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ACTA N.º 43/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2005: 
 
 Aos catorze dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Delfim António Ferreira 
Campos, 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 cinquenta minutos. 
 O Senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às 19 horas. 
 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 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 Presidente da Câmara: 
 Informou da realização das seguintes reuniões, seminários e conferências em que 
participou: 
 Em 3 de Novembro: 
 - Seminário organizado pelo ESTM sobre Segurança Alimentar e em que foi 
interlocutora a Médica Veterinária Municipal;  
 - Reunião com o Conselho executivo da Escola Secundária de Peniche, sobre os riscos 
emergentes da manutenção das instalações da ex-garagem Patrício, tal como se apresenta 
actualmente; 
 - Reunião com a direcção do CAT – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, sobre a realização da festa de Natal, cuja data foi fixada para o próximo dia 16 de 
Dezembro; 
 - Conferência subordinada ao tema “Portugal Cultura Oceânica”, com intervenção do 
Senhor Professor Francisco Félix sobre o património geológico do oeste. 
 Em 7 de Novembro, reunião no Governo Civil de Leiria com presidentes de juntas de 
freguesia, sobre os fogos florestais. 
 Em 8 de Novembro: 
 - Reunião com o Director da Reserva Natural da Berlenga, sobre eventuais medidas a 
implementar para diminuição do impacto negativo provocado pelas gaivotas, e tendo sido 
aflorado, também, questões relacionadas com o POOC; 
 - Reunião com a Administração do Hospital de Peniche, onde foram apresentados 
cumprimentos e tratados assuntos relacionados com uma eventual parceria para constituição de 
Unidade Local de Saúde e estacionamentos para deficientes. 
 Em 9 de Novembro, reunião com a Cáritas de Vila Franca de Xira, a fim de deixar livre o 
espaço que ocupa com as instalações que servem de Colónia de Férias, nos Remédios, devido à 
construção do novo edifício da ESTM, tendo a Câmara se disponibilizado para encontrar outro 
espaço que assegure o funcionamento da colónia em 2006. 
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 Em 10 de Novembro: 
 - Reunião com a empresa “Águas do Oeste”, sobre a implantação de ETAR, e onde se 
solicitou informação completa sobre as relações contratuais existentes; 
 - Reunião na AMO com o Presidente da CCDRLVT sobre a eventual extinção dos 
GAT’s, tendo ficado agendado nova reunião para o próximo dia 24, no mesmo local. 
 Em 11 de Novembro: 
 - Reunião com o Secretário de Estado da Segurança Social, tendo referido a existência de 
núcleo de intervenção rápido e precoce e formalizado pedido de reunião com a Secretaria de 
Estado do Emprego; 
 - Reunião com o Vice-Presidente da FENACHE, sobre política social de habitação e 
eventual existência e disponibilização de terrenos para desenvolvimento da ideia. 
 O Senhor Presidente deu ainda conhecimento das seguintes actividades em que 
participou: 
 Em 30 de Outubro: 
 - Almoço no Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da TMN-Challenge; 
 - Passeio equestre, em Serra de El-Rei, que contou com o apoio da Junta de Freguesia. 
 Em 5 de Novembro, sessão de abertura da ACIME, onde esteve presente o Senhor 
Ministro da Presidência Silva Pereira. 
 Em 11 de Novembro: 
 - Inauguração da 15.ª Expoaves; 
 - Acompanhamento da recepção ao Senhor Secretário de Estado do Turismo no Festival 
do Chocolate, em Óbidos. 
 Em 12 de Novembro, no evento denominado Comunidade Virtual Motard’s - Atouguia, 
seguido de visita ao Museu Municipal. 
 O Senhor Presidente deu também conhecimento do seguinte: 
 - Intervenção efectuada no dia 30 de Outubro nos Bolhos, Ribafria e Carqueja, em 
consequência das chuvas intensas que se verificaram neste dia; 
 - Se encontra agendada, para 21 de Novembro, reunião com o projectista, empresa 
adjudicatária da obra e técnicos municipais sobre eventuais correcções a efectuar na empreitada 
dos arranjos do Campo da República. 
 - Realização, no dia 13, no auditório municipal da apresentação do trabalho discográfico 
da fadista Cristina Luz, a qual fez a oferta de alguns CD’s; 
 - Oferta de quadro, de que é autor, o artista Antero Anastácio. 
 Deliberado agradecer as ofertas e felicitar e desejar maiores êxitos à artista. 
 O Senhor Presidente informou, ainda, que durante a semana irá participar nas seguintes 
reuniões: 
 - Dia 15, com a comunidade de imigrantes; 
 - Dia 15, 16 e 17, com as Juntas de Freguesia do Concelho; 
 - Dia 16, no Conselho Empresarial do Centro; 
 - Dia 17, no Seminário sobre Protecção Civil, no ESTM; 
 - Dia 17, com o IP Leiria e o IPTM; 
 - Dia 18, sobre o Natal Penicheiro. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Informou da realização das seguintes reuniões em que participou: 
 Em 9 de Novembro: 
 - Com o técnico superior de desporto, Senhor Nuno Benedito, sobre assuntos 
relacionados com as actividades desportivas camarárias; 
 - Com o Professor Mário Correia, sobre desporto escolar; 
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 - Com o Senhor José Alexandre, sobre protocolo de utilização do pavilhão da EB 1.2.3; 
 - Com o Senhor Eduardo Piaça, Presidente da AEFCR Penichense, sobre as actividades 
por esta prosseguidas. 
 Em 10 de Novembro, com a DREL, sobre o encerramento da EB. 1.º ciclo de Casais do 
Júlio e integração na EB. de Geraldes. 
 Em 11 de Novembro, com os três Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche, 
sobre a Carta Educativa, cujo assunto foi também elaborado na reunião com a DREL; 
 - Simpósio subordinado ao tema “Cuidados de Saúde em Peniche”, e organizado pelo 
Hospital de Peniche e Centro de Saúde. 
 Em 14 de Novembro: 
 - Com os técnicos da Câmara, sobre a Biblioteca Municipal e seu funcionamento. 
 - Com o Arqueólogo Senhor Rui Venâncio, sobre a discussão de assuntos relacionados 
com as actividades propostas e em curso. 
 
 Senhor Vereador Francisco Salvador: 

-Apresentou, em nome do grupo do PSD, três Recomendações, cujos textos, que leu, a 
seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

Os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que no orçamento para o ano 
de 2006 se preveja verba para, gradualmente, substituir o piso dos parques infantis de modo a 
cumprir a Norma Portuguesa EN 1177 e a Portaria nº 379/98, de 2 de Julho, publicadas por 
motivos de segurança”. 

 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 

Os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que a Câmara Municipal de 
Peniche saúde a celebração do Dia Mundial do Mar e do Dia Nacional do Mar que se celebram 
simultaneamente em 16 do corrente, formulando votos para que, num futuro próximo, o 
Concelho de Peniche possa assumir a sua vocação eminentemente marítima e participar mais 
activamente nas comemorações, afirmando-se como a “Capital da Onda”. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 

Os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que no orçamento para o ano 
de 2006 se preveja verba para a aquisição e montagem de sistemas e sinalização que garanta a 
segurança rodoviária das estradas marginais norte e sul da península de Peniche. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Perguntou sobre qual o elemento que vai participar na comissão directiva da Reserva 
Nacional da Berlenga; 
 - Lembrou o protocolo celebrado com o Patriarcado sobre o Museu de Atouguia da 
Baleia e sugeriu a sua apresentação em reunião de Câmara, com informação dos serviços, para 
apreciação e tomada de posição sobre o assunto; 
 - Questionou sobre a situação actual e desenvolvimento do processo da Fonte Chorida, 
nos Casais do Júlio; 
 - Solicitou informação sobre o desenvolvimento do processo de concessão dos 
estabelecimentos comerciais propriedade do Município e se a Câmara pretende manter a 
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deliberação anteriormente tomada sobre a matéria. O Senhor Presidente informou que é sua 
pretensão reequacionar a situação e dar conhecimento do desenvolvimento do processo em 
próxima reunião; 
 - Chamou a atenção para o trânsito de alta velocidade que se verifica na estrada principal 
do Casal Moinho e necessidade de instalação de instrumentos que obriguem ao abrandamento 
daquela. O Senhor Presidente da Câmara informou que está agendada uma reunião com a 
Comissão de Trânsito a fim de se equacionarem diversos pedidos já apresentados para execução 
de intervenção global. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 7 de Novembro 
corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia onze de Novembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.188.492,15€ (um milhão cento e 
oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e dois euros e quinze cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 179.604,31€ (cento e setenta e nove 
mil seiscentos e quatro euros e trinta e um cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.224.790,85 € (dois milhões 
duzentos e vinte e quatro mil setecentos e noventa euros e oitenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 478.408,43 € (quatrocentos e 
setenta e oito mil quatrocentos e oito euros e quarenta e três 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 1 a 11 de Novembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício, datado de 3.11.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
apresentando felicitações ao Senhor Presidente e restantes membros da Câmara pela sua eleição. 
 - Tomado conhecimento, e deliberado agradecer e retribuir. (P.º 37) 
 
 * Ofício, datado de 4.11.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, remetendo cópia da acta 
da Instalação da Assembleia de Freguesia de Ferrel. 
 - Tomado conhecimento, e deliberado agradecer e retribuir. (P.º 28) 
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 * Ofício, datado de 4.11.2005,do Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
solicitando o parecer da Câmara relativo a candidatura para a criação de uma empresa de 
restauração, no âmbito da Portaria n.º 196-A, de 10 de Março, aditada pela Portaria 255/2002, 
cuja promotora é a senhora Luísa Maria Luís Rosa. 
 - Deliberado dar parecer favorável. (P.º 16/01) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Circular: N.º 139\2005-PB, datada de 4.11.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, reafirmando a opção prevista no artigo 9.º da Lei N.º 52-A/2005, de 10 
de Outubro, que altera o regime relativo a pensões e subvenções dos titulares de cargos políticos 
e o regime remuneratório dos titulares de cargos executivos de autarquias locais. (P.º 16/03) 
 

*Circular: N.º 140\2005-PB, datada de 4.11.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, informando dos direitos e deveres a que ficam sujeitos os autarcas, nos termos da 
Lei N.º 29/87, de 30 de Junho, sobre o Estatuto dos Eleitos Locais. 
 

* Circular: N.º 136\2005-PBA, datada de 3.11.2005, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, informando que o valor da quota do Município para o ano de 2006 será 
calculado com base no n.º 1 alínea a) e n.º 2 do artigo 30.º dos Estatutos da ANMP.  
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo uma 
actualização do montante do subsídio a atribuir ao Agrupamento de Escolas de Peniche, à Escola 
Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de Peniche e ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 
destinados à aquisição de livros e material escolar para alunos carenciados e respeitantes ao ano 
lectivo 2005/2006. 
 - Deliberado autorizar o Senhor Presidente a promover o pagamento do reforço dos 
subsídios para livros e material escolar a alunos carenciados, no montante de 3.328,98 €, a 
processar de acordo com o determinado na reunião de 19.9.2005. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 21: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 21, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 44.500,00 € em reforços de despesas correntes e 44.500,00 € em 
anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 18: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 18 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 45.500,00 € em anulações. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de Terrenos: 
 

* Foi presente uma informação dos serviços de património, acompanhado do respectivo 
processo, sugerindo a substituição da deliberação de 30.5.2005, quanto ao negócio jurídico a 
realizar.  
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- Deliberado rever a deliberação de 30.5.2005, e substituir a permuta pela celebração de 
contrato de compra e venda e de cedência de terrenos, respectivamente em relação à parcela do 
domínio privado municipal (207,13 m2) e à parcela de terreno pertencente ao cedente, Senhor 
José Manuel Videira de Sousa (111,16 m2), devendo este entregar ao Município a importância 
de 4.407,00 €, correspondente à diferença de valores dos bens a transmitir. (P.º 32/03) 
 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: 
 
 Considerando que, nos termos do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (CIMI), compete à Assembleia Municipal fixar as taxas a aplicar em cada ano; 
considerando que se torna necessário manter as receitas provenientes deste imposto como forma 
de se assegurarem os meios financeiros indispensáveis ao financiamento da componente nacional 
das obras candidatas aos fundos comunitários e utilizar na totalidade as verbas disponíveis, a 
Câmara deliberou, com a abstenção dos membros do PSD, propor à Assembleia Municipal que, 
nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do referido artigo 112.º do CIMI, aprove as seguintes 
taxas do imposto municipal sobre imóveis a aplicar no ano de 2006 e por forma a que possam ser 
comunicadas atempadamente à Direcção-Geral dos Impostos: 
  a) Prédios urbanos: 0,75% (sete e meio por mil); 
  b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,5% (cinco por mil). 
 
ARRIBA SOBRANCEIRA À PRAIA DOS FRADES – S. BERNARDINO: 
 
 * Foi presente uma informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, datada de 
10.11.2005, acompanhada de ofício n.º 350 da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, de 
7.11.2005, dando conhecimento da existência de perigo eminente de derrocada da referida arriba.
 - Deliberado tomar conhecimento, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado ter 
sido já encetadas as medidas necessárias e indispensáveis à resolução do problema e de acordo 
com o parecer e proposta apresentados pelo Serviço Municipal de Protecção Civil. 
 
INTEMPÉRIE DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2005: 
 
 * Foi presente uma informação do Departamento de Obras Municipais, de 11.11.2005 e 
14.11.2005, acompanhada de informação dos Serviços Municipais de Protecção Civil, de 
7.11.2005 e dos Armazéns Gerais, de 11.11.2005, dando conhecimento das intervenções 
realizadas durante o período da intempérie e os custos adjacentes. 
 - Tomado conhecimento. 
 
CRIAÇÃO DE BOVINOS: 
 
 * Requerimento em nome de Luís António Oliveira Pereira, acompanhado de pareceres 
dos SMAS, de 20.9.2005, Centro de Saúde de Peniche, de 3.8.2005 e Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística, de 11.10.2005 solicitando autorização para a criação de bovinos em 
propriedade pertencente ao requerente. 
 - Deliberado que o DEA/DASU prestem informação sobre a pretensão, tendo em 
consideração a informação prestada pelos SMAS quanto à rede de drenagem de águas residuais. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Foi presente, para efeitos de visto, acompanhado dos respectivos pareceres, um pedido 
de horário de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de restauração, 
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denominado “Mistura Fina”, sito Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, de que é proprietário 
o Senhor Avelino Sousa Conceição Antunes. 
 - Deliberado que seja visado o horário até às 02,00 horas, com validade até 30.9.2006. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 
 
Foram presentes as seguintes informações: 
 

* Informação da técnica superior de gestão financeira, acompanhada dos ofícios da 
DGAL, de 2 de Março e 5 de Julho de 2005, presentes nas reuniões de 14 de Março e 1 de 
Agosto de 2005, respectivamente, dando conhecimento do rateio apurado pela DGAL para 
efeitos de acesso a novos empréstimos de médio e longo prazos e da necessidade de satisfazer os 
encargos assumidos no âmbito do Plano Plurianual de Investimentos, nomeadamente com as 
Obras da Estrada Complementar ao IP6, Arranjos no Porto de Areia Sul, Infra-estruturas no 
Loteamento Municipal do Casal Moinho – Fase III – A, Arranjo do Largo de São Leonardo e 
Remodelação do Edifício – Espaço Sénior. 

- Deliberado dar início ao procedimento para a contratação de um empréstimo, até ao 
valor de 717.000,00 euros, pelo prazo de 15 anos, com um período de utilização de 1 ano, e 
tendo como finalidade o apoio ao Plano Plurianual de Investimentos, devendo, para o efeito, 
serem consultadas as seguintes instituições financeiras: Caixa Geral de Depósitos, Banco 
Espírito Santo, Caixa de Crédito Agrícola, Banco Português de Investimento, Milénio BCP e 
Banco Totta & Açores.  
 

* Informação da técnica superior de gestão financeira dando conhecimento da 
necessidade de satisfazer os encargos assumidos pelo município relativamente aos projectos 
aprovados e homologados pelo PORLVT – Eixo Prioritário 1 – Medida 1.5. 

- Deliberado dar início aos procedimentos para a contratação dos empréstimos adiante 
referidos, empréstimos que não contarão para o limite de endividamento do Município, devendo, 
para o efeito, serem consultadas as seguintes instituições financeiras: Caixa Geral de Depósitos, 
Banco Espírito Santo, Caixa de Crédito Agrícola, Banco Português de Investimento, Milénio 
BCP e Banco Totta & Açores: 

- Até ao valor de 273.000,00 euros, pelo prazo de 15 anos, com um período de utilização 
de 2 anos, e tendo como finalidade o financiamento da obra de “Arranjos Urbanísticos no Campo 
da República envolvente à Fortaleza e à Igreja de São Pedro” (Projecto n.º 140 da medida 1.5). 

- Até ao valor de 90.000,00 euros, pelo prazo de 15 anos, com um período de utilização 
de 2 anos, e tendo como finalidade o financiamento da obra de “Construção da Biblioteca 
Municipal de Peniche (BM2)” (Projecto n.º 141 da medida 1.5). 

- Até ao valor de 2.121.000,00 euros, pelo prazo de 15 anos, com um período de 
utilização de 2 anos, e tendo como finalidade o financiamento da obra de “Construção do Parque 
Urbano e Reabilitação da Prageira” (Projecto n.º 142 da medida 1.5). 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 2/05-Lot/DHU, em nome de António Veríssimo Leitão Pereira e Carlos 
Manuel Leitão Pereira, para proceder ao loteamento de um prédio rústico, sito na “Fonte”, em 
Bufarda. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o estudo de loteamento por forma a 
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contemplar uma solução que preveja a implantação de um parque infantil e sejam observadas as 
condições constantes das informações da DGUO, de 4/8/2005 e dos SMAS, de 9/9/2005. 
 
 * Proc.º N.º 4/97-Lot/DHU, em nome de Penichelar, Lda, relativo ao loteamento de uma 
propriedade, sita no Forte da Luz, em Peniche, acompanhado de abaixo-assinado de residentes 
na Urbanização da Papôa, e de informação do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, e em que manifestam a sua discordância relativamente à abertura de nova estrada no 
local. 
 - Deliberado informar os requerentes de que, contrariamente ao que aludem, e de acordo 
com a informação prestada pelo DPGU, o troço de rua previsto para completamento da Rua da 
Papôa já se encontra considerado desde início no projecto de urbanização para o local. 
 
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 589/04, em nome de Américo José M. Rapaz e Outros, para construção de 
uma moradia unifamiliar, com pedido de destaque, sita na Rua do Lapadusso, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 
 - Deliberado informar de que deve apresentar solução demonstrativa da perspectiva de 
rua e alçado de conjunto que ilustre o prédio a construir com os imóveis confinantes. 
 

* Proc.º N.º 588/04, em nome de Américo José M. Rapaz e Outros, para construção de 
uma moradia unifamiliar, sita na Rua das Âncoras, em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado informar de que deve apresentar solução indicadora e demonstrativa da 
perspectiva de rua e alçado de conjunto que ilustre o prédio a construir com os imóveis 
confinantes. 
 

* Proc.º N.º 380/04, em nome de House Future – Imobiliária, Lda., para construção de 
um edifício de habitação multifamiliar e comércio, sito na Rua António Cervantes, em Peniche, 
já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado manter o indeferimento, por não respeitar as deliberações de 20.12.2004, 
21/2/2005 e 7/3/2005, e devendo, ainda, rever a volumetria do edifício, configuração da 
cobertura, de modo a criar uma água semelhante ao prédio contíguo, e melhorar a estética dos 
alçados. 
 
 * Proc.º N.º 44/05, em nome de Paulo José Soares Dourado, para construção de uma 
esplanada de apoio ao Restaurante Katekero I, sito na Avenida do Mar, n.º 90, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 
 - Deliberado manter a decisão de deferimento já tomada em reunião de 9//5/2005, 
devendo ser respeitadas as condições constantes da informação da DGUO, de 29/9/2005. 
 

* Proc.º N.º 260/04, em nome de José Maria da Conceição Dourado, para construção de 
uma esplanada de apoio ao Restaurante Katekero II, sito na Avenida do Mar, n.º 68, em Peniche, 
já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado manter a decisão de deferimento já tomada em reunião de 9//5/2005, 
devendo dar cumprimento às condições constantes da informação da DGUO, de 29/9/2005. 
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 * Proc.º N.º 121/05, em nome de Xiaoqing Shao, para proceder ao fechamento de uma 
esplanada existente junto ao restaurante chinês, situado na Avenida do Mar, n.ºs 30 e 32, em 
Peniche. 
 - Deliberado manter a decisão de deferimento tomada em reunião de 9/5/2005, devendo 
respeitar as condições constantes da informação da DGUO, de 29/9/2005. 
 
 * Proc.º N.º 227/04, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, relativa a alteração 
de uso e construção de tenda para esplanada, situada no edifício Sol Village I, Lote 2, r/c, no 
Baleal, acompanhado de reclamação dos administradores do lote 1, e de informação dos Serviços 
de Fiscalização, relativas a perturbação do silêncio e privacidade. 
 - Deliberado que o explorador preste informação sobre a reclamação apresentada. 
 
 * Proc.º N.º 441/99, em nome de José Agostinho Santo Silva, relativo à construção de 
moradia bifamiliar, sita no Alto de Santa Cruz, Lote 9, em Peniche, acompanhado de reclamação 
da Senhora Maria Serpa Mazzucotelli, e de informação dos Serviços de Fiscalização, relativas a 
construção clandestina de fumeiro. 
 - Deliberado notificar o contraventor de que dispõe de 10 dias, a contar da data da 
presente notificação, para se pronunciar sobre a ordem que se tenciona dar-lhe, para, no prazo de 
10 dias, proceder à demolição do fumeiro que construiu clandestinamente no logradouro da sua 
habitação, sita no Alto de Santa Cruz, em Peniche, e à reposição de tudo nas condições em que 
se encontrava antes do início das mesmas, findo os quais e sem que a sua demolição se mostre 
cumprida, a Câmara procederá à demolição da obra e à reposição de tudo no estado anterior, por 
conta do infractor. 
 
 * Proc.º N.º 345/05, em nome de João Manuel Pereira dos Santos, para construção de 
uma moradia unifamiliar, sita na Rua dos Bentos, em São Bernardino. 
 - Deliberado notificar o requerente e o reclamante confinante para comparecerem em 
atendimento, por forma e na tentativa de mediação, procurar resolver-se o problema entre as 
partes. 
 
 * Proc.º N.º 266/05, em nome de Rui Manuel Trindade Romão, para proceder a 
alterações num estabelecimento comercial sito, Rua Nossa senhora da Conceição, n.º 52, em 
Peniche, para funcionamento de um talho. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura nas condições das informações da DGUO 
e dos SMAS, devendo apresentar os projectos das especialidades e demais elementos, no prazo 
de seis meses, e dar cumprimento às condições constantes dos pareceres da Autoridade de Saúde, 
de 19/7/2005 e dos Serviços Municipais de Veterinária, de 28/6/2005 e 9/11/2005 e conformar-        
-se com os limites impostos pelo Regime Legal sobre Poluição Sonora, através da adopção das 
medidas indicadas no ponto 4.º do Relatório efectuado pela DASU sobre a medição acústica, de 
que se remete cópia. 
 Deliberado, ainda, proceder à instauração do respectivo processo de contra-ordenação, 
em virtude do estabelecimento se encontrar em funcionamento sem a correspondente licença de 
utilização, e solicitar ao requerente que esclareça por que se encontra o estabelecimento a 
funcionar sem estar devidamente licenciado. 
 
 * Proc. N.º 363/04, em nome de Lídia Maria Marques Dias, para instalação de um 
estabelecimento de churrasqueira, na Rua 1.º de Maio, N.º 12, em Ferrel, já presente em reunião 
anterior, acompanhado de Relatório de Vistoria dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
informação dos Serviços Municipais de Protecção Civil e informação da Divisão de Ambiente e 
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Serviços Urbanos. 
 - Tomado conhecimento das informações da DASU, de 10.11.2005 e do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, de 10.11.2005 e do Relatório de Vistoria dos Bombeiros 
Voluntários, de 9.11.2005, e na sequência do atendimento feito no período de audição do 
público, em 7.11.2005, a Câmara deliberou notificar a Senhora Lídia Maria Marques Dias para, 
no prazo de sete dias, proceder à correcção necessária por forma a isolar convenientemente o 
exaustor na frequência de 400 HZ, minimizando a poluição e o incómodo dos moradores das 
habitações envolventes, e promover o prolongamento da chaminé do estabelecimento, conforme 
foi intimado a fazê-lo através dos n/ofícios n.ºs. 5717, de 11.8.2005 e 7267, de 21.10.2005, sob 
pena de, findo o prazo agora concedido e sem que se verifique o cumprimento da presente 
notificação, a Câmara determinar o encerramento do estabelecimento. 
 

* Proc.º N.º 336/03, em nome de TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., 
para colocação de infra-estruturas de suporte de radiocomunicações instaladas neste concelho, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado 1.º - Relativamente à pretensão para licenciamento do equipamento em Serra 
de El-Rei (junto à EN 114), indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do E.P. – Estradas 
de Portugal, que é vinculativo, devendo a requerente apresentar uma nova proposta de 
localização que respeite os afastamentos previstos no Decreto-Lei n.º 13/71, de 13 d Janeiro e 
que seja susceptível de merecer o parecer favorável do E.P.; 

2.º - Ouvir o IPPAR quanto à pretensão para a Praça Jacob Rodrigues Pereira, em 
complemento do parecer emitido em 2.9.2005 e apresentar autorização do condomínio do prédio 
respectivo sobre a solução agora proposta. 

3.º - Quanto à instalação da estação na Consolação (Botado – Campo de golfe), aguardar o 
desenvolvimento do processo, tal como consta dos n.ºs 3.ºs das deliberações de 22.7.2005 e 
16.8.2005. 

 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma horas e cinquenta 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. 
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