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ACTA N.º 10/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2007: 
 
Aos cinco dias do mês de Março 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 quinze horas e quarenta 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: 
 
- Anabela Fonseca Silva Jorge, que solicitou a revisão do acto de liquidação de factura 

relativa ao fornecimento de água à sua moradia, sita no Casal Moinho, durante o mês de 
Setembro passado, e o reembolso da importância cobrada a mais, em virtude daquela consignar 
um consumo de água exagerado (288 m3) em relação ao consumo que habitualmente é objecto 
de facturação (consumo mínimo). Deliberado que os SMAS façam o apuramento da situação e 
informem em conformidade. 

 
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: 
- No dia 28 de Fevereiro, da ADRO, sobre a preparação da iniciativa relacionada com o 

Congresso do Oeste, a levar a efeito nos dias 4 e 5 de Maio, e realização do jantar-conferência 
no próximo dia 9, onde irão estar presentes o Prof. Augusto Mateus e os presidentes da 
CCDRLVT e CCDRC, tendo dirigido convite aos Senhores Vereadores para estarem presentes. 
Informou, também, que iria estender convite aos responsáveis pelos diversos serviços aquando 
da discussão da Magna Carta para o Desenvolvimento Futuro de Peniche; 

- No dia 1 de Março, da Comissão de Acompanhamento do processo sobre o serviço de 
urgência do Hospital de Peniche; 

- Na mesma data, no IPL - Instituto Politécnico de Leiria, onde estiveram presentes 
autarcas e representantes de empresários de Peniche, Leiria e Caldas da Rainha, sobre avaliação 
e recolha de opiniões das políticas descentralizadas do IPL; 

- Na mesma data, na ADRO, sobre a apresentação e reflexão do que se encontra feito 
relativamente ao Plano Estratégico do Oeste, informação que vai ficar disponível na plataforma 
digital com a possibilidade de se poder consultar projectos de outras autarquias. Lembrou que a 
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Câmara deverá enviar os elementos até ao dia 12, pelo que os contributos já solicitados deverão 
estar disponíveis até ao dia 9, a fim de poderem ser trabalhados; 

- No dia 2 de Março, com os Serviços Municipais sobre o parque urbano da cidade, 
tendo sido marcada nova reunião para o próximo dia 8 para apreciação do projecto da fonte 
cibernética; 

- Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, onde foram 
esclarecidas diversas questões ligadas às relações institucionais; 

- No dia 3 de Março, com a população, sobre o serviço de urgência do Hospital de 
Peniche. Manifestou a sua satisfação pela forma sublime como decorreu a iniciativa, a qual 
considera ser a mais adequada com vista a prosseguir os objectivos na relação com o Ministério 
da Saúde. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das actividades, iniciativas e 
eventos em que participou: 

- Nos dias 27 e 28, no âmbito de iniciativa organizada pela ARSC (Administração 
Regional de Saúde do Centro), e a seu convite, esteve presente na reunião com o Senhor 
Ministro da Saúde e deslocou-se a Cáceres e Zafra, Espanha, onde visitou o Centro de Cirurgia 
de Mínima Invasão e um Hospital de Proximidade; 

- No dia 4 de Março, na entrega de prémios do torneio de sueca, levado a efeito pela 
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, tendo felicitado a organização pela 
iniciativa. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, das reuniões, actividades e iniciativas 
em que vai estar presente no decurso da semana: 

- No dia 6 de Março, com o INAG, sobre o Fosso das Muralhas; 
- Na mesma data, em experiência referente à iluminação pública da zona junto à Igreja de 

São Pedro; 
- No dia 8 de Março, com o Senhor Ministro da Saúde, sobre o serviço de urgência do 

Hospital de Peniche; 
- No dia 9 de Março, com três deputados do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da 

República, eleitos pelo circulo de Leiria, às 10.30 horas, havendo a intenção de se deslocarem ao 
Hospital; 

- Na mesma data, no jantar-conferência, organizado pela ADRO. 
 

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

26 Fevereiro a 4 de Março de 2007: 
Reuniões: 
- Com a Junta de Freguesia de Conceição, para aprofundamento da proposta de 

delegação de competências a estabelecer entre o Município e aquela Freguesia, a partir de 2007; 
- Na Assembleia de Escola D. Luís de Ataíde, com o assessor da educação, Senhor 

Professor Raul Santos; 
- Nas Assembleias de Escola da EB 2.3 de Atouguia da Baleia e da Escola Secundária; 
- Com três vendedoras de peixes do Mercado Municipal, onde deu conta do processo, já 

em curso, relativo à remodelação daquele espaço; 
- Com os parceiros da autarquia, para avaliação do evento “Natal Penicheiro - 2006”. 

Referiu que a avaliação é globalmente positiva, e que é urgente definir o conceito desta 
iniciativa; 

- Da Comissão Municipal do 25 de Abril; 
- Com a Associação Juvenil de Peniche, sobre o seu plano de actividades para 2007; 
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- Com a APAS – Associação de Produtores Florestais; 
- Na reunião de informação à população, promovida pelo Município de Peniche. 

Salientou a grande participação e a atitude de excelência e cívica da população (mais de 3.000 
pessoas) e a manifestação de apoio à forma como o processo tem sido conduzido. Registou, 
ainda, a disponibilidade da população para o desenvolvimento de acções em defesa do Hospital 
de Peniche. 

Outras actividades e eventos: 
- Nos testes de iluminação da Fortaleza e da Igreja de São Pedro, acompanhado pelo 

Senhor Vereador Jorge Abrantes, Técnicos da DOM e da Empresa adjudicatária da obra do 
Campo da República e da envolvente à referida Igreja; 

- No “Torneio de Sueca”, promovido pela Sociedade Filarmónica União 1º Dezembro de 
1902, em Atouguia da Baleia, que contou com 200 pessoas (100 equipas). Referiu que a 
iniciativa foi um bom elemento de dinamização desta colectividade; 

- No almoço-convívio com os membros dos Conselhos Executivos e de todos os 
Agrupamentos das Escolas de Peniche. 

 
Aproveitou para manifestar o seu reconhecimento público à ex-funcionária, Senhora 

Engenheira PAULA MARGARIDA CORREIA FERREIRA BENTO MADUREIRO, por 
durante o período em que esteve ao serviço da Autarquia (DOM) ter exercido as suas funções 
com elevado sentido de responsabilidade e com grande lealdade, sendo, portanto, um excelente 
exemplo de dedicação à causa pública de uma profissional que deixou a Autarquia por motivos 
de opção meramente pessoal. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou, para além do seu envolvimento na elaboração do relatório e contas do ano 

económico de 2006 e de outras actividades municipais, o seguinte: 
a) Na elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos haverá 

necessidade de detalhar com o INAG e a CCDRLVT todos os perímetros urbanos definidos no 
PDM; 

b) Na reunião da Assembleia Intermunicipal da AMO foi aventado a elaboração de 
estudo de modelo alternativo para a questão dos resíduos sólidos. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse associar-se à forma elevada como decorreu a reunião realizada no dia 3 do 

corrente sobre o serviço de urgência do Hospital de Peniche, na qual ficou patente uma boa 
demonstração de serenidade da população; 

- Saudou o Dia Internacional da Mulher, cuja celebração está prevista para o próximo dia 
8 do corrente, e fez votos para que o referido dia sirva de modelo de reflexão e de procura de 
soluções que conduzam ao reconhecimento de igualdade que anseiam; 

- Reiterou, mais uma vez, a apresentação de justificação técnica e legal que permitiram 
exceder em 2006 os limites impostos por lei com trabalho extraordinário; 

- Reiterou a informação sobre o ponto de situação do ex-funcionário António Falagem 
das Neves. Deliberado que o DAF faça chegar a informação; 

- Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao pedido efectuado à DGAL sobre 
os subsídios a conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou em que se consubstancia o novo modelo de gestão da Reserva das 
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Berlengas. O Senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos e deu as informações 
sobre a matéria, nomeadamente que a gestão a implementar tem a ver com a capacidade de carga 
que se venha a fixar para a ilha e com as competências, direitos e obrigações que cabem às 
diversas entidades que superintendem nas respectivas áreas de jurisdição; 

- Questionou sobre o atraso de 4 meses que se verifica na empreitada de construção da 
Biblioteca Municipal. O Senhor Presidente da Câmara informou que todos os meses é feito o 
ponto de situação. O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento que a empresa vai apresentar 
plano de recuperação em termos de prazos. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse associar-se à saudação do Dia Internacional da Mulher e à manifestação de 

exaltação da reunião havida com a população sobre o serviço de urgência do Hospital de Peniche; 
- Solicitou explicação por que não esteve a Câmara de Peniche presente na reunião da 

ANMP em que foi apreciado assunto relacionado com a proposta técnica sobre os serviços de 
urgências dos hospitais. O Senhor Presidente da Câmara disse ter ficado admirado com a 
informação dada no programa televisivo “Prós e Contras”. Deliberado solicitar à ANMP 
informação sobre as razões por que a Câmara não foi convidada para estar presente na reunião; 

- Chamou a atenção para a necessidade de se proceder a uma intervenção imediata no 
circuito pedonal do Casal da Vala, face aos problemas existentes com a destruição de parte das 
protecções e levantamento do calcetamento; 

- Perguntou se a Câmara chegou a fazer a sondagem às infra-estruturas do restaurante 
"Nau dos Corvos". O Senhor Vice-Presidente informou que só após a retirada de todo o 
equipamento se constatou haver algumas deficiências na estrutura e que os serviços ficaram de 
fazer trabalho de pesquisa cujo parecer será disponibilizado o mais rápido possível; 

- Solicitou informação sobre se já tinha sido dado andamento ás reclamações 
apresentadas sobre o concurso de concessão para exploração do "Castelinho da Berlenga". O 
Senhor Vice-Presidente informou que se aguarda o parecer jurídico dos serviços municipais; 

- Solicitou que se tomem medidas relativamente à proliferação abusiva de mensagens 
publicitárias no concelho sem autorização. Deliberado que os Serviços de Fiscalização 
averigúem e procedam em conformidade com a irregularidades detectadas. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Chamou a atenção para a péssima imagem oferecida pelo estacionamento abusivo na 

Avenida do Mar, nomeadamente em cima dos passeios, alertou para o trabalho pedagógico que é 
necessário fazer para evitar idêntico procedimento no Campo da República e sugeriu uma maior 
intervenção da PSP na resolução do problema. O Senhor Vice-Presidente informou que iria 
contactar a PSP no sentido de exercer uma maior fiscalização e actuação nas zonas referidas. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias l e 12 de 

Fevereiro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
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Serviços Municipalizados do dia um de Março corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 467.935,59 € (quatrocentos e sessenta e 
sete mil, novecentos e trinta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 218.127,97 € (duzentos e dezoito mil 
cento e vinte sete euros e noventa e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.370.489.36 € (um milhão, 
trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e trinta e seis cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 330.247,25 € (trezentos e 
trinta mil, duzentos e quarenta e sete euros e vinte cinco cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos no dia 2 de 

Março corrente ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de l de Março de 2007, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Ferrel, solicitando a comparticipação do Município na obra de ampliação e beneficiação dos 
balneários do campo de futebol daquela associação, que irá candidatar à Medida l - "Saúde e 
Segurança nas Instalações Desportivas". 

- Deliberado apoiar com a comparticipação de 15% do seu custo, até ao limite de 
7.500,00 €. (P.° 11/03) 

 
* Ofício n.º 33/07, datado de 26 de Fevereiro de 2007, da Junta de Freguesia de São 

Pedro, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização de uma festa no "Dia 
Internacional da Mulher". 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio, no valor de 400,00 
€, e disponibilizar o apoio logístico solicitado. (P.° 37) 

 
* Carta, datada de 10 de Janeiro de 2007, da Associação de Futebol de Leiria, solicitando 

o apoio do Município para a realização do Torneio Inter-Associações - Sub/19 - Futsal - 
Masculinos, que terá lugar em Peniche, nos dias 30 de Março e l de Abril. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado, incluindo a estadia na Casa da 
Juventude e o fornecimento das refeições na Cantina do Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche. (P.° 17) 

 
* Carta, datada de 8 de Fevereiro de 2007, da Associação de Motociclismo de Peniche, 

solicitando apoio para a conservação do espaço exterior envolvente ao seu edifício-sede, 
acompanhada do ofício n.º 29/07, da Junta de Freguesia de São Pedro. 

- Deliberado adquirir e ceder à Associação de Motociclismo de Peniche os materiais 
solicitados e constantes da informação prestada pelo DOM, datada de 23 de Fevereiro de 2007. 
(P.° 11/03)  
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* Informação, datada de 2 de Março de 2007, das Piscinas Municipais, dando 

conhecimento das despesas efectuadas pelo PAC com as equipas de natação e solicitando a 
atribuição de um subsídio àquele clube. 

- Deliberado conceder ao PAC - Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 735,34 
€. (P.º 11/03) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 21 de Fevereiro de 2007, da Amarsul - Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S.A., remetendo cópia da moção aprovada por unanimidade pela assembleia-
geral daquela empresa e intitulada “É possível reciclar ainda mais”. (P.° 4/09). 

 
* Ofício n.º 2443, datado de 21 de Fevereiro de 2007, da Direcção-Geral do Património, 

dando conhecimento de que autoriza a intervenção a efectuar pelo Município no arco do túnel de 
acesso à Ponte Velha, em Peniche. 

 
MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 

 
Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao período de 1 de Janeiro a 28 de 

Fevereiro de 2007. 
Tomado conhecimento. (P.° 31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - MODIFICAÇÃO N.° 5: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 4 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 20.000,00 € em reforços de despesas correntes, 20.500,00 € em 
reforços de despesas de capital, 10.400,00 € em anulações de despesas correntes e 30.100,00 € 
em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - MODIFICAÇÃO N.° 5: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 9.600,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES - MODIFICAÇÃO N.° 5: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 3 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços e 10.400,00 € em anulações. 
 

PESSOAL: 
 
* A Câmara tomou conhecimento dos estágios profissionais concedidos às Senhoras 

Célia Serôdio e Isabel Bento, para exercerem funções, respectivamente, no âmbito do FINICIA, 
numa acção funcional com a UNIVA, e em Gabinete de Iniciativa e Empreendorismo. 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de 
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provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Fevereiro de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.° 31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

serviço em Fevereiro de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.° 31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.° 31/02) 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar com a Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL no âmbito do projecto "Porto Mais Seguro". 
- 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. 
 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
* Foi presente um ofício, datado de 15 de Janeiro de 2007, da Escola EB 1.2.3 de 

Peniche, dando conhecimento do valor dispendido na aquisição de livros e material escolar para 
os alunos subsidiados do 1.º ciclo. 

- Deliberado conceder à Escola EB 1.2.3 de Peniche um subsídio, no valor de 405,90 €, 
para aquisição de livros e material escolar a alunos carenciadas, nas condições e em 
cumprimento da deliberação de 11 de Setembro de 2006. (P.° 23/01) 

 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR 
BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA 1.ª FASE - ESPAÇOS VERDES: 

 
* Foi presente uma informação da DGEI, datada de 5 de Março de 2007, dando 

conhecimento da necessidade de alterar o tipo de cobertura prevista para a cafetaria. 
- Deliberado dar a concordância à alteração preconizada. 
 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA: 
 
* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 22 de Fevereiro, dando conhecimento 

de duas propostas apresentadas para a localização da Casa Mortuária de Peniche: A proposta 
“A”, apresentada pelo DEA, que sugere a implantação sobre os talhões B ou D previstos na 
ampliação do cemitério, junto à Rua Sacadura Cabral; e a proposta “B”, apresentada pelo 
DPGU, que sugere a implantação no terreno cedido para o efeito pelo alvará de loteamento n.º 
4/2003, sito na Rua José Cândido Azevedo Melo. 

- Deliberado aprovar a proposta “B” para a localização da Casa Mortuária. 
 

LAVADOUROS DO FILTRO - PROJECTO DE AMPLIAÇÃO: 
 
* Foi presente uma proposta de ampliação dos Lavadouros do Filtro, elaborada pela 

DEPPC, que consiste na criação de uma instalação sanitária, acompanhada de parecer da Junta 
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de Freguesia de Ajuda. 
- Deliberado aprovar o projecto de ampliação dos Lavadouros do Filtro relativo à 

construção de instalação sanitária e que o DPGU promova a elaboração e execução do projecto 
para o espaço previsto para o efeito, na Prageira, em Peniche, e destinado a instalação de um 
parque para auto-caravanas. 

 
REQUALIFICAÇÃO DO PLANO DE PRAIA DO "MOLHE LESTE E MEDÂO-SUPERTUBOS": 

 
* Foi presente a informação do DEA, de 28 de Fevereiro de 2007, sobre o assunto em 

epígrafe. 
- Tomado conhecimento. 
 

TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DO TROÇO DA E.N. 114, ENTRE OS KM 5,6 E 14,5: 
 
* Foi presente o ofício n.º 442, datado de 26 de Janeiro de 2007, da Direcção de Estrada 

de Leiria, atinente ao assunto em epígrafe, acompanhado de informação do DPGU. 
- Deliberado concordar com a informação prestada pelo DPGU, datada de 21 de 

Fevereiro de 2007, e informar que a Câmara não está em condições de aceitar a transferência do 
troço de estrada em causa na medida em que não foi dado cumprimento aos compromissos 
anteriormente assumidos pela EP - Estradas de Portugal. (P.° 774/DOM) 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta 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 06.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria/gelataria, denominado 

"Art Café", sito na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Janete Mendes Pinto de Sousa. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 04.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2007. 

 
* Das 05.00 às 23.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado "O Amigo 

do Pescador", sito no Mercado Municipal, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Maria do 
Rosário Cruz Santos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 05.00 às 23.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado "Stop e 

Joga", sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Christian 
da Silva Costa. 

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

 
* Das 09.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

"Amigos do Baleal", sito na Praia do Baleal, de que é proprietária a Senhora Ana Rita Rodrigues 
Grandela. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 09.00 às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 09.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de snack-bar, denominado "Danau-    

-Bar", sito na Praia do Baleal, de que é proprietário o Senhor José Simões da Costa Ratola. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 09.00 às 04.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2007. 
 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado "Insónias", 

sito na Rua do Lapadusso, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Dino José Fernandes 
Poseiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2007. 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado "Kanturias 

Bar", sito na Rua do Lapadusso, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Carlos Alberto 
Rocha, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de informação da Divisão 
Administrativa. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2007, e notificar o proprietário para comparecer em atendimento a 
fim de lhe ser transmitida a decisão tomada e os pressupostos que lhe estão subjacentes. 

 
PUBLICIDADE: 

 
* Foi novamente presente um requerimento, em nome de Conventopen - Imobiliária e 

Construção, solicitando autorização para colocar dois letreiros de indicação, não luminosos, na 
Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e na Rua de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, em Peniche, com os dizeres "Cartório Notarial de Peniche". 

- Deliberado deferir, conforme solicitado. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Desafectação de terrenos do domínio público: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 26 de Fevereiro de 2007, da SEGAAOM, 

acompanhada do respectivo processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio 
público uma parcela de terreno, com a área de 35,00 m2, sita na Rua da Palmeira, no lugar e 
freguesia de Ferrel, para integração no domínio privado do Município, uma vez que no 
respectivo inquérito não foram apresentadas quaisquer reclamações. 

- Tomado conhecimento e deliberado propor à Assembleia Municipal que a parcela de 
terreno seja declarada desafectada do domínio público e integrada no domínio privado do 
Município, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
(P.° 32/03) 

 
* Foi novamente presente uma carta, datada de 29 de Janeiro de 2007, da Associação 

Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo, solicitando a alienação da parcela de terreno 
municipal, onde se encontra construído o edifício-sede daquela associação, acompanhada, agora, 
de informação da DA. 
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- Deliberado proceder a desafectação do domínio público e integração no domínio 
privado do Município de uma parcela de terreno, com a área de 540,00 m2, sita na Rua Mendo 
de Fóis Osório, em Casais de Mestre Mendo, a confrontar do norte com Rua Mendo de Fóis 
Osório, do sul com Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo, do nascente 
com Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo e arruamento e do poente 
com Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo e Miguel Góis Guerreiro S. 
Lopes. (P.° 29) 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes estudos de planos de alinhamentos, elaborados 

pela DEPPC, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Para o caminho municipal que liga os lugares de Coimbrã e Casais Brancos, já presente 

em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 

- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos apresentado. 
 
* Para as Ruas da Liberdade e das Flores, em Casais Brancos. 
- Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de António José Franco Correia Neves, para construção de um edifício, 

destinado a habitação, comércio e serviços, na Avenida do Mar e Rua Vasco da Gama, em 
Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de informações do DPGU. 

- Deliberado informar o requerente que a pretensão é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes da informação do DPGU, de 23 de Fevereiro de 2007. (P.° R582/06) 

 
* Em nome de Luís Correia Delgado, para construção de um edifício de habitação 

colectiva, no prédio sito no quarteirão formado pelas Ruas das Flores e da Liberdade e pela 
Travessa das Flores, em Casais Brancos. 

- Deliberado informar que foi solicitado o parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE 
COMÉRCIO A RETALHO: 

 
* Foi presente o ofício n.º 35025, datado de 5 de Fevereiro de 2007, do Ministério da 

Economia e da Inovação, solicitando a emissão de parecer sobre o pedido de autorização de 
localização de um estabelecimento de comércio a retalho, com as insígnias “PLUS - Discount 
Supermercados, L.da”, numa parcela de terreno, situada entre a Rua dos Alcatrazes e a Avenida 
do Porto de Pesca, em Peniche. 

- Deliberado dar parecer desfavorável à autorização de localização do estabelecimento 
comercial, por sobre o terreno recair um ónus de se não lhe poder dar qualquer outra utilização 
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para além do fim para que foi alienado, sob pena da sua reversão gratuita para o Município de 
Peniche com as benfeitorias, entretanto, nela introduzidas e, portanto, sem direito a qualquer 
indemnização. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.° N.° S463/07, em nome do IPTM, para instalação de um quiosque de apoio de 

praia em terrenos do Domínio Público Marítimo, sitos na Praia do Molhe Leste, acompanhado 
do processo de obras n.º 190/06, de que é titular o Senhor Maurício Antunes Ribeiro. 

- Deliberado autorizar que a actividade seja exercida, no período compreendido entre o 
dia 1 de Junho e 30 de Setembro. 

Deliberado, ainda, que seja emitida declaração para efeitos de estabelecimento da ligação 
à rede de abastecimento de energia eléctrica, com prazo de duração anual. 

 
* Proc.° N.° 124/04, em nome de Sociedade de Construções Madeira & Sales L.da, para 

construção de bloco habitacional, na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um requerimento da titular solicitando que a forma de 
transmissão dos bens constantes da alínea c) da deliberação camarária de 14 de Março de 2005 
seja pela figura de escritura de permuta e de informação do Gabinete Jurídico Municipal. 

- Deliberado, na sequência da decisão constante da alínea c) da deliberação camarária de 
14 de Março de 2005, efectuar com a empresa Sociedade de Construções Madeira & Sales, L.da, 
a permuta da parcela de terreno municipal com a área de 94,20 m2, a que é atribuído o valor de 
20.797,00 €, pela fracção autónoma, constituída por uma galeria ao nível do 1.º piso e destinada 
a infra-estruturas e arrecadação, com a área de 43,11 m2, a que é atribuído o valor de 17.244,00 
€, devendo ser entregue ao Município a diferença de valores, ou seja. 3.553,00 €, e correndo as 
despesas da escritura totalmente por conta da empresa construtora. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 

 
A Câmara deliberou que a reunião ordinária do próximo dia 12 de Março se inicie às 

14.00 horas. 
Foi ainda deliberado realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 13 de Março, 

terça-feira, pelas 17.00 horas, para apreciação da Carta Educativa. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte e uma horas e vinte 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. 

 
 


