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ACTA N.º 9/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2007: 
 
Aos vinte seis dias do mês de Fevereiro 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. 

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, intervieram: 
 
- Laura Farto e José Lourenço, que solicitaram a tomada de medidas por parte da Câmara 

que ponham termo aos problemas que vêm sendo criados pelo funcionamento da churrasqueira 
“A Caseirinha”, em Ferrel, designadamente em relação à incomodidade sonora provocada pelo 
incumprimento do horário de funcionamento e despejo de águas residuais para a via pública. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara tratou de salvaguardar os aspectos legais 
aquando de reclamações anteriores, que iria chamar o explorador do estabelecimento para lhe dar 
conta do relato e contactar a GNR para se inteirar de eventuais comportamentos que possam 
permitir a intervenção da Câmara. 

- António Maria Pinto, que solicitou a tomada de medidas que ponham cobro à ocupação 
da via pública com expositores de venda de frutas e legumes, na Rua Cidade de Viseu, em 
Peniche, e à intenção de tapamento do referido espaço com estrutura a fixar no passeio. Alertou, 
também, para situações de ilegalidade existentes na zona do Carreiro de Joanes, designadamente 
no respeitante à instalação de canil e ocupação de propriedade municipal com capoeiras e que 
devem ser objecto de remoção. Deliberado que os Serviços Municipais de Fiscalização procedam 
ao levantamento e informem de todas as situações existentes de ocupação de terrenos municipais 
na zona do Carreiro de Joanes e exerçam a necessária fiscalização sobre o eventual 
incumprimento de ocupação da via pública na rua atrás referida. 

- Francisco Leal Ferreira, que perguntou qual o ponto de situação sobre o encerramento 
da Escola EB 1 de Coimbrã. O Senhor Vice-Presidente informou da posição tomada pela 
Câmara em 12 de Fevereiro de 2007 e que foi transmitida à Associação D. Inês de Castro, de 
Coimbrã. 

 
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: 
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Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 13 de Fevereiro, na AMO, com a equipa do Prof. Augusto Mateus, sobre o 

Plano Estratégico do Oeste. Referiu, ainda, que irá ser efectuada nova reunião para continuação e 
aprofundamento do trabalho a realizar; 

- Na mesma data, na Assembleia Intermunicipal da AMO, onde foi aprovada a rejeição 
da proposta técnica de encerramento do Serviço de Urgências do Hospital de Peniche; 

- No dia 14 de Fevereiro, com o Director do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, com vista a encontrar-se uma solução para a cedência gratuita dos imóveis pertencentes 
ao parque habitacional daquela instituição; 

- No dia 16 de Fevereiro, com o Presidente do IPTM, cuja agenda irá ser trabalhada; 
- No dia 22 de Fevereiro, com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

sobre proposta de alteração do uso do terreno adjacente ao quartel, sito na Prageira; 
- No dia 23 de Fevereiro, com a Comissão Mista da Albufeira de São Domingos; 
- No dia 26 de Fevereiro, com a Comissão Mista para a Elaboração do Estudo de 

Ordenamento da Reserva das Berlengas. 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das actividades e eventos 

em que participou: 
- No dia 23 de Fevereiro, na apresentação da iniciativa atinente ao Ano Europeu de 

Igualdade e Oportunidades; 
- Na mesma data, na apresentação da CPCJ – Comissão de Protecção a Crianças e Jovens 

a diversas entidades. 
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, ter recebido o Deputado António Filipe 

(da CDU) e ter reunido com o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, com vista 
a informá-los da situação que envolve a proposta de encerramento do Serviço de Urgências do 
Hospital de Peniche, que iria participar, hoje, no programa televisivo da RTP1 “Prós e Contras”, 
subordinado ao tema da requalificação do serviço de urgências e que, no dia 26 de Fevereiro, 
reiterou ao presidente da ARS Centro a importância de se realizar a reunião com o Senhor 
Ministro da Saúde. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, de seguida, das reuniões, actividades 
e eventos em que irá participar no decurso da semana: 

- No dia 27 de Fevereiro, irá deslocar-se a Cáceres – Espanha, a convite da ARS Centro e 
por iniciativa do Ministério da Saúde, onde irá ser feita a apresentação de soluções relativamente 
a estabelecimentos de saúde; 

- No dia 1 de Março, em iniciativa organizada pelo IPL - Instituto Politécnico de Leiria, 
sobre apresentação de trabalho de avaliação; 

- Na mesma data, na AMO, onde vão estar presentes os Senhores Vereador Jorge 
Abrantes e Director do DEA; 

- Na mesma data, com a Comissão de Acompanhamento do Município, para as questões 
relacionadas com o encerramento do Serviço de Urgências do Hospital de Peniche; 

- No dia 3 de Março, com a população, para prestação de esclarecimentos sobre o 
desenvolvimento do processo relativo ao Serviço de Urgências do Hospital de Peniche; 

- No dia 5 de Março, na assinatura dos protocolos sobre o programa FINICIA, em 
Peniche, e onde estará presente o Senhor Ministro da Economia. 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara felicitou todos os grupos que participaram no 
Carnaval e os trabalhadores municipais que se envolveram na preparação e desenvolvimento da 
acção e agradeceu a oferta de duas peças de renda de bilros alusivas às ânforas romanas, 
efectuada pelas Senhoras Ida Guilherme e Graciete Pereira. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na quinzena de 

5 a 25 de Fevereiro corrente: 
Reuniões: 
- Com a Junta de Freguesia de Ferrel, sobre o Plano de Urbanização desta localidade; 
- Com a Junta de Freguesia de Ajuda, sobre o Protocolo de Delegação de Competências, 

a estabelecer entre o Município e aquela Freguesia, tendo ficado esta última de apresentar novos 
contributos. Informou, ainda, que as reuniões com as Juntas de Freguesia de São Pedro e de 
Conceição foram adiadas a pedido dos presidentes das mesmas; 

- Com os Senhores Eng.º José Pires, Nuno Cativo, Nuno Carvalho e Florinda Monteiro, 
sobre o projecto de alargamento do Cemitério de Peniche, locais possíveis para instalação da 
Casa Mortuária e respectiva calendarização. A Casa Autópsias – Fase final de análise de 
propostas. A Fase de adjudicação; 

- Sobre o projecto cultural “Mar Salgado”, iniciativa prevista para o mês de Novembro 
do corrente ano; 

- Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche; 
- Na reunião da Comissão Mista do Plano de Ordenamento da Reserva da Berlenga, em 

que o assunto principal teve a ver com a apresentação da versão do regulamento deste plano e 
onde ficou estabelecido que as partes envolvidas deveriam fazer chegar, até ao dia 12 de Março, 
as suas propostas. 

Outras actividades e eventos: 
- No encerramento do 5.º Encontro Nacional de Professores, que decorreu em Peniche, 

de 17 a 20 de Fevereiro; 
- No conjunto das actividades do Carnaval de Peniche 2007, as quais foram muito 

positivas e amplamente participadas. Saudou todos os membros da comissão organizadora, os 
grupos intervenientes, os trabalhadores do Município, a PSP, a Associação E. F. C. Recreativa 
Penichense e as escolas do 1.º Ciclo; 

- No espectáculo musical organizado pela 102 FM Rádio, no âmbito da festa de São 
Valentim, e em que esteve presente o cançonetista “Beto”; 

- Na iniciativa dinamizada pelo cidadão “Quim-Zé” e por diversas pessoas ligadas à 
comunidade paroquial, alusiva à época da Páscoa, que estará patente ao público no Pavilhão do 
Stella Maris, na Rua D. Luís Ataíde. Um trabalho marcado pela excelência; 

- Nos programas da 102 FM Rádio, “Especial Freguesia de Ferrel” e “Espaço Solidário - 
- Balanço do Carnaval 2007”; 

- Visitou as obras em curso na Escola Secundária, acompanhado pelo Sr. Professor Raul 
Santos, Assessor da Educação. 

Por último, aludiu à proposta do Governo sobre o encerramento do Serviço de Urgências, 
onde constatou que o pedido de audiência, até ao final de 28 de Fevereiro de 2007, solicitado 
pelo Município ao Ministério da Saúde e à Comissão Parlamentar da Saúde, não obteve, até à 
presente data, qualquer resposta. Referiu que o processo em curso, orientado pelo Município de 
Peniche, tem por base o diálogo, no qual não devemos deixar de ser intransigentes na luta pela 
manutenção do Serviço de Urgências no Hospital de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Referiu que na reunião da Comissão mista da Albufeira de São Domingos ficou patente 

como objectivo nacional por parte do INAG o acelerar dos planos. A reunião permitiu detectar 
questões mais sensíveis no plano de ordenamento que estão em aberto, tais como a exploração 
pecuária na margem esquerda, em que há necessidade de clarificar, garantir e contribuir para não 
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penalizar o plano de água, clarificação dos perímetros urbanos e correctas delimitações dos 
espaços e ocupação agrícola dos solos dentro da faixa de protecção. Foram marcadas reuniões 
específicas para apreciação da 1.ª e 2.ª questões. Deu também conta de que não se nota, por parte 
das entidades responsáveis que lideram a elaboração do plano, uma atenção pormenorizada da 
especificidade do referido plano. O Senhor Presidente da Câmara referiu que todo o planeamento 
que venha a ser delineado deverá ter em conta a qualidade de excelência da reserva de água e 
que qualquer solução deverá permitir que não haja problemas de dependência. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, por escrito, o seu contributo sobre a habitação social – Problema Social e 

Humano – Partilha no Âmbito da Magna Carta do Desenvolvimento Futuro de Peniche, 
documento cuja cópia fica anexa à minuta da presente acta; 

- Reiterou o pedido de informação sobre a justificação técnica que permitiu exceder o 
limite legal das horas extraordinárias efectuadas por alguns funcionários. O Senhor Vereador 
Jorge Abrantes informou que iria providenciar a disponibilização dos elementos pretendidos; 

- Perguntou qual o ponto de situação relativo à reclamação e pedido de informação 
apresentado pelo ex-trabalhador António Falagem das Neves. Deliberado que o DA providencie 
a recolha dos elementos e informe em conformidade; 

- Sugeriu que se proceda a uma reflexão sobre o reequacionamento do espaço do 
Mercado Municipal, face à localização privilegiada em que se encontra em termos urbanos. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Solicitou as seguintes informações: 
- Qual o ponto de situação do processo respeitante à proposta de encerramento do 

Serviço de Urgências do Hospital de Peniche, se é possível conhecer o teor dos protocolos já 
celebrados e se a Câmara poderá apresentar queixa no Tribunal das Comunidades. O Senhor 
Presidente da Câmara deu conhecimento que a página de Internet do Município tem sido objecto 
de actualização de informação, enumerou os casos que foram objecto de celebração de 
protocolos e que estavam na situação específica de encerramento e sobre os quais está a fazer o 
seu aprofundamento e referiu que o facto de Peniche não estar englobado na primeira proposta 
constitui o argumento que tem vindo a ser utilizado do ponto de vista político; 

- Se já existe informação final sobre a continuidade da Freguesia de Serra d'El-Rei no 
Leader Oeste; 

- Qual o ponto de situação dos processos, em nome de António José Franco Correia das 
Neves e n.os 337 e 338/05, em nome de Domingos Barros Cerqueira e outros; 

- Se já se encontra marcada reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que ia acertar nova data, a formalizar, por escrito, 
conforme desejo do Senhor Presidente da Junta de Freguesia. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Chamou a atenção para o surgimento de construções na zona dos Remédios. Deliberado 

que os Serviços Municipais de Fiscalização promovam o levantamento de todas as situações e 
informem em conformidade; 

- Reiterou o pedido dos elementos que vão passar a constar da Conta de Gerência de 
2006. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que a conta ainda não está encerrada, 
estando, de momento, a recolher-se elementos para o Relatório de Gestão Anual; 

- Solicitou cópia do mapa de obras para análise; 
- Solicitou que os processos de obras n.os 337/05 e 338/05, em nome de Domingos 
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Barros Cerqueira, fossem novamente presentes à próxima reunião, uma vez que quando foram 
apreciados não se encontrava na sala; 

- Informou que os protocolos celebrados com os Municípios sobre a proposta de 
encerramento dos Serviços de Urgências nos respectivos hospitais estão disponíveis na página de 
Internet do Ministério da Saúde e que esta situação já constava da proposta inicial submetida a 
discussão pública, contrariamente ao que se passou com o Hospital de Peniche; 

- Perguntou se já houve decisão sobre o concurso para Director de Departamento de 
Administração e Finanças. O Senhor Presidente da Câmara informou que dentro de pouco tempo 
iria proferir a decisão sobre o processo. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Saudou o facto das praias se encontrarem limpas; 
- Felicitou a forma disciplinada e organizada como decorreu o corso carnavalesco e 

manifestou o desejo de que no próximo ano se conceda mais protecção e incentivo e se avance 
com a recuperação das “cegadas”. O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as saudações e 
informou que vai ser feita a avaliação do evento e que no próximo ano ir-se-á trabalhar na 
recuperação das “cegadas” e “enterro do bacalhau”; 

- Chamou a atenção para um suporte de placar que se encontra colocado na rotunda junto 
ao Tribunal. Deliberado informar o grupo do PS para proceder à sua remoção; 

- Alertou para o cheiro nauseabundo que provém da fazenda situada junto ao Carreiro de 
Joanes e para a necessidade de chamada de atenção à autoridade de saúde. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 

Serviços Municipalizados do dia 23 de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 522.452,58 € (quinhentos e vinte e dois 
mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e oito cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 217.164,90 € (duzentos e dezassete 
mil, cento e sessenta e quatro euros e noventa cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.323.167,12 € (um milhão, 
trezentos e vinte e três mil, cento e sessenta e sete euros e doze cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 309.334,59 € (trezentos e 
nove mil, trezentos e trinta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos nos dias 13 e 

22 de Fevereiro corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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* Ofício n.º 06/07, datado de 17 de Janeiro de 2007, da Junta de Freguesia de São Pedro, 

solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento das despesas efectuadas com a 
construção do jardim, sito junto à Estrada Marginal Sul e à Rua D. Jerónimo de Ataíde. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio, no valor de 
3.494,48 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 29 de Janeiro de 2007, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, solicitando apoio para a realização de torneio de 
sueca, denominado “Torneio das 100 Equipas”. 

- Deliberado conceder à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 300,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 12 de Fevereiro de 2007, do Sporting Clube da Estrada, solicitando 

apoio para a realização de um torneio de futebol de salão. 
- Deliberado oferecer uma taça, até ao valor de 75,00 €. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 12 de Fevereiro de 2007, da Associação de Motociclismo de Peniche, 

solicitando apoio para a realização da festa de comemoração do seu 9.º aniversário e convidando 
todo o executivo para a referida festa. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico e técnico que materialmente seja possível. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 3 de Fevereiro de 2007, da União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, solicitando apoio para a realização do “Torneio de Sueca de Inverno”. 
- Deliberado oferecer dois troféus, até ao valor de 80,00 € (40,00 €/cada). (P.º 11/03) 
 
* Carta, registada nestes serviços em 15 de Fevereiro de 2007, da Associação Cultural, 

Recreativa e Desportiva Reinaldense, solicitando autorização para realizar o 3.º passeio convívio 
“As Ferrugentas”. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar, junto da GNR, o apoio e 
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro 
contra acidentes pessoais. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 24 de Janeiro de 2007, do Centro de Actividades Recreativas e 

Melhoramentos de Casais do Júlio, solicitando a colaboração do Município na recuperação da 
antiga escola EB 1 daquela localidade. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado e assumir a responsabilidade pelos encargos 
devidos com a aquisição dos materiais. (P.º 11/03) 

 
* Informação, dos serviços de turismo, propondo a atribuição de um subsídio ao Rancho 

Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”, que representou o Município na VIII edição da 
Expogalaecia. 

- Conceder ao Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos” um subsídio, no valor de 
1.203,75 €, devendo solicitar-se à RTO o pagamento de 50% correspondente à sua 
comparticipação no valor total das despesas efectuadas. 

 
* Proposta, da Divisão Financeira, sugerindo o pagamento dos projectos de electricidade 

e telecomunicações para o Museu de Serra d’El-Rei, uma vez que este encargo não faz parte das 
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obrigações do Município previstas no protocolo oportunamente celebrado. 
- Deliberado autorizar o pagamento dos projectos de electricidade e de telecomunicações, 

no valor de 1.300,00 €, a que acrescerá o IVA. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 578/2007, datado de 22 de Fevereiro de 2007, da Associação de Municípios 

do Oeste, enviando convocatória para uma reunião da Assembleia Intermunicipal daquela 
Associação, a realizar no próximo dia 1 de Março. (P.º 40/06). 

 
* Carta, datada de 12 de Fevereiro de 2007, de Mário de Carvalho – Advogado, 

remetendo cópia do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o processo em que foi 
recorrente do Senhor Carlos Augusto Faustino da Silva. (P.º 7) 

 
* Carta, registada nestes serviços em 15 de Fevereiro de 2007, dos encarregados de 

educação e residentes de Casais de Mestre Mendo, relativa ao encerramento da Escola EB 1 
daquela localidade. (P.º 13/01) 

 
* Carta, datada de 15 de Fevereiro de 2007, do Clube Recreativo Penichense, 

agradecendo a verba que lhe foi atribuída pelo Município no pretérito ano de 2006. (P.º 37) 
 
* Carta, datada de 16 de Fevereiro de 2007, da ADLEI – Associação para o 

Desenvolvimento de Leiria, atinente ao IV Congresso do Distrito de Leiria e Estremadura e 
endereçando convite ao Senhor Presidente da Câmara para integrar a comissão de honra do 
referido congresso. (P.º 40/06) 

 
* Carta, datada de 16 de Fevereiro de 2007, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

endereçando convite para o colóquio médico “Vamos Falar de Cancro”. (P.º 40/06) 
 
* Carta, registada nestes serviços em 23 de Fevereiro de 2007, de Celina Leonardo 

Borges, remetendo um abaixo-assinado sobre a concessão do estabelecimento “Castelinho da 
Berlenga”. (P.º 32/02) 

 
* Carta, datada de 13 de Fevereiro de 2007, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local – STAL, comunicando um pré-aviso de greve para o próximo dia 2 de 
Março. (P.º 40/03) 

 
ACTIVIDADES CULTURAIS: 

 
* Foi presente uma informação, do Pelouro da Cultura, dando conhecimento dos eventos 

programados no âmbito da actividade “Mês do Teatro”, a levar a efeito durante o próximo mês 
de Março, acompanhada de proposta com os encargos a ela inerentes. 

- Deliberado autorizar a realização da actividade cultural e assumir os encargos dos 
pagamentos constantes da proposta apresentada. 

 
MERCADO MUNICIPAL – ESTUDO DE REVITALIZAÇÃO: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2007, do DEA, dando 
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conhecimento das áreas que devem ser objecto de um estudo de viabilidade e revitalização das 
actividades do mercado e da elaboração do projecto de remodelação do espaço. 

- Deliberado concordar com a solução e condições propostas pelo DEA e constantes da 
presente informação e encetar os procedimentos programáticos com vista à elaboração dos 
documentos necessários à abertura do concurso para aquisição de serviços com o estudo de 
revitalização do mercado Municipal. 

 
REQUALIFICAÇÃO DO PLANO DE PRAIA DO “MOLHE LESTE E MEDÃO-SUPERTUBOS” 

 
* Foram presentes as informações da DGUO, de 6 de Fevereiro de 2007 e da DPOI, de 

15 de Fevereiro de 2007, sobre o assunto em epígrafe. 
- Deliberado concordar com as informações prestadas pelos serviços e remeter os 

respectivos pareceres à CCDRLVT para apreciação. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, 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 

Doce Milénio”, sito no Largo P.e Cândido da Costa Leal, n.º 1, em Serra d'El-Rei, de que é 
proprietário o Senhor Álvaro José Correia Noivo. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R” 

sito na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor Romão 
Alexandre Garcia dos Santos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de André Severino Borges Batalha, para instalação de uma esplanada na via 

pública, junto ao estabelecimento denominado “Café Pôr do Sol”, sito no Campo da República, 
em Peniche. 

- Deliberado indeferir e informar que deverá aguardar a conclusão dos trabalhos de 
arranjos urbanísticos do Campo da República, em Peniche. 

 
* Em nome de Fernando Vicente Viralhadas, para renovação do licenciamento da 

esplanada, sita na Avenida do Mar, em Peniche, acompanhado do processo n.º 44/04. 
- Deliberado deferir. 
 
* Em nome de Xiaoqing Shao, para proceder ao fecho de uma esplanada, sita na Avenida 

do Mar, em Peniche, acompanhado do processo n.º 121/05. 
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- Deliberado notificar o requerente de que deve solicitar a vistoria ao estabelecimento 
para efeitos de concessão de nova licença de utilização e promover a retirada do pórtico que se 
encontra instalado na via pública, de imediato. 

 
* Em nome de José Luís de Almeida Machado, para reabertura do quiosque instalado na 

Praceta Francisco Custódio, na Consolação. 
- Deliberado deferir.  
 

PATRIMÓNIO: 
 

Concessão de estabelecimentos municipais: 
 
* Foi presente o relatório final de análise das propostas para a concessão da exploração 

do pavilhão/restaurante da ilha da Berlenga. 
- Após análise das reclamações apresentadas em sede de audiência prévia e face ao 

proposto no relatório final da concessão de análise, a Câmara deliberou adjudicar a concessão da 
exploração do pavilhão/restaurante da ilha da Berlenga, para os anos de 2007 a 2016, ao 
concorrente que melhor preço ofereceu, Senhor Arnaldo Matias Ramos, pelos valores de 
12.600,00 € para a renda anual e 58.187,80 € para as obras a executar no restaurante. 

 
* Foi presente uma informação do DOM dando conhecimento do resultado da vistoria 

efectuada ao restaurante Nau dos Corvos. 
- Concordar com a solução proposta pelo DOM, nos termos da informação prestada, 

devendo dar-se-lhe execução, com urgência. 
 

PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
* Foi novamente presente uma proposta de alinhamento para a Travessa da Figueira, em 

Serra d'El-Rei, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, 
acompanhada, agora, de parecer da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei. 

- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos para o local e dar conhecimento ao 
Senhor António Borges Ricardo. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Maria Alexandra Antunes Barata, 

acompanhado de uma memória descritiva, solicitando informação sobre a possibilidade de 
instalar uma hospedaria no prédio, sito na Rua Arquitecto Paulino Montez, n.º 6, em Peniche. 

- Deliberado informar que a pretensão é viável, devendo formalizar o pedido de acordo 
com as condições constantes da informação da DGUO, de 16 de Fevereiro de 2007. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Rui Miguel Lemos Frões Neto, para reconstrução de um edifício, sito no 

gaveto formado pela Rua D. Luís de Ataíde e Travessa do Páteo Espanhol, em Peniche, já 
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presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um registo de atendimento e parecer 
técnico da DGUO. 

- Deliberado informar que a pretensão é viável, devendo respeitar as condições constantes 
da informação da DGUO, de 19 de Janeiro de 2007. (P.º R2124/06) 

 
* Em nome de Penichecima, Unipessoal, L.da, para proceder à adaptação de um 

estabelecimento licenciado como taberna, sito na Travessa da Exportadora, em Peniche, para 
snack-bar. 

- Deliberado informar que a pretensão é viável, devendo o desenvolvimento do projecto 
respeitar as condições constantes da informação da DGUO, de 19 de Janeiro de 2007. (P.º 
R2067/06) 

 
* Em nome de Lino Lopes da Silva e Outros, para loteamento de um prédio rústico, sito 

na Rua das Flores, no Lugar da Estrada. 
- Deliberado informar que a pretensão não é viável pelos motivos constantes da 

informação da DGUO, de 3 de Outubro de 2006, podendo a proposta ser reformulada por forma 
a respeitar as condições da referida informação e o cumprimento das condicionantes 
mencionadas no parecer do DPGU, de 19 de Fevereiro de 2007, nomeadamente quanto à 
observância do teor do parecer dos SMAS, legislação sobre mobilidade e RMUE. (P.º R1978/06) 

 
* Em nome de Peniche Praia – Turismo e Construção, L.da, para adaptação do interior de 

um edifício, sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, a silo de automóveis, já presente 
em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer da Junta de Freguesia de São Pedro. 

- Deliberado informar que a pretensão é viável, nas condições constantes da informação 
da DGUO, de 14 de Dezembro de 2006. (P.º R2285/06) 

 
* Em nome de António Garcia de Matos e Outro, para loteamento de um prédio misto, 

sito em “Boa Vista”, freguesia de Conceição, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado, agora, de novos elementos apresentados pelo requerente. 

- Deliberado informar que a pretensão é viável, em princípio, nos termos e com os 
fundamentos constantes da informação da DGUO, de 11 de Janeiro de 2007 e respeitar as 
condições e dar cumprimento às orientações que resultam da informação do DPGU, de 19 de 
Fevereiro de 2007. (P.º R961/06) 

 
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 351/06, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, para proceder a 

alterações no decurso da obra de construção de um edifício para habitação, situada na Rua Alto 
da Boneca, Estrada dos Remédios, Peniche, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado manter o indeferimento já deliberado em 25 de Setembro de 2006, pelos 
motivos já considerados. 

 
* Proc.º N.º 4/07, em nome de NITER – Sociedade de Construções e Imobiliária, L.da, 

para proceder a alterações no edifício sito na Travessa dos Mareantes, em Peniche. 
- Deliberado ouvir o IPPAR. 
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* Proc.º N.º 606/06, em nome de Ermelinda de Jesus Franco Fernandes e Outros, para 

proceder a alterações num edifício de utilização mista, sito na Rua Marquês de Pombal, em 
Peniche. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, devendo apresentar os 
projectos das especialidades e os demais elementos referidos na informação da DGUO, datada de 
12 de Fevereiro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 389/06, em nome de Luís Alberto de Matos Almeida, para proceder a 

alteração/ampliação de habitação bifamiliar, sita no Largo dos Remédios, em Peniche, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de novos elementos apresentados pelo 
requerente. 

- Deliberado indeferir o projecto de arquitectura de alterações por a pretensão afectar 
manifestamente a adequada inserção no ambiente urbano e a estética do local (n.º 4 do artigo 24.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro), designadamente em resultado da 
desconformidade com as referências tradicionais e culturais da banda onde se insere. 

Deliberado, ainda, que o DPGU elabore estudo de enquadramento e defina as regras de 
ordenamento urbanístico da área envolvente à Capela dos Remédios. 

 
* Proc.º N.º 351/05, em nome de Marta Maria Soares Vilches y Vasquez, para construção 

de um edifício para habitação e comércio, na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, já presente 
em reunião anterior. 

- Deliberado suspender os procedimentos atinentes à emissão do alvará de licenciamento 
até que sejam prestados os esclarecimentos sobre a incoerência detectada nos projectos de 
especialidades, designadamente em relação à espessura prevista no projecto acústico para as lajes 
e cumprimento da distância (altura) entre pisos prevista no projecto de arquitectura, sendo que, 
caso se justifique, o projecto deverá ser reformulado em conformidade. 

Deliberado, ainda, notificar o requerente de acordo com o deliberado. 
 
* Proc.º N.º R1352/05, em nome de José Antunes Rodrigues, para legalização de uma 

moradia e anexo, sita na Rua da Falcata, nºs 28 e 30, em Serra d'El-Rei, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de uma exposição do requerente. 

- Deliberado notificar o requerente para comparecer em atendimento por forma a 
encontrar-se uma solução para o assunto. 

 
* Proc.º N.º 9/07, em nome de Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para 

concessão de alvará de autorização de utilização de um prédio, sito na Rua Calouste Gulbenkian, 
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. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das 

deliberações adiante referidas: 
 
* Informação, datada de 25 de Janeiro de 2007, dos Serviços de Fiscalização, dando 

conhecimento dos terrenos ocupados com roulotes e tendas de campismo, na zona da Água 
Doce, em Casais do Baleal. 

- Deliberado solicitar à CCDRLVT que, em articulação com o DPGU e os Serviços 
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Municipais de Fiscalização, promovam o levantamento topográfico rigoroso da situação 
existente, com vista ao exercício de acção conjunta que vise a desocupação do espaço. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte 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. 

 
 


