL DO JARDIM PRINCIPAL DE PENICHE 
– ARRANJO EXTERIOR” – TRABALHOS A MAIS: 
 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, cópia da deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 4.6.2004, relativa à adju-
dicação de trabalhos a mais à empresa Alcoplano – Planeamento e Construções, Lda. da empreitada 
mencionada em epígrafe, pelo valor de 1.562,00 �. 
 - Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados, que adjudicou os trabalhos a mais, e aprovar a minuta do contrato adicional a 
celebrar. (P.º 43) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 9: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 9, para o ano em curso, a 
qual regista o valor de 20.000,00 � em reforços de despesas correntes e igual valor em anulações de 
despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 9: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o 
ano em curso, a qual regista o valor de 20.000,00 � em reforços. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, em nome de Victor José Casimiro Henriques, solicitando autorização para 
proceder à colocação de esplanada, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, n.º 17, em Peniche. 
 - Deliberado deferir, devendo o requerente dar cumprimento às condições constantes do n.º 5 
– alínea a), b) e c) – até final do mês de Outubro próximo e pagar as taxas dos anos transactos que se 
mostrem em falta. (P.º 32/05) 
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 * Requerimento, em nome de António José Machado de Freitas, solicitando autorização para 
proceder à colocação de uma esplanada, na Rua da Paz, n.º 33, em Ferrel. 
 - Deliberado indeferir, por o pretendido perturbar e constituir perigo para o trânsito, pelo que 
deve remover de imediato o que colocou na via pública e informar de que a Câmara está disponível 
para, se lhe for requerido, autorizar apenas a ocupação com mesas e cadeiras e até 1,5 m a partir da 
parede, admitindo que sejam colocados biombos laterais. (P.º 32/05) 
 
 * Requerimento, em nome de Manuel dos Santos Gomes, solicitando autorização para 
proceder à colocação de duas placas informativas de aproximação do restaurante de que é 
concessionário, denominado “Praia Mar”, junto à rotunda que dá acesso à Praia do Molhe Leste, em 
Peniche, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado indeferir, por ter merecido o parecer desfavorável da Direcção de Estradas de 
Leiria, devendo remeter-se ao requerente cópia do ofício respectivo. (P.º 38) 
 

* Requerimento, em nome de Dia – Portugal Supermercados, S.A., solicitando autorização 
para proceder à colocação de um letreiro luminoso, na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado deferir. (P.º 38) 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 

 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 16.7.2004, 
através do qual concedeu à Associação Juvenil de Peniche autorização para o exercício de 
actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
292/2000, de 14 de Novembro, a fim de realizar um desfile de moda, no Largo do Município, em 
Peniche, nos dias 24 e 25 de Julho de 2004. 
 

A Câmara deliberou, ainda, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 
18.6.2004, através do qual concedeu à Escola Surf do Baleal autorização para o exercício de 
actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
292/2000, de 14 de Novembro, a fim de realizar espectáculos de música ao vivo, na Praia da Água 
Doce, em Casais do Baleal, nos dias 15 a 31 de Julho de 2004. 
 

* Foram, ainda, presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para o 
exercício de actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 

- Em nome da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, a 
fim de realizar um arraial, com lançamento de foguetes, no Largo de Nossa Senhora da Conceição, em 
Atouguia da Baleia, nos próximos dias 14 a 21 de Agosto, das 8 às 3 horas. 

- Em nome da Rádio 102 FM, a fim de realizar espectáculos de música ao vivo, no recinto da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, nos próximos dias 26 a 29 de Julho, das 18 às 2 
horas.  
 - Deliberado deferir os dois pedidos, devendo o ruído ser em tom moderado. 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
* Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de licença, ao abrigo 

do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, e no n.º 1 do art.º 
50.º do Regulamento Municipal: 

- Em nome de Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da 
Baleia, para realizar um baile/arraial, no Largo de Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da 
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Baleia, nos próximos dias 14 a 21 de Agosto. 
- Em nome da Rádio 102 FM, para realizar espectáculos de música ao vivo, no recinto da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, nos próximos dias 26 a 29 de Julho. 
- Deliberado deferir os dois pedidos. 

 
LICENCIAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO: 

 
* Requerimento, em nome da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro, de Atouguia da 

Baleia, solicitando a emissão de licença de funcionamento de recinto improvisado, nos termos do n.º 
2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 309/02, de 16 de Dezembro, a fim de realizar um baile com 
música ao vivo, no Largo Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleai, nos dias 14 a 21 de 
Agosto de 2004. 

- Deliberado deferir. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 Foram presentes, para efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, 
para os estabelecimentos que a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 22 às 6 horas, para a “Discoteca Voilá”, sita na Rua Bartolomeu Dias, no Baleal Sol 

Village, no Baleal, de que é proprietária a firma Balitur – Construção & Turismo, Lda.. 
 - Deliberado deferir, devendo o horário só ter validade até 31.7.2005.  
 
 * Das 8 às 2 horas, para a “Marisqueira da Jú, Lda.”, sita na Rua do Vale, n.º 6, em São 
Bernardino. 
 - Deliberado deferir, devendo o horário só ter validade até 31.7.2005. 
 
 * Foi ainda presente um requerimento, em nome de Bruno Miguel Neto Mateus, proprietário 
do bar “Aquaviva”, sito na Consolação, solicitando a prolongamento do horário de funcionamento 
deste estabelecimento, na noite do dia 14 para 15 de Agosto, a fim de realizar um torneio de snooker, 
tipo maratona. 
 - Deliberado manter o horário que foi aprovado na última reunião. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 Foram presentes os seguintes pedidos de concessão de cartões de vendedor ambulante, os 
quais foram objecto das deliberações que a seguir se indicam: 
 
 * Em nome de Maria Manuela Vasconcelos de Sousa Corrêa, residente na Estrada Nacional 
247-1, n.º 49, em Reguengo Grande, para venda de têxteis, no concelho de Peniche. 
 - Deliberado indeferir. 
 
 * Em nome de Vítor Manuel dos Santos Serpa, residente na Estrada da Igreja, n.º 33, em 
Casais de Mestre Mendo, para venda de peixe, no concelho de Peniche. 
 - Deliberado que a técnica superior de serviço social elabore relatório sobre as condições 
sócio-económicas do requerente. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de construção, 
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a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 

* Em nome de Xavier Delgado Godinho, para proceder à colocação de revestimento com 
azulejo branco na fachada do prédio, situado na Rua do Lapadusso, n.º 41, em Peniche, já presente 
em reunião anterior. 

- Reapreciado o assunto, na sequência da intervenção do interessado no período de audição 
do público, foi deliberado manter o indeferimento já deliberado na última reunião e informar de que 
se as obras se destinavam a obter o isolamento da parede, tal objectivo não fica garantido com o 
forrar a parede com o mosaico apresentado e de que há melhores soluções para esse efeito.  

 
* Em nome de João Luís Vieira Chagas e Jorge Manuel Vieira Chagas, para construção de 

uma moradia multifamiliar, na Rua Casal dos Ninhos, em Casais do Baleal. 
- Deliberado informar de que pode apresentar projecto que respeite as condições constantes 

das informações da DGUO e dos SMAS. 
 
* Em nome de Marta Maria Soares Vilchez y Vasquez & Outros, para construção de um 

edifício para habitação e comércio, nas ruas Marquês de Pombal, dos Hermínios e Salvador Franco, 
em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado agora de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado informar de que pode apresentar o projecto de arquitectura, no qual deverá dar 
inteiro cumprimento às condições anteriormente comunicadas quanto à aproximação do desenho do 
edifício a construir ao do edifício existente, sob pena, se o não fizer, de o pedido vir a ser indeferido, 
devendo ainda fazer prova do direito de propriedade sobre toda a área objecto da intervenção. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 

 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras particulares, 
os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 257/04, em nome de Aldina Maria da Silva Marreiros, para proceder a 
alteração/ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Esperança, n.º 3, no Bairro dos 
Pescadores, em Peniche. 
 - Dado que a pretensão corresponde a situações idênticas já aprovadas para a zona, 
deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo respeitar as condições constantes do n.º 3 do 
parecer da DGUO, de 23.7.2004, e apresentar os projectos das especialidades referidos na 
informação de 6.7.2004. 
 
 * Proc.º N.º 247/04, em nome de Francisco da Conceição Gravino dos Santos, para 
construção de uma marquise, no prédio situado na Avenida do Mar, n.º 53, em Ferrel. 
 - Deliberado indeferir, por o pretendido afectar manifestamente a estética do local e a 
inserção no ambiente urbano – n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99. 
 
 * Proc.º N.º 110/04, em nome de Filipe Manuel Conceição Garcia, para construção de uma 
moradia e muro de vedação e demolição do existente, na Rua Mendo Fóios Osório, em Casais de 
Mestre Mendo. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades em falta (estabilidade, acústico, telecomunicações e ficha electrotécnica) e, com eles, 
planta com indicação em m2 do espaço público a ocupar, com vista à sua desafectação e alienação. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas quarenta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 
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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. 
 


