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ACTA N.º 21/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007: 
 
Aos trinta dias do mês de Abril 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 vinte cinco minutos. 
O Senhor Vice-Presidente só participou na reunião a partir das dezasseis horas e cinco 

minutos. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador apenas participou na reunião até às dezassete 

horas e vinte e cinco minutos. 
O Senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezoito horas, ficando o 

Senhor Vice-Presidente a presidir à reunião. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 

sobre os assuntos e pela forma que se indica: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Dia 26 de Abril, com representantes da Marina de Lagos, tendo ficado assente a 

realização de visita àquele equipamento, onde reunirá com a respectiva administração e será 
recebido pelo Presidente da Câmara Municipal, no dia 17 de Maio próximo; 

- Na mesma data, com a Equipa de Rua “Porto Mais Seguro”, onde foram apresentados o 
relatório de avaliação e o projecto designado “Apoio Familiar Integrado em Situações de Risco” 
o qual integra também a criação de um “Atelier de Família”; 

- Na mesma data, na Assembleia Intermunicipal da AMO, para apreciação e votação do 
Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2006, documentos que foram 
aprovados, por unanimidade; 

- Dia 27 de Abril, com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, no âmbito do 
projecto de sustentabilidade que se está a desenhar para a Reserva Natural das Berlengas. 
Informou que está prevista uma visita à Reserva Natural das Berlengas, no dia 5 de Julho, com 
os parceiros da frente de trabalho e referiu que a Câmara tem em vista encetar candidatura no 
âmbito da biosfera. Deu, ainda, conhecimento dos registos periódicos de incomodidade que tem 
sido remetidos para a Secretaria de Estado do Ambiente e que se encontra preparado ofício a 
enviar ao Senhor Ministro do Ambiente sobre a questão dos odores produzidos pela fábrica de 
farinhas de peixe; 

- Na mesma data, da Comissão Regional de Turismo, realizada na RTO, para apreciação 
e votação do Relatório de Actividades e Conta de Gerência do exercício de 2006 e 1.ª Revisão ao 
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Orçamento para 2007, documentos que foram aprovados, por unanimidade. Informou, também, 
ter sido apreciada moção sobre o aeroporto da Ota; 

- Na mesma data, da Assembleia Municipal de Peniche; 
- Dia 28 de Abril, com a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Reinaldes, 

sobre a cedência de terrenos municipais à colectividade. 
O Senhor Presidente da Câmara informou também das seguintes actividades e eventos 

em que participou: 
- Dia 24 de Abril, no seminário promovido pela Secretaria de Estado da Administração 

Interna sobre a reforma do sistema de protecção civil, que inclui a criação de taxa municipal de 
protecção e socorro destinada à prevenção e gestão de riscos; 

- Na mesma data, nas diversas iniciativas levadas a efeito no âmbito da relevante 
programação das comemorações do 25 de Abril de 1974; 

- Dia 29 de Abril, no concurso de pesca promovido pelo Centro Social do Pessoal do 
Município. Deliberado felicitar a organização pela iniciativa. 

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

23 a 29 de Abril corrente: 
Reuniões: 
- Com operadores do Mercado Municipal, na sala de reuniões deste Município, onde 

foram informados sobre os passos que a Autarquia está a dar, na perspectiva de reformular o 
espaço; 

- Da Assembleia Municipal de Peniche. 
 
Outras actividades e eventos: 
- Nas diversas actividades integradas nas Comemorações do 25 de Abril – Dia da 

Liberdade e da Democracia. Destacou a cerimónia de assinatura do protocolo com a URAP - 
União dos Resistentes Anti-Fascistas Portugueses. Apresentou, também, o seu reconhecimento 
pela diversidade e quantidade (mais de 50) iniciativas realizadas no Concelho de Peniche, bem 
como para todos os trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia envolvidas. 
Felicitou, de modo muito especial, o Grupo de Teatro do CREAP, que apresentou às crianças do 
1.º ciclo a peça “O 25 de Abril contado às crianças e aos outros”; 

- Na abertura da exposição sobre o 1.º de Maio, organizada pelo pelouro da cultura; 
- Na abertura do torneio de futebol de praia, organizada pelo pelouro do desporto, no 

Parque das Gaivotas Sports; 
- Na entrega de prémios do concurso de pesca desportiva, organizado pelo Centro Social 

do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 
- Na iniciativa cultural que decorreu no dia 29 de Abril, a assinalar o Dia Mundial da 

Dança, que contou com a actuação de 6 grupos de dança juvenil do concelho de Peniche, que 
encheu por completo o Fórum da Parreirinha. 

- Na apresentação da campanha “Na Escola com Segurança”, promovida pelo Governo 
Civil do Distrito de Leiria; 

- Na inauguração dos painéis em azulejo, nos lavadouros de Ferrel. O Município de 
Peniche custeou esta obra em 100% (cerca de cinco mil euros). Uma obra no âmbito dos 
denominados “Cantos e Recantos” do concelho de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Fez diversos reparos à actuação dos serviços da empresa Águas do Oeste ao nível dos 
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problemas criados com a execução das obras da sua responsabilidade e sobre as quais os SMAS 
tem sido confrontados com reclamações e protestos por parte da população; 

- Participou em reunião com a Câmara Municipal de Óbidos, Junta de Freguesia de Olho 
Marinho e Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), subordinada à apreciação e 
avaliação de questões relacionadas com o abastecimento de água à Freguesia de Olho Marinho; 

- Informou que participou numa reunião na AMO promovida pelo Municípios do Oeste 
que têm Serviços Municipalizados. Reunião que teve como objectivo debater a eventual 
integração em empresa a constituir no âmbito do abastecimento de água e saneamento de águas 
residuais “em baixa”, tendo os municípios presentes apontado para a não aprovação da pretensão 
e sobre a qual cada Município terá que emitir a sua própria decisão. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Apresentou, em nome do grupo do PSD, os seguintes votos de saudação e recomendação, 

cujos textos, que leu, a seguir se reproduzem: 
 
“Saudação: 
Ocorrendo amanhã o dia 1.º de Maio, os vereadores do Partido Social Democrata saúdam 

o Dia do Trabalhador, fazendo votos para que todos os que vivem do seu trabalho encontrem por 
parte de patrões e administradores o respeito e dignidade e a justa compensação e salário pelo 
seu esforço, incluindo de forma muito especial os funcionários e colaboradores da Câmara 
Municipal e Serviços Municipalizados. 

Peniche, 23 de Abril de 2007.” 
 
Todos os membros da Câmara se associaram à saudação. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara organizou uma exposição de 

fotografias alusivas à efeméride. 
 
“Recomendação: 
Agora que se prepara, no denominado campo Gaivota Sport Clube, a realização do 

lançamento do campeonato de Futebol de Praia, integrado no Festival Sabores do Mar, os 
vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se mande limpar e peneirar a areia do 
recinto por forma a retirar todas as pedras, pregos e outros objectos que infelizmente por lá 
abundam. 

Peniche, 30 de Abril de 2007.” 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que na 5.ª e 6.ª feiras passadas foi efectuada a 

limpeza do recinto. 
 
“Recomendação: 
Após a aprovação da Assembleia Municipal da Carta Educativa de Peniche, atendendo às 

recomendações feitas pelos diversos partidos e às referências do presidente e vereador do 
pelouro, relativamente à prioridade a ter na construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, 
os vereadores do Partido Social Democrata vêm por este meio solicitar que, no decurso do mês 
de Maio, em parceria com a Junta de Freguesia e a equipa que está a elaborar o Plano de 
Urbanização dessa Vila, se identifique o local onde se irá proceder à sua construção e se 
desenvolvam esforços para lançamento dos procedimentos para a realização do projecto. 

Peniche, 30 de Abril de 2007.” 
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O Senhor Presidente da Câmara informou que se confirma como prioridade a construção 
de Centro Escolar de Atouguia da Baleia, cujo processo será objecto de apreciação num primeiro 
nível pelo executivo municipal. O Senhor Vice-Presidente informou que foram já dadas 
instruções ao DPGU no sentido de apresentar solução e indicação do local para implementação 
do referido equipamento, sendo que irá ouvir a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e a 
DREL sobre o assunto. 

 
“Recomendação: 
Encontrando-se muito degradado e com péssimo aspecto, o quarteirão criado com a 

construção da variante da Estrada Nacional 114, na Coimbrã, os vereadores do Partido Social 
Democrata recomendam que se mande proceder à limpeza de todo aquele espaço e retirada de 
todo o entulho por ali existente. 

Peniche, 30 de Abril de 2007.” 
 
Deliberado que os serviços municipais de fiscalização averigúem da legitimidade da 

posse da propriedade e a DEA/DASU encetem as medidas necessárias e adequadas com vista à 
resolução do assunto. 

 
“Recomendação: 
Na sequência das medidas já preconizadas para a regularização do estacionamento 

automóvel na zona da praia do Baleal, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam 
que se estude a possibilidade de regulamentação do parqueamento de viaturas na ilha do Baleal, 
criando uma zona de estacionamento condicionado pago, prevendo-se taxas reduzidas para os 
moradores e comerciantes. 

Peniche, 30 de Abril de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que foi criada uma sub-comissão ao nível da 

Comissão Municipal de Trânsito para tratar do ordenamento do trânsito, nomeadamente ao nível 
do estacionamento, dissuasão e vigilância. 

 
“Recomendação: 
Uma vez aprovado pela Assembleia Municipal da Carta Educativa de Peniche, atendendo 

às pretensões já desde há muito manifestadas pela Santa Casa da Misericórdia de Peniche, os 
vereadores do Partido Social Democrata vêm por este meio solicitar que, no mais breve espaço 
de tempo, seja emitido o parecer solicitado em 17 de Junho de 2005, reiterado em 2006, sobre a 
possibilidade de criação de um estabelecimento de educação pré-primária por adaptação do 
edifício do ATL de Sant’Ana. 

Peniche, 30 de Abril de 2007.” 
 
Tomado conhecimento e deliberado remeter ao Senhor Vice-Presidente para apreciação. 
 
O Senhor Vereador Francisco Salvador colocou ainda as seguintes questões: 
- Qual o quantitativo já recebido este ano da Enernova por energia produzida? 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que até final de Fevereiro foi recebida a 

importância de 32.195,14 €. 
- Para quando o início das obras no Moinho de Sant’Ana e o pagamento do valor 

protocolarizado com a Enernova? 
Deliberado solicitar à Cercip informação sobre o ponto de situação. 
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- Qual a situação do estudo mandado efectuar genericamente sobre a Saúde no concelho e 
em particular sobre as urgências do Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo? Qual a empresa que o 
está a executar? 

O Senhor Presidente informou que contactou a empresa GANEC com vista ao 
desenvolvimento do estudo. 

- Com que periodicidade reúne a Comissão Municipal de Trânsito? Quantas vezes já o 
fizeram no corrente mandato? 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que a Comissão Municipal de Trânsito 
reuniu 2 vezes e é pretensão que o seu funcionamento seja efectuado com regularidade 
trimestral. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Endereçou convite aos restantes membros da Câmara para estarem presentes no repasto 

a levar a efeito no Pinhal da Câmara, no âmbito do 33.º aniversário do PSD, no dia 6 de Maio 
próximo. O Senhor Presidente da Câmara felicitou o PSD pelo contributo dado para a 
consolidação da democracia portuguesa; 

- Solicitou a disponibilização dos processos respeitantes à marina de Peniche e em nome 
de Anadília Ramos Oliveira Botelho (Proc.º n.º 493/06) para apreciação. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Alertou para a necessidade de se proceder à vedação do campo relvado sintético como 

medida de protecção de eventual utilização anárquica do mesmo. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que o campo já se encontra vedado, aguardando-se a elaboração de 
regulamento que defina as regras de gestão e funcionamento; 

- Chamou a atenção para a proliferação de cães vadios existentes na área do Município e 
necessidade de se tomarem medidas pedagógicas que obstem a tal situação. O Senhor Presidente 
da Câmara informou que os serviços de veterinária municipal em articulação com a APAP estão 
a trabalhar no sentido de alterar o estado das coisas, aguardando-se uma proposta nesse sentido. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Solicitou as seguintes informações: 
- Se já tinha sido contratada empresa para elaboração do estudo sobre o serviço de 

urgências do Hospital; 
- Qual o ponto de situação do projecto sobre a Quinta do Gato Cinzento. O Senhor 

Presidente da Câmara informou que a empresa S. Bernardino, S.A. pediu para considerar sem 
efeito e anular os estudos que tinham apresentado sobre o assunto; 

- Qual o resultado da reunião prevista com o Senhor Fernando Chagas sobre a demolição 
de parede, nos Bolhos; 

- Qual o ponto de situação do memorando sobre os planos de urbanização. Deu 
conhecimento, ainda, que está em vias de ser publicada nova legislação reguladora dos planos 
municipais de ordenamento do território (PDM e PU). O Senhor Presidente da Câmara informou 
que a DEPPC já tem pronto documento e que irá solicitá-lo para apreciação; 

- Qual a posição da Câmara relativamente ao eventual desmantelamento do 
estabelecimento de bebidas, denominado “Jákamora” previsto no POOC. Contestou a posição 
tomada pela CCDRLVT, dado que o estabelecimento se situa em zona urbana e não interfere no 
referido plano, tal como foi informada a Câmara aquando do seu licenciamento. Deliberado que 
o DPGU junte os antecedentes que levaram a Câmara a deliberar a aprovação e licenciamento da 
instalação e os apresente em reunião para apreciação e tomada de posição; 
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- Qual o parecer dado pelo consultor jurídico, Dr. Mário de Carvalho, sobre o processo de 
concurso do “Castelinho”; 

- Se já se iniciaram as obras relativas à recuperação do restaurante “Nau dos Corvos”. 
Sugeriu a elaboração de comunicado a informar os visitantes das razões que estão subjacentes ao 
encerramento do estabelecimento e impedimento à parte superior do mesmo. Deliberado que o 
DOM elabore aviso e o coloque de forma visível no local. O Senhor Vice-Presidente informou 
que tem agendada reunião para a próxima quarta-feira com o futuro concessionário com vista a 
tratar dos assuntos relacionados com a intervenção a efectuar naquele equipamento; 

- Qual o ponto de situação sobre a participação do município na FIA. O Senhor 
Presidente informou que iria acertar com o responsável pelo estabelecimento “Estelas” as 
condições da participação. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

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

Serviços Municipalizados do dia vinte e sete de Abril corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 516.110,09 € (quinhentos e dezasseis mil, 
cento e dez euros e nove cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 220.355,91 € (duzentos e vinte mil, 
trezentos e cinquenta e cinco euros e noventa e um cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.295.151,38 € (um milhão, 
duzentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e um euros e trinta e oito cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 264.900,88 € (duzentos e 
sessenta e quatro mil, novecentos euros e oitenta e oito cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos, no dia vinte 

sete de Abril corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, registada nos nossos serviços em 26 de Abril de 2007, da Associação de 

Estudantes da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche, solicitando informação sobre 
os procedimentos a adoptar para a realização da sua VI Semana Académica, que se realizará de 
30 de Abril a 4 de Maio de 2007 

- Deliberado autorizar: 
1.º- O desfile académico, devendo assegurar junto da PSP o apoio necessário à realização 

do evento; 
2.º- A serenata, junto à Igreja de São Pedro, devendo obter da Paróquia a devida 

autorização e o apoio necessário da PSP, e actividade musical a desenvolver não ultrapassar as 
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01.00 horas, e providenciar a limpeza do espaço, logo após a realização da actividade; 
3.º- A ocupação da via pública, durante a serenata, com roulote de apoio ao evento. (P.º 13/09) 
 
* Informação n.º 18/2007, datada de 26 de Abril de 2007, do Arqueólogo Municipal, Rui 

Venâncio, apresentando proposta para a realização da exposição de fotografia “Estruturas e 
Transformações”, de 1 a 30 de Junho próximo, na sala de exposições do Edifício Cultural, e 
solicitando apoio financeiro para o evento, nomeadamente o pagamento de passagem aérea 
ida/volta Madrid-Lisboa, alojamento em hotel, alimentação em restaurante e realização de 
documentação de divulgação. 

- Deliberado assumir a responsabilidade com os encargos a pagar, conforme proposto, e 
no valor de 528,00 €. 

 
* Carta, sem data, do Agrupamento de Escuteiros 512 de Peniche, solicitando autorização 

para vender compotas de fruta, no Mercado Municipal. 
- Deliberado autorizar, devendo a Médica Veterinária Municipal acompanhar e verificar 

as condições higiénicas dos produtos a comercializar. (P.º 17) 
 
* Carta n.º 081/D/07, datada de 19 de Abril de 2007, da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, solicitando apoio logístico para a realização do 1.º TUFISH (1.º 
Encontro de Tunas), que se realizará no próximo dia 12 de Maio, em terreno anexo ao quartel 
daquela associação. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível para a realização 
do evento. (P.º 36/03) 

 
* Carta, datada de 8 de Fevereiro de 2007, da MURPI – Confederação Nacional de 

Reformados, Pensionistas e Idosos, solicitando apoio financeiro através da assinatura do seu 
jornal “Voz dos Reformados”, referente ao ano de 2007. 

- Deliberado autorizar a assinatura do jornal “Voz dos Reformados”. (P.º 17) 
 
* Carta n.º 17/07, datada de 13 de Abril de 2007, da Coopeniche – Cooperativa Agrícola 

de Peniche, C.R.L., dando conhecimento da eleição dos seus novos corpos sociais para o triénio 
2007/2009. 

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos gerentes pela eleição e 
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (P.º 17) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Circular n.º 52/2007-LR, datada de 19 de Abril de 2007, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente à compatibilidade entre 
exercício de funções de gestão em empresas municipais e exercício de funções em Câmaras 
Municipais. (P.º 16/03). 

 
* Ofício n.º 2007/1207, datado de 24 de Abril de 2007, da Associação de Municípios do 

Oeste, dando conhecimento de que se mantém em vigor a competência da Unidade de Gestão 
presidida por aquela associação e relativa a Reprogramações – PORLVT. (P.º 16/04) 

 
* Ofício n.º 1249/2007, datado de 24 de Abril de 2007, da empresa Águas do Oeste, S.A., 

dando conhecimento do adiamento da assembleia geral de eleição dos órgãos sociais daquela 
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empresa para o triénio de 2007/2009. (P.º 35/01) 
 
* Carta, datada de 20 de Abril de 2007, do Departamento de Informação do STAL, 

remetendo, para conhecimento, resolução aprovada em reunião da Direcção Nacional daquele 
sindicato, realizada nesta cidade, nos dias 19 e 20 de Abril, relativa à realização de Greve Geral 
para mudar de políticas. (P.º 40/03) 

 
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 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bjecas”, sito 

no Largo do Bom Jesus, n.º 4, em Bolhos, de que é proprietária a Senhora Ana Cristina Marques. 
- 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 04.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Moana 

Club”, sito no Largo da Ribeira, n.º 24, em Peniche, de que é proprietária a empresa “Além da 
Teoria, L.da”. 

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

 
VENDA AMBULANTE: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de António Maria da Silva, solicitando 

autorização para vender produtos de pronto-a-vestir no interior do Parque Municipal de 
Campismo. 

- Deliberado indeferir e informar que no interior do parque existe já área comercial 
concessionada com exclusividade para venda dos referidos produtos. 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de Paulo Jorge Nunes Martins, solicitando autorização para colocar um 

boneco publicitário amovível, no Campo da República, em Peniche. 
- Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de São Pedro. 
 
* Em nome de Sandra Isabel Teixeira Silva, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas denominado “Pastelaria 
Jardim”, sito na Rua do Lapadusso, n.º 19, em Peniche. 

- Deliberado deferir, devendo a esplanada ser instalada de forma a garantir uma 
circulação pedonal de 2,20 m de largura, livre de obstáculos e proceder à regularização e 
licenciamento do toldo colocado no estabelecimento. 

 
* Em nome de António da Conceição Nunes, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de restauração denominado “Restaurante 
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Miramar”, sito da Avenida do Mar, n.º 42, em Peniche. 
- Deliberado deferir. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Concurso público para a concessão do estabelecimento denominado “Castelinho”, situado na 
Ilha da Berlenga: 

 
* Foi presente o processo de concurso em epígrafe, acompanhado de parecer emitido pelo 

consultor jurídico, Dr. Mário de Carvalho, o qual, também estando presente, fez a dissecação e 
análise das diversas fases (introdutória, instrutória e decisória) que integram o concurso, tendo 
concluído haver matéria que justifica a anulação do procedimento, por o interesse público não ter 
sido devidamente acautelado. 

- Apreciado o processo e considerando os fundamentos apresentados, a Câmara deliberou 
solicitar ao Senhor Consultor Jurídico a emissão de proposta de decisão fundamentada com 
indicação dos procedimentos a prosseguir e que contribua para que a deliberação a tomar pela 
Câmara não se encontre ferida de ilegalidade.  

 
Concurso público para a concessão do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação 
de serviços náuticos, situado na Praia do Molhe Leste: 

 
* Foi presente e apreciado o relatório de análise das propostas apresentadas ao concurso 

referido em epígrafe, acompanhado do respectivo processo. 
- Face ao proposto no relatório final da comissão de análise, a Câmara deliberou adjudicar 

a concessão da exploração do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços 
náuticos do Molhe Leste, para os anos de 2007 a 2011, ao concorrente, Senhor António José 
Almas Rodrigues, pelos valores de 1.500,00 € para a renda anual e 59.090,00 € para as obras a 
executar no estabelecimento e nas demais condições constantes do Programa de Concurso. 

Deliberado, ainda, dispensar a audiência prévia, nos termos previstos no artigo 103.º do 
CPA, dado tratar-se do único concorrente admitido e não ter sido apresentada qualquer 
reclamação no decurso do procedimento. 

 
Arrendamento de terrenos: 

 
* Carta, datada de 16 de Agosto de 2006, do Condomínio do prédio sito na Rua das 

Âncoras, n.os 16 a 28, em Peniche, solicitando que o valor cobrado pelo arrendamento de uma 
parcela de terreno, sita junto ao referido prédio, seja reduzido uma vez que a área ocupada 
também se encontra diminuída em relação à área inicialmente ocupada. 

- Deliberado dar por findo o arrendamento da parcela contígua às instalações do Centro 
Comercial e informar que não será permitido a ocupação do referido espaço público a qualquer 
título, designadamente para efeitos de armazenamento. 

Deliberado, ainda, informar de que deverá apresentar pedido para legalização e 
licenciamento dos vãos abertos na fachada do edifício para aquele espaço. 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de José Filipe da Conceição Nunes, para 

alienação de uma parcela de terreno, com a área de 206,00 m2, sita na Rua do Talefe, em Ferrel, 
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já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um novo requerimento solicitando que 
a respectiva escritura de compra e venda seja celebrada em nome de sua filha, Guida Filipe 
Dourado Nunes. 

- Deliberado deferir e manter o que se encontra já deliberado em reunião de 11 de 
Dezembro de 2006, quanto às condições que estão associadas à alienação da parcela de terreno. 

 
Aquisição de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 27 de Fevereiro de 2007, em nome de José Delfim 

Leitão, dando conhecimento da sua disponibilidade para eventual permuta do seu prédio, sito no 
Sítio dos Moinhos, freguesia de São Pedro, concelho de Peniche, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Peniche sob o n.º 479, freguesia de São Pedro, inscrito na matriz predial 
urbana da mesma freguesia sob o artigo 351, com um lote municipal, acompanhada de 
informação do DPGU, sobre estimativa de custos relativos a vários lotes municipais, sitos no 
loteamento municipal dos Dominguinhos, em Peniche, disponíveis para permuta. 

- Deliberado informar o requerente de que a Câmara está disponível para efectuar a 
permuta, conforme informação da DPGU, de 30 de Abril de 2007, pelo que, se estiver 
interessado, deverá indicar o lote que pretende entre os disponíveis no loteamento municipal dos 
Dominguinhos. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

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

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Atouleia Construções, L.da e Outro, para procederem a uma operação de 

loteamento, num prédio rústico, sito em “Vale da Cal”, São Bernardino. 
- Deliberado informar a requerente que não é viável a pretensão, nos termos e com os 

fundamentos constantes das informações prestadas pela DGUO, de 26 de Fevereiro de 2007 e 
pela DEPPC, de 19 de Abril de 2007. 

 
* Em nome de Maria Rosa Conceição Jorge, para proceder a uma operação de 

loteamento, num prédio rústico, sito na Rua do Talefe, em Ferrel. 
- Deliberado informar a requerente de que a pretensão é viável, devendo no 

desenvolvimento do estudo respeitar as condições e dar cumprimento às orientações constantes 
das informações da DGUO e da DPOI, datadas de 18 de Janeiro de 2005, e os projectos das 
especialidades serem precedidos da obtenção dos pareceres dos SMAS e DEA e dos 
concessionários das redes eléctrica, gás e telecomunicações. 

Deliberado, ainda, alienar à requerente a parcela de terreno, com a área de 1.207,00 m2, 
no valor total de 15.425,46 €, e que corresponde à diferença entre a área constante da descrição 
registral e as áreas do prédio urbano que existia no interior da propriedade e que foi objecto de 
demolição e das parcelas de terreno a ceder para integração no domínio público municipal e 
destinadas a arruamentos, passeios, estacionamentos, espaços verdes e instalação de contentores 
para resíduos sólidos. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo N.º L1/2002, em nome de Albifrank – Engenharia e 
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Construção, L.da, para loteamento de um prédio rústico, sito em “Cruz da Légua”, no Casal do 
Alto Foz, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar, em princípio, o estudo de loteamento, nas condições estabelecidas 
na reunião de 2 de Abril de 2007, e sendo as condições da aprovação definitiva fixadas com a 
aprovação final. 

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 
INDUSTRIAIS: 

 
* Foi presente o ofício n.º S/4691, datado de 11 de Abril de 2007, da Direcção-Geral das 

Pescas e Aquicultura, solicitando a emissão de parecer sobre o pedido de autorização de 
localização de um estabelecimento industrial da empresa Profresco – Produtos Alimentares, L.da, 
numa parcela de terreno, sita Estrada Marginal Norte, em Peniche. 

- Deliberado dar parecer favorável à localização da instalação do estabelecimento 
industrial e emitir a respectiva certidão de autorização, conforme informação prestada pela 
DGUO, de 19 de Abril de 2007. 

 
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 110/04, em nome de Filipe Manuel Conceição Garcia, para construção de 

uma moradia e muro de vedação e demolição do existente na Rua Mendo Fóios Osório, em 
Casais de Mestre Mendo, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 13,55 m2, conforme previsto na planta de cedências 
respectiva. 

 
* Proc.º N.º 604/06, em nome de David Salvador Pereira, para construção de um muro 

não confinante com a via pública, na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado informar o requerente de que deverá apresentar documento comprovativo 

que legitime a posse da propriedade. 
 
* Proc.º N.º 181/07, em nome de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia, para construção de um muro não confinante com a via pública, 
na Ilha do Baleal. 

- Deliberado ouvir a CCDR-LVT. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo dezanove horas, o Senhor Vice-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. 

 


