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ACTA N.º 4/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2007: 
 
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano dois mil e sete, 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. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das quinze horas. 
O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da reunião entre as dezasseis horas e dez 

minutos e as dezassete horas e trinta minutos, tendo o Senhor Vice-Presidente presidido à 
reunião durante a ausência do Senhor Presidente da Câmara. 

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: 
 
* João Henrique Umbelino Martins, explorador do estabelecimento de bebidas 

denominado “Santa Gota”, sito nas Escadinhas de Santo António, em Peniche, que solicitou a 
revisão da decisão tomada pela Câmara relativamente à fixação do horário de funcionamento até 
às duas horas, dado que os pressupostos que consubstanciaram a redução do horário das quatro 
para a duas horas se encontram ultrapassados, conforme declaração assinada pelos moradores da 
zona, exceptuando uma reclamante, e parecer favorável emitido pela Junta de Freguesia de São 
Pedro. Referiu, ainda, que os problemas de incomodidade sonora que se verificam na zona do 
seu estabelecimento não partem do funcionamento deste nem dos seus clientes habituais, sendo 
que o foco de instabilidade no local se deve unicamente à forma como o estabelecimento 
fronteiro desenvolve a sua actividade.  

Submetido à apreciação o Senhor Presidente da Câmara lembrou a posição assumida pela 
Câmara sobre o caminho que delineou em sede de concessão de horários de funcionamento e 
implementação de medidas preventivas e dissuasoras com vista a minimizar os problemas de 
ordem pública e de segurança nos locais identificados como mais polémicos, e com base em 
avaliação de eventuais reclamações recebidas devido ao excesso de ruído e incomodidade que 
lhe está associado pelas duas informações prestadas pela Junta de Freguesia de São Pedro sobre 
o assunto. Referiu, ainda, que a prova de não incomodidade deverá ser efectuada pelo respectivo 
explorador. 

Estando presente o Senhor José Isidro, membro da Junta de Freguesia de São Pedro, por 
este foi referido que a Junta emitiu parecer favorável à concessão do horário até ás quatro horas, 
contrariamente ao que foi transmitido ao interessado de que a redução do horário até ás duas 
horas teve em consideração informações também prestadas pela referida Junta de Freguesia. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse considerar a informação prestada desajustada 
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por não se justificar o fundamento de partilha com a Junta de Freguesia de matéria que é da 
responsabilidade da Câmara, tendo proposto o aditamento ao ofício já enviado ao proprietário que 
clarifique e dê conta da rectificação dos pressuposto que deram origem à alteração do horário.  

O Senhor Vice-Presidente deu a sua concordância ao teor do ofício enviado, por o mesmo 
reflectir a apreciação feita pela Câmara tendo por base os dois pareceres que lhe foram enviados 
pela Junta de Freguesia de São Pedro. 

- Deliberado oficiar a Junta de Freguesia, prestando os esclarecimentos sobre a matéria, 
recomendar aos serviços que promovam uma vistoria aos estabelecimentos aquando dos pedidos 
de renovação dos respectivos horários de funcionamento e dar conhecimento através do site da 
Câmara, inserção no jornal “A Voz do Mar” e comunicação à ACISCP da decisão agora tomada. 

 
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 16 de Janeiro, do Conselho Local de Educação; 
- Dia 18 de Janeiro, com a equipa técnica e científica interna e externa do Museu de 

Atouguia da Baleia, Junta de Freguesia e representante da Paróquia, tendo sido fixado 
cronograma de trabalho às quintas-feiras; 

- Dia 19 de Janeiro, na ADRO, na programação da sessão de lançamento do programa 
Finicia Oeste, a levar a efeito no dia 7 de Fevereiro, com a presença do Senhor Ministro da 
Economia e para a qual dirigiu convite aos demais membros da Câmara; 

- Dia 20 de Janeiro, com diversas organizações associativas dos Bolhos com vista à 
resolução da beneficiação das instalações recreativas locais; 

- Na mesma data, na sessão pública de assinatura de protocolo com o Rotary Clube de 
Peniche, no âmbito da concessão de duas bolsas de estudo a jovens estudantes carenciados. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, também, das seguintes actividades e eventos 
em que participou: 

- Nas diversas acções levadas a efeito no âmbito do programa “Peniche Onda Digital”, 
tendo felicitado o conjunto de funcionários envolvidos e que contribuíram para que os timings 
fossem cumpridos; 

- Dia 16 de Janeiro, na acção de sensibilização sobre animais de companhia, intitulada 
“Um Amigo que Marca a Diferença”, com os alunos do 1.º Ciclo e Jardim de Infância, em 
Ribafria; 

- Na mesma data, na apresentação do QREN, com a participação do Senhor         
Primeiro-Ministro; 

- Na mesma data, na apresentação dos fundamentos e objectivos da Magna Carta Peniche 
2025; 

- Dia 17 de Janeiro, na recepção aos participantes do Congresso sobre Paleoceanografia; 
- Dia 18 de Janeiro, no jantar a convite e com a Senhora Embaixadora do Peru sobre a 

preparação e concretização de programa conjunto, no âmbito do naufrágio do San Pedro de 
Alcantara, estando previsto a assinalação da data de 2 de Fevereiro de 2008 e a inauguração de 
escultura alusiva à efeméride; 

- Dia 20 de Janeiro, na celebração de escritura de venda de parcela de terreno à 
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo; 
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- Dia 21 de Janeiro, no almoço organizado pelo Clube Ornitológico de Peniche, onde foi 
tomado conhecimento do lançamento de desafio de Peniche poder vir a receber iniciativa 
internacional em 2010. 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ainda a seguinte informação: 
- Recebeu o Senhor Administrador do Condomínio do Edifício Berlenga, de quem tomou 

conhecimento de algumas questões que irão ser objecto de análise, nomeadamente no que 
concerne à responsabilização pela manutenção dos espaços verdes adjacentes e à segurança nos 
acessos ao edifício em virtude deste se localizar junto a uma curva e solução a dar ao espaço 
situado a sul entre os edifícios Berlenga (ex-Xamar) e o que foi construído em nome de José 
António da Lídia Belo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 

15 a 21 corrente: 
Reuniões: 
- Do Conselho Municipal de Educação, na qual foram abordadas as questões da 

Verticalização dos Agrupamentos das Escolas da Cidade de Peniche e a proposta do Governo de 
encerramento de 3 escolas no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Referiu que, 
sobre a proposta de Organização dos Agrupamentos apresentada, cujo conteúdo está para 
apreciação, foi dado parecer favorável pelo Conselho Municipal, apesar da crítica à forma como 
o Ministério da Educação impõe esta solução. Tanto faz a avaliação ser positiva ou negativa, tem 
que ser aprovada a Verticalização; 

- Com os trabalhadores do Parque de Campismo, sobre aspectos de funcionamento do 
mesmo; 

- Com o Senhor Coordenador do Desporto Escolar das Escolas de Peniche, acompanhado 
pelo Senhor Prof. Raul Santos, Assessor da Educação, para apresentação da actividade atinente 
ao Corta-Mato Escolar, que terá lugar no próximo dia 24 de Janeiro, no Jardim do Baluarte; 

- Com os representantes das Associações / Instituições dos Bolhos, com o objectivo de se 
diagnosticar qual o apoio necessário a conceder para criação de condições de dignidade e 
conforto no edifício existente (denominado “Estufas”). 

Outras actividades e eventos: 
-  No programa da 102-FM Rádio, denominado “Espaço Solidário”, para a avaliação das 

AEC – Actividades de Enriquecimento Curricular, e em que estiveram também presentes os 
Presidentes dos Agrupamentos de Peniche, Atouguia da Baleia e de um representante da 
Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

- Na cerimónia de apresentação da Magna Carta do Desenvolvimento Futuro de Peniche; 
- No início da Acção de Formação para Professores do 1º Ciclo, sobre o 

desenvolvimento dos sites nas escolas (Escola 1º ciclo de Atouguia da Baleia); 
- No jantar da Embaixada do Peru; 
- Na acção de divulgação das ferramentas do Portal: Serviços on-line e balcões virtuais; 
- Na sessão pública de atribuição de sete bolsas de estudo a jovens estudantes do 

Concelho de Peniche; 
- Na entrega de prémios do Clube Ornitológico de Peniche; 
- No Torneio de Natação, realizado em Alcobaça, que contou com a presença de jovens 

nadadores de Peniche; 
- Na assinatura da escritura de venda de terreno à Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa de Casais de Mestre Mendo. 
O Senhor Vice-Presidente saudou, ainda, a publicação do livro “O País do Mar”, de 
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Vasco José, que aborda assuntos importantes sobre a luta dos Homens do Mar, em Peniche, na 
década de 30. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Saudou a publicação do livro da autoria de Vasco José, intitulado “O País do Mar”, a 

que se associaram os demais membros da Câmara, por considerar um contributo marcante para o 
conhecimento da história da pesca de Peniche; 

- Deu conhecimento do ponto de situação do Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos e das acções que o INAG irá promover com vista à sua aprovação. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Apresentou, em nome do grupo do PSD, a solicitação, cujo texto, que leu, a seguir se 

reproduz: 
 
“SOLICITAÇÃO: 
Tendo os vereadores do Partido Social Democrata verificado na relação de horas 

extraordinárias pagas no decurso do ano transacto, que muitos funcionários ultrapassaram os 
valores máximos anuais e mensais impostos por lei (100 horas em dias úteis em cada ano, 2 
horas por cada dia útil, 9 horas de trabalho por dia 1/3 do vencimento por mês), vêm solicitar 
que, no mais curto espaço de tempo, lhe seja facultada a justificação técnica e legal por cada um 
dos trabalhadores que excederam esses limites. 

Peniche, 22 de Janeiro de 2007.” 
 
Colocou as seguintes questões: 
- Quais foram os trabalhos executados ao longo do ano na Berlenga pela Junta de 

Freguesia da Ajuda e que motivaram o pronto pagamento do valor de 1.600 €? O Senhor      
Vice-Presidente informou que os trabalhos realizados eram da responsabilidade da Câmara e 
foram executados também por operários da Freguesia de Ajuda por os trabalhadores do 
Município se encontrarem afectos a outras obras municipais em curso, conforme informação já 
presente em reunião de Câmara. 

- Se já está em vias de resolução o problema da antena localizada junto da pista de   
ultra-leves, em Atouguia da Baleia? O Senhor Vice-Presidente informou que aguarda parecer do 
DPGU. 

- Qual o ponto de situação do levantamento solicitado pelos vereadores do PSD em 30 de 
Janeiro e 2 de Maio de 2006, sobre a situação de legalidade dos estabelecimentos de restauração 
e de bebidas existentes no Concelho? 

- Qual a situação das obras dos estabelecimentos de restauração Onda Azul e Popular de 
forma a cumprirem os requisitos previstos no regulamento pelo Município? 

- Quais os passos dados para cumprimento da deliberação camarária de demolição da 
chaminé da moradia de José Agostinho Santos Silva? O Senhor Presidente da Câmara informou 
que a matéria faz parte de um conjunto de assuntos a tratar com o munícipe. 

- Qual a justificação para o Município não ter entregue dentro do prazo estabelecido o 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios? O Senhor Presidente da Câmara 
informou que aguarda que o Senhor Delegado Municipal de Protecção Civil faça entrega de 
caderno de encargos e lista para consulta a entidades. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou qual o motivo por que o relógio da torre da Misericórdia se encontra parado; 
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- Questionou sobre o ponto de situação dos processos de obras, um em nome de António 
José Franco Correia Neves e de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que se aguarda os pareceres dos serviços do DPGU e DGUO para decisão; 

- Solicitou informação sobre a decisão tomada no processo de contra-ordenação 
instaurado à empresa Urbacaldas, L.da, em sede de aplicação de coima. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Chamou a atenção para uma questão de natureza formal, mas importante, que deverá ser 

adoptada no texto da Carta Educativa, e que tem a ver com a terminologia que é usada em 
determinadas palavras, às quais deverá ser dado maior ênfase através da sua escrituração em letra 
maiúscula. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Reiterou o pedido de informação sobre qual o tipo de arranjos exteriores que irá ser 

desenvolvido junto ao Clube Recreativo Penichense, e sobre os quais ficou de ser apresentado 
em reunião estudo paisagístico e paleta de cores; 

- Perguntou se houve outras propostas para elaboração da Carta Educativa para além da 
CEDRU e referiu esperar que o trabalho a executar seja melhor que os outros já produzidos. O 
Senhor Vice-Presidente informou que a proposta apresentada foi a melhor e que se trata de uma 
empresa que fez todas as Cartas Educativas da Lezíria e do concelho de Rio Maior; 

- Suscitou que ao processo relativo à obra embargada ao Intermarché fosse dada 
celeridade necessária face ao tempo já decorrido (mês e meio) e aos problemas que tem vindo a 
causar à empresa a demora da decisão. O Senhor Presidente da Câmara informou que o processo 
tinha já sido objecto de despacho para licenciamento. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias dois e oito 

de Janeiro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

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

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos aos 
dias 29 de Dezembro de 2006 e 12 de Janeiro de 2007. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 19 de Janeiro de 2007, da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de 
encerramento dos estabelecimentos de diversão nocturna do concelho, no período de 16 a 20 de 
Fevereiro de 2007. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do artigo 16.º do regulamento respectivo, o 
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que deverá comunicar-se à GNR e PSP. (P.º 34) 
 
* Carta, registada em 18 de Janeiro de 2007, da Marlagos – Iniciativas Turísticas, S.A., 

endereçando convite a todo o executivo para efectuar uma visita à Marina de Lagos. 
- Tomado conhecimento e deliberado que o Senhor Presidente da Câmara diligencie e 

coordene a deslocação a Lagos. (P.º 17) 
 
* Informação, datada de 18 de Janeiro de 2007, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

dispensa de apoio à prova desportiva de corta-mato realizada pelas escolas do concelho. 
- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado, incluindo a utilização do autocarro 

municipal para transporte dos alunos. 
 
* Carta, datada de 13 de Janeiro de 2007, da CNOD – Confederação Nacional dos 

Organismos de Deficientes, solicitando apoio logístico para a realização do Encontro Nacional 
de Deficientes, que terá lugar em Peniche, no dia 14 de Abril de 2007. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado. 
 
* Exemplar do livro intitulado “O País do Mar”, da autoria de Vasco José. 
- Deliberado adquirir 50 exemplares do livro. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 2 de Janeiro de 2007, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 

remetendo para oferta um exemplar do livro “Olhares. Fragmentos para a História da 
Cardiologia Portuguesa”. 

 
* Circular n.º 9/2007, datada de 17 de Janeiro de 2007, da ANMP, dando conhecimento 

da metodologia e calendarização do processo de transferência de competências para os 
Municípios. (P.º 16/03) 

 
* Circular n.º 5/2007, datada de 10 de Janeiro de 2007, da ANMP, remetendo cópia do 

texto do protocolo celebrado entre aquela Associação e a Ordem dos Notários. (P.º 16/03) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA: 
 
Na sequência do ofício circular n.º 3/2007, datado de 15 de Janeiro de 2007, da        

DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais, relativo às transferências do duodécimo de 
Janeiro dos Fundos Municipais para 2007, a Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental n.º 
2, para o ano em curso, a qual regista o valor de 228.555,00 € em reforços e igual valor em 
anulações de receitas correntes e 152.368,00 € em reforços e igual valor em anulações de receitas 
de capital. 

 
PESSOAL: 

 
A Câmara tomou conhecimento despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido hoje, 

que determina que os funcionários do município que prestam atendimento ao público nos serviços 
situados nos Paços do Concelho e na Rua Vasco da Gama, podem usufruir, a partir do próximo dia 
1 de Fevereiro, de um intervalo para almoço com a duração de 1h30m, no período compreendido 
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entre as 11.30 e as 14.30 horas, sendo, nesses casos, o horário de saída às 17.30 horas. 
 

EDUCAÇÃO: 
 
* Foi presente uma proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo Senhor 

Vereador da Educação sugerindo a criação de dois Agrupamentos Verticais de Escolas de Peniche, 
um composto pelas Escolas EB 2.3 D. Luís de Ataíde, Escolas EB 1 n.os 1, 2, 4 e 6 e Jardins de 
Infância da Prageira, Alemão, Filtro, Colónia Balnear e CAIC, e outro composto pelas Escolas EB 
1.2.3 e EB 1 n.os 3 e 5, em substituição do Agrupamento Horizontal de Escolas de Peniche. 

- Deliberado aprovar e dar conhecimento à DREL da decisão tomada. 
 

REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA: 

 
* Foi presente o projecto de regulamento que tem como objectivo a implementação das 

componentes de fornecimento de refeições, prolongamento de horário e actividades nas 
interrupções lectivas para as crianças a frequentar os estabelecimentos de educação pré-escolar 
da rede pública. 

- Deliberado aprovar o projecto de regulamento referido em epígrafe e submetê-lo à 
aprovação da Assembleia Municipal. 

 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 

 
* Foi presente uma proposta, subscrita pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes, que sugere 

o alargamento da composição da Comissão Municipal de Trânsito com a indigitação de mais 
cinco representantes, concretamente, Escola Secundária de Peniche, outra escola de condução 
com sede no concelho, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Peniche, Instituto Portuário e 
dos Transportes Marítimos e Escola Superior de Tecnologia do Mar. 

- Deliberado aprovar. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar com o ILP – Instituto Politécnico de Leiria, 

que tem por objectivo a mútua colaboração na construção dos acessos, parqueamento e ligação 
das infra-estruturas de água e de esgotos que permitam o início do funcionamento do Edifício 
Pedagógico da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 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 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Jovem”, sito na Rua Padre Joaquim Maria de Sousa, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária 
a Senhora Maria da Graça Perfeito Delgado Vala. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 05.30 às 02.00 horas, para o estabelecimento de cafetaria e restauração, 

denominado “Café Restaurante Belas”, sito em Alto Veríssimo, de que é proprietário o Senhor 
João Paulo Oliveira Pereira Martinho. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 05.30 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 22 

de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2007. 
- Tomado conhecimento, tendo o Senhor Vereador Paulo Rodrigues solicitado que o mapa 

fosse acompanhado de informação sobre a evolução e grau de eficácia das obras que constam do 
mapa e relatório das posições assumidas aquando da sua discussão. O Senhor Vice-Presidente 
informou da metodologia que tem sido seguida no âmbito da apreciação do documento em sede de 
reunião com as freguesias e dos eventuais contratempos que surgem acidentalmente e dificultam a 
programação e alcance dos objectivos dentro dos prazos estipulados. Aproveitou para informar, 
também, que o mapa de obras passará a ser elaborado mensalmente e irá reduzir o número de 
frentes de trabalho, concentrando dessa forma os recursos humanos disponíveis. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Álvaro José Gomes Ferreira, Unipessoal, 

L.da, solicitando autorização para instalar uma esplanada e um corta-vento, junto à Rua António 
Videira, em Peniche. 

- Deliberado indeferir a pretensão, devendo dar satisfação às condições preconizadas na 
informação da DGUO, de 9 de Janeiro de 2007, e notificar o requerente de que deverá remover a 
estrutura instalada, no prazo de 15 dias, sob pena da Câmara se lhe substituir, com os encargos 
decorrentes por contra do infractor. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Concessão de estabelecimentos municipais: 

 
* Foi presente o relatório final de análise das propostas para a concessão da exploração 

do restaurante Nau dos Corvos. 
- Não tendo sido apresentada qualquer reclamação na sequência da audiência prévia e 

face ao proposto no relatório final da comissão de análise, deliberado adjudicar a concessão da 
exploração do restaurante “Nau dos Corvos”, para os anos de 2007 a 2016, ao concorrente que 
melhor preço ofereceu, Senhor Diamantino João Neto, pelos valores de 17.400,00 € para a renda 
anual e 98.190,12 € para as obras a executar no restaurante e sanitários públicos  

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente e apreciado o Proc.º N.º L7/01, em nome de Imojúlio – Sociedade de 

Investimentos Imobiliários, L.da, para um loteamento de prédios rústicos, sitos nos Caminhos 
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Velhos, em Geraldes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de 
alteração ao loteamento. 

- Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, aprovar as alterações requeridas, que consistem na alteração da rectificação das áreas 
de implantação e de construção dos lotes n.º 15, 40, 41, 51 e 52, devendo apresentar nova planta 
síntese que preveja as áreas correctas. 

Deliberado, ainda, dar sequência ao procedimento já deliberado em 7 de Março de 2005 
quanto à promoção da desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 
21 m2, para complemento do lote n.º 15 do loteamento, e aliená-la ao requerente, pela 
importância de 4.500,00 €, pagamento a que não haverá lugar por se encontrar já compensado 
com os trabalhos executados pela referida empresa na construção de barracão destinado à 
Comissão de Festas de Casais do Júlio. 

 
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 478/05, em nome de José Maria da Conceição Dourado, para proceder à 

alteração de um imóvel, denominado “Hospedaria Residencial Katekero”, sito na Avenida do 
Mar, n.º 68, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado informar o requerente que o edifício se situa em zona predominantemente 
utilizada com estabelecimentos de bebidas e diversão nocturna, o que se considera incompatível, 
em princípio, com o tipo de estabelecimento que pretende licenciar, pelo que serão da 
responsabilidade do requerente as consequências que daí possam resultar, condições que devem 
ser consignadas no respectivo alvará de licenciamento de obras e licença de utilização.  

 
* Proc.º N.º 321/06, em nome de Lúcia Maria Fontes da Fonseca Cruz, para construção 

de uma moradia, na Travessa da República, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado, agora, novas peças desenhadas e parecer do IPPAR. 

- Aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das especialidades 
constantes da informação da DGUO, de 12 de Janeiro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 188/06, em nome de Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para 

concessão de alvará de autorização de utilização de uma fracção autónoma, sita na Rua Arq. 
Paulino Montez, em Peniche, acompanhado de um pedido de isenção de taxas pela emissão do 
referido alvará. 

- Deliberado isentar do pagamento das taxas pela concessão da licença de utilização, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 51.º do RMUE. 

 
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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 


