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ACTA N.º 22/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2007: 
 
Aos sete dias do mês de Maio do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, edifício 

dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 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 Vice-Presidente, que presidiu, eram quinze horas. 
O Senhor Presidente da Câmara não esteve presente na reunião por se encontrar a 

participar em reunião na ANMP. 
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: 
 
- Hélia Marina Borges Batalha, que solicitou o licenciamento da ocupação da via pública 

com esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas denominado “Café Pôr-do-Sol”, sito no 
Campo da República, em Peniche. Informada que deverá aguardar a conclusão das obras de 
recuperação do Campo da República, após as quais será tomada decisão sobre a viabilização ou 
não da pretensão e que terá sempre subjacente a dignificação daquele espaço através da escolha 
do mobiliário e seu enquadramento na zona intervencionada. 

- Laura Farto e José Lourenço, que solicitaram a tomada de medidas por parte da Câmara 
que ponham termo aos problemas de ruído, higiene e saúde pública, causados pelo 
funcionamento do estabelecimento denominado “A Caseirinha”, sito em Ferrel. 

Deliberado que o DEA e os Serviços de Fiscalização Municipais averigúem os aspectos 
da reclamação relacionados com a saída de resíduos do fumeiro e lavagens com escoamento de 
águas para a via pública e solicitar à GNR a fiscalização adequada, com vista ao cumprimento 
das regras de trânsito no local. Deliberado, ainda, ouvir a Junta de Freguesia de Ferrel sobre os 
termos da reclamação apresentada. 

- José Henriques, sócio gerente da firma Urbacaldas, L.da, que solicitou a aprovação e 
licenciamento das alterações ao projecto de arquitectura (Proc.º N.º 12/06) e a concessão da 
respectiva licença de utilização. O Director do DPGU informou que se aguarda o parecer do 
SNB para apreciação e decisão. 

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

30 de Abril a 7 de Maio corrente: 
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Reuniões: 
- Na DREL, com a Dr.ª Adélia Silva, onde foi entregue a Carta Educativa do Concelho 

de Peniche, e em que estiveram presentes também o Senhor Professor Raul Santos, assessor da 
educação e a Dr.ª Raquel Madeira, da equipa de coordenação deste importante instrumento de 
planeamento na área da Educação; 

- Na segunda reunião do mês de Abril da Assembleia Municipal de Peniche; 
- Na reunião alargada com a Equipa do Plano de Acção do Oeste 2020, da empresa 

Augusto Mateus e assessoria; 
- Na reunião de trabalho sobre a preparação da intervenção do Município no edifício do 

“Restaurante Nau dos Corvos”, que está agendada para 14 de Maio. Referiu que, na segunda 
parte desta reunião, participou também o concessionário deste espaço para acerto da intervenção; 

- Com os parceiros ADEPE, Associação Juvenil e ACISCP, sobre as actividades do 
Município, no âmbito do Dia Mundial da Criança, nomeadamente o espectáculo dedicado ao 
ambiente, com Carlos Alberto Moniz, e actividades de lazer; 

- Sobre a iniciativa do Município – exibição de Ténis de Mesa, que vai ter lugar no 
concelho de Peniche, no dia 12 de Maio, com a participação da equipa campeã nacional, o 
Sporting Clube de Portugal; 

- Com as empresas que estão a reconstruir as Escolas do 1.º ciclo do Filtro e da Bufarda, 
onde foram abordados assuntos relacionados com o andamento das obras. Referiu, ainda, que a 
obra do Jardim-de-Infância de Bufarda foi atribuída à empresa “Paulo & Filhos, L.da”, e daí ter 
sido necessária a autorização da empresa “Luz & Alves” para início das obras pela empresa 
referida; 

- Com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
 
Outras actividades e eventos: 
- Na festa de finalistas dos estudantes da Escola Secundária de Peniche, nomeadamente 

na eucaristia festiva que decorreu na Igreja de São Pedro; 
- Em actividades diversas no âmbito das comemorações do 1.º de Maio, nomeadamente 

no almoço dos trabalhadores dos Serviços de Higiene e Limpeza e no convívio do Grupo 
Desportivo Atouguiense; 

- Na abertura da exposição dos “90 anos das Aparições de Fátima”, no Pavilhão Stella 
Maris. Um evento da autoria do Senhor Joaquim José, sobre o qual deixou um sentido 
reconhecimento ao seu trabalho e da sua equipa; 

- Na abertura da Exposição de Fotografia Aérea da Costa Atlântica Portuguesa, que está 
patente ao público no Edifício Cultural; 

- Na cerimónia de abertura do Seminário Nacional CoastWatch - Devir do Litoral, sobre 
os caminhos e o futuro do litoral, que decorreu na passada sexta-feira, em Peniche. Referiu que o 
projecto é um claro reconhecimento do trabalho que Peniche tem vindo a desenvolver no âmbito 
da preservação e valorização do seu extenso e rico património natural; 

- Na entrega de diplomas aos estudantes da Escola Superior de Tecnologia do Mar, que 
decorreu na Igreja de São Pedro; 

- No primeiro dia do Congresso do Oeste, em Alcobaça; 
- No torneio da sueca, promovido pela Associação D. Inês de Castro, o qual contou com 

a participação de 160 pessoas. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento do valor das transferências em impostos directos efectuadas no 

corrente mês, as quais reflectem uma diminuição das receitas correntes em cerca de 450.00,00 € 
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em relação ao ano anterior; 
- Informou que o resultado da última análise à água da albufeira do rio de São Domingos 

justifica a adopção de medidas que permitam uma correcta avaliação e acompanhamento de 
evolução da situação com recurso a técnicos especializados, para avaliação e aconselhamento e 
maior periodicidade de calendarização nas análises a efectuar; 

- Disse ter participado em reunião promovida pela PSP, onde foi feito o balanço das 
ocorrências relacionadas com a prática de furtos do interior de veículos e das iniciativas a levar a 
efeito com vista a reprimir tais procedimentos; 

- Deu conta de reunião efectuada com a Direcção dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche, onde se prosseguiu com a avaliação do estudo que aquela apresentou, em Fevereiro 
último, sobre apoios a conceder, nomeadamente quanto à concretização da iluminação do 
heliporto e operacionalização da viatura autotanque. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, as recomendações, cujos textos, que leu, a 

seguir se reproduzem: 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Encontrando-se em discussão o Plano de Ordenamento da Berlenga, sendo necessário 

estabelecer a sua carga humana e criar um sistema de fiscalização e controle do número de 
utentes, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se estude a viabilidade de 
se criar um meio para esse controle recorrendo às novas vias tecnológicas. 

Peniche, 7 de Maio de 2007.” 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Procurando estabelecer condições de atractividade de grande qualidade e inovadoras para 

os visitantes e turistas, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se 
implemente, com base nas novas tecnologias, a possibilidade da prestação de um serviço que 
permita uma viagem virtual que dê a conhecer a fauna e flora terrestre e subaquática da Reserva 
Natural da Berlenga. 

Peniche, 7 de Maio de 2007.” 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Tendo em vista o melhor e mais eficaz meio de ordenamento da circulação e 

estacionamento automóvel na ilha do Baleal, os vereadores do Partido Social Democrata 
recomendam que se estude a possibilidade de efectivar um sistema, tipo Via Verde, para o 
controle do número de viaturas à semelhança do que se faz em diversos bairros da cidade de 
Lisboa, nomeadamente no Bairro Alto e Alfama. 

Peniche, 7 de Maio de 2007.” 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Sendo urgente e imprescindível dar novo fôlego e dinâmica à actividade agrícola do 

Concelho, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se crie um Centro de 
Investigação Tecnológica para a Agro-hortícola que tenha como objectivo as melhores e mais 
avançadas vias de produção, embalagem, comercialização e transporte dos já excelentes produtos 
hortícolas produzidos em Peniche. 

Peniche, 7 de Maio de 2007.” 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 07.05.2007 * Livro 98 * Fl.208 

Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Solicitou as seguintes informações: 
- Se a reunião com o Senhor Fernando Chagas, sobre a demolição de parede, nos Bolhos, 

já foi realizada e qual o seu resultado. O Senhor Vice-Presidente informou que a reunião se 
encontra agendada; 

- Qual a solução preconizada para resolver a questão relacionada com o eventual 
encerramento do Castelinho da Berlenga, durante o corrente ano; 

- Qual o ponto de situação sobre o estudo relativo ao serviço de urgências e se a 
comissão de acompanhamento não devia observar a evolução do processo. O Senhor Vice-
Presidente disse que o estudo poderia ser apresentado até ao próximo dia 7 de Junho; 

- Se já se encontra elaborado o estudo sobre a possibilidade das instalações da Santa 
Casa da Misericórdia de Peniche, sitas em Sant’Ana, poderem ser adaptadas para a instalação do 
ensino pré-escolar. 

- Qual o ponto de situação da obra do cemitério do Lugar da Estrada e respectivos 
pagamentos. O Senhor Vice-Presidente informou que a obra é da responsabilidade da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e que apenas falta liquidar 7.437,41 €, importância que será 
satisfeita logo que haja disponibilidade financeira para o efeito; 

- Por que não foram analisados previamente em reunião com a equipa do Prof. Augusto 
Mateus os projectos municipais inseridos no Plano de Acção do Oeste (PAO), pois, na sua 
opinião, poder-se-ia ter aproveitado essa mesma reunião para se formar uma visão de conjunto. 
Perguntou se ia ser elaborado algum memorando com as conclusões finais da reunião e sugeriu o 
agendamento de reunião camarária ou da Assembleia Municipal para efeitos de apreciação do 
PAO em conjunto com o PROT-OVT. Referiu, ainda, que o tempo para participação na 
discussão e análise do PAO foi escasso, não dando oportunidade para que os objectivos fossem 
dissecados, tendo sugerido que, futuramente, se providenciasse o estabelecimento de painéis 
temáticos. O Senhor Vice-Presidente informou que os objectivos iniciais não foram alcançados e 
avaliados na reunião, tendo servido para perceber qual o ponto de situação sobre o trabalho já 
desenvolvido. O Senhor Vereador Jorge Abrantes referiu que a reunião constituía um 
compromisso da empresa, tendo manifestado a sua preocupação por não haver ainda documento 
final de acção para o Oeste; 

- Solicitou que, de futuro, se alterasse a programação de eventos marcados para o mesmo 
dia, dado que gostaria de ter participado na iniciativa sobre o CoastWatch, não o tendo feito 
devido à coincidência de datas com a reunião anterior. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Questionou sobre qual a solução encontrada para servir de espaço alternativo ao 

estacionamento no Baleal. O Senhor Vice-Presidente declarou ser necessária a tomada de 
medidas que minimizem o problema agora surgido com a vedação do terreno que antes servia de 
parque de estacionamento; 

- Chamou a atenção para os problemas decorrentes da serenata realizada no Adro da 
Igreja de São Pedro e levada a efeito pela ESTM, no âmbito do programa da Queima das Fitas, e 
a necessidade de se chamar e responsabilizar os seus autores pelo sucedido, nomeadamente no 
concernente aos conflitos de vizinhança e conspurcação do espaço. Alertou para que, no futuro, 
não fosse permitido o consumo de bebidas no local; 

- Sugeriu a colocação de recipientes para recolha de lixo em locais estratégicos de acesso 
às praias, designadamente nas praias da Gambôa e Cova de Alfarroba. O Senhor Vice-Presidente 
informou que iria recomendar ao DEA que analisasse o assunto; 

- Disse que se associava ao protesto apresentado pelo anterior vereador relativamente à 
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forma como foi conduzido o processo de análise e avaliação dos projectos a integrar no PAO e 
participação dos membros da Câmara na reunião com a equipa do Prof. Augusto Mateus, sendo 
de opinião que esta teria sido melhor aproveitada, caso houvesse uma reflexão oportuna por parte 
de todo o executivo. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Saudou o 33.º aniversário do PSD e agradeceu o convite que lhe foi dirigido para estar 

presente na iniciativa levada a efeito; 
- Perguntou se já está definida a empresa que vai fazer o estudo do processo das 

urgências do hospital; 
- Chamou a atenção para o facto de no mapa discriminativo dos processos de obras 

deverem constar todos os processos, incluindo os que transitam de uma reunião para outra; 
- Alertou para o remate de calçada em pavet que se está a efectuar no início da Rua 

Sacadura Cabral e que, na sua opinião, não será a mais adequada para o local. O Senhor Vice-
Presidente informou que decidiu pela colocação de pavet em vez da calçada à portuguesa por se 
tratar de uma solução provisória, sendo que aquele poderá ser recuperado caso se venha a optar 
futuramente por outra solução; 

- Lembrou a necessidade de se dotar de iluminação a passadeira existente junto à 
iluminária que foi danificada há seis meses, por motivo de acidente de viação na Avenida do 
Porto de Pesca. O Senhor Vice-Presidente informou que aguarda a decisão da companhia 
seguradora para resolver o assunto; 

- Manifestou a sua preocupação face ao parecer negativo emitido pela EDP, em sede de 
apreciação de projecto de obras, para construção de edifício na Zona do Centro Histórico da 
cidade, em que exige como contrapartida para a sua aprovação uma loja destinada à 
implementação de um PT. Sugeriu o agendamento de reunião com a EDP, para discussão e 
resolução do assunto; 

- Declarou que não pôde estar presente na reunião havida com a equipa do Prof. Augusto 
Mateus, no âmbito do PAO, por razões de força maior. Registou a sua apreensão pelo facto de 
não ter havido um esforço no sentido da data ser alterada com vista a possibilitar a participação 
de todos os interessados, situação que o leva a interrogar-se sobre a sua participação futura fora 
dos dias das reuniões ordinárias do executivo; 

- Disse estar decepcionado com a apreciação que foi feita sobre o PAO, dado que não foi 
apontado um caminho, nem dadas a conhecer as instruções sobre as candidaturas apresentadas. 
Referiu estar apreensivo face ao conjunto de instruções para o QREN que integra a candidatura 
da Câmara Municipal de Alcobaça. Salientou que da reunião sobressaíram dois aspectos, um 
positivo e outro negativo, o primeiro relacionado com a importância da afirmação do aeroporto 
da Ota e o segundo respeitante à realização do próximo congresso em Alenquer e para o qual a 
Câmara teria que se posicionar para que fosse levado a efeito em Peniche; 

- Deu conhecimento de artigo publicado no jornal Correio da Manhã, em que é o 
presidente da Câmara de Óbidos a pronunciar-se sobre a marina de Peniche. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

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

dezasseis de Abril último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 
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CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 24 de Abril de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando autorização para realizar a III Festa do Atletismo – 24 Horas a 
Correr, nos dias 21 e 22 de Julho, em Peniche. 

- Deliberado autorizar a realização da referida prova de atletismo, o que deverá 
comunicar-se à PSP. (P.º 10/09/01) 

 
* Carta, datada de 3 de Maio de 2007, de Maria de Jesus da Conceição Alves, solicitando 

que o Alvará de Licenciamento Sanitário n.º 11/82 seja averbado em nome de sua filha Emília 
Alves Ricardo. 

- Deliberado informar a requerente de que deverá apresentar pedido de vistoria para 
efeitos de concessão da licença de utilização. 

 
* Carta, datada de 7 de Maio de 2007, do Projecto Maré-Alta II, solicitando apoio para a 

realização de acções de reforço da interculturalidade na escola, envolvendo crianças e jovens 
filhos de imigrantes. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para apoiar a iniciativa, devendo 
previamente apresentar, para apreciação, estimativa dos valores que estão associados à realização 
do evento. (P.º 35/03/01) 

 
* Carta, datada de 2 de Março de 2007, de Sónia Margarida da Conceição Valente Alves, 

dando conhecimento de acidente de viação que sofreu, causado por um buraco na berma de via 
municipal, e solicitando o ressarcimento do valor dispendido com a reparação dos danos, 
acompanhada de informação do DOM e dos Serviços Jurídicos Municipais. 

- Dado que a responsabilidade dos factos relatados se deve aos Serviços da Câmara, 
como decorre das informações prestadas, deliberado autorizar o pagamento à requerente, da 
importância de 152,76 €, a título de indemnização pelos prejuízos causados. 

Deliberado, ainda, que o DOM proceda, de imediato, à reparação e regularização da 
respectiva berma. 

 
* Carta, datada de 30 de Abril de 2007, da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche, solicitando apoio para a realização de mais uma edição do 
evento “Um Dia a Fotografar Peniche”. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir os 
encargos com o serviço extraordinário a prestar pelo motorista funcionário municipal. (P.º 11/03) 

 
* Carta, sem data, do Sporting Clube de Portugal, atinente a uma demonstração/exibição 

de Ténis de Mesa. 
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 

responsabilidade dos encargos com o transporte dos atletas e oferta do almoço e jantar, conforme 
proposto. 

 
* Ofício n.º 57, datado de 30 de Abril de 2007, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando informação sobre o destino a dar aos antigos balneários municipais do Bairro da 
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Prageira. 
- Que o DPGU informe sobre a existência ou não de projecto para aproveitamento do 

referido espaço e instalações. (P.º 28) 
 
* Carta, datada de 2 de Abril de 2007, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense, solicitando material de pintura. 
- Deliberado adquirir e fornecer à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense os materiais solicitados. 
 
* Informação n.º 59/07, datada de 4 de Maio de 2007, do Museu Municipal, sugerindo 

que no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, não se cobrem as taxas devidas pela 
entrada no museu. 

- Deliberado que, no dia 18 de Maio, a entrada no museu seja livre e que nesse dia não se 
cobrem taxas pelas visitas. 

 
* Informação, sem data, do Pelouro da Cultura, dando conhecimento de nova estimativa 

de custos relativos ao pedido de apoio financeiro e logístico a dispensar pelo Município para o 
Festival Mercúrio, a realizar de 27 de Abril a 31 de Maio. 

- Deliberado rever a deliberação de 23 de Abril de 2007, no sentido de que o subsídio 
passe a ser do valor de 1.000,00 €, e é concedido à Associação de Estudantes da Escola Superior 
de Arte e Design de Caldas da Rainha, mantendo-se em tudo o mais as condições aprovadas 
naquela deliberação, com as alterações constantes da presente informação. 

 
* Informação, datada de 4 de Maio de 2007, dando conhecimento dos apoios a dispensar 

pelo Município para a realização do IV Circuito Universitário de Bodyboard e Surf da ESTM – 
2.ª etapa do ano lectivo de 2006/2007, a realizar nos dias 12 e 13 de Maio corrente. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o aluguer de sanitários e contentores, 
conforme proposto. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 3 de Maio de 2007, da Farmácia Proença, dando conhecimento do 

novo horário de funcionamento daquele estabelecimento. 
 
* Carta, datada de 23 de Abril de 2007, do Corpo Nacional de Escutas, solicitando apoio 

para a realização de uma actividade ambiental, nos dias 5 e 6 de Maio corrente, na Ilha da 
Berlenga. 

 
* Carta, datada de 16 de Abril de 2007, do Grupo de Educação Física da Escola 

Secundária de Peniche, agradecendo a colaboração na actividade denominada “24 horas ao ar 
livre”. 

 
* Exemplar n.º 157 – Abril 2007, do Boletim da ANMP. 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foram presentes os mapas de execução orçamental, de controlo da receita e de controlo 
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da despesa referentes ao período de Janeiro a Abril de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 10: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 27.000,00 € em reforços de despesas correntes, 19.000,00 € em 
reforços de despesas de capital, 5.000,00 € em anulações de despesas correntes e 41.000,00 € em 
anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 10: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 8 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 19.000,00 € em reforços e 41.000,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 10: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 6 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 7.000,00 € em reforços. 
 

PESSOAL: 
 
* 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 
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Abril de 2007. 

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

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

meses de Janeiro a Abril de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

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 “Café 

Oitão”, sito no Largo do Oitão, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a Senhora Susana 
Isabel Martins Prioste. 

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

 
* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 
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Granada”, sito na Rua Cidade de Seia, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João 
Fernando Sales Granada. 

- 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 24.00 horas, para o período de 1 de Junho de 2007 a 30 de Setembro de 

2007, e das 08.00 às 04.00 horas para o período de 1 de Outubro de 2007 a 31 de Maio de 2008, 
para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Restaurante Atlântico”, sito na 
Estrada Marginal Norte, em Peniche, de que é proprietária a empresa Cristóvão e Carla, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 24.00 horas, para o 
período de 1 de Junho de 2007 a 30 de Setembro de 2007, e das 08.00 às 04.00 horas para o 
período de 1 de Outubro de 2007 a 31 de Maio de 2008. 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Iguarias”, 

sito na Rua das Rendilheiras, n.º 13, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Merima 
Daniela Novacovici. 

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

 
* Foi presente uma carta, recebida nestes serviços em 10 de Abril de 2007, de Pedro de 

Sousa Alfaro Rodrigues, solicitando o prolongamento do horário de funcionamento da Discoteca 
Marginal Norte até às 15.00 horas, no dia 9 de Junho de 2007, para a realização de um 
espectáculo de música electrónica. 

- Deliberado autorizar o prolongamento do horário de funcionamento da Discoteca 
Marginal Norte, até às 15.00 horas, devendo previamente solicitar o licenciamento da actividade 
musical e do ruído, as quais deverão ser exercidas em tom moderado. (P.º 34) 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de Ana Cristina da Cruz Correia, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas denominado “Café Golfinho”, 
sito na Avenida Mariano Calado, n.º 5, em Peniche. 

- Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Ajuda e informar a requerente de 
que deverá apresentar pedido para legalização dos toldos e publicidade colocados no referido 
estabelecimento comercial, o qual deverá vir acompanhado de declaração de consentimento do 
respectivo condomínio. 

 
* Em nome de Ana Cristina da Cruz Correia, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com um estrado de madeira e um pára-vento destinados à esplanada de apoio ao 
estabelecimento de bebidas denominado “Café Golfinho”, sito na Avenida Mariano Calado, n.º 
5, em Peniche. 

- Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Ajuda. 
 
* Em nome de C.G.M.M. – Vending, L.da, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas denominado “Casa do Cais - 
Coffee”, sito no Largo da Ribeira, n.º 34, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
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acompanhado, agora, de novas peças desenhadas. 
- Deliberado deferir, devendo respeitar as condições constantes da proposta da DEPPC 

sobre a implantação da esplanada e as transmitidas pela Capitania do Porto de Peniche, sobre as 
questões relacionadas com a estação do salva-vidas. 

 
* Em nome de António Monteiro Lopes, para instalação de um quiosque, para venda de 

jornais, revistas e artigos de praia, na Avenida da Praia, em Consolação, no período de 1 de Maio 
a 30 de Setembro. 

- Deliberado deferir, devendo o espaço de venda ficar confinado à área do quiosque e a 
actividade ser desenvolvida única e exclusivamente pelo próprio ou por qualquer um dos seus 
descendentes. 

 
* Em nome de António Monteiro Lopes, para ocupar o passeio público, junto ao seu 

quiosque, sito na Avenida da Praia, em Consolação, no período de 1 de Maio a 30 de 
Setembro. 

- Deliberado deferir, devendo a ocupação do espaço ficar circunscrita à área entre o 
estabelecimento e os vasos/floreiras, que deverão ficar visíveis, área esta que os serviços de 
fiscalização deverão indicar e delimitar, por forma a que a serventia fique totalmente disponível 
e permita o acesso ao logradouro sem qualquer obstrução. 

 
* Em nome de António Monteiro Lopes, solicitando autorização para instalar 

electricidade no quiosque, sito na Consolação, no período de 1 de Maio a 30 de Setembro. 
- Deliberado deferir. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Permuta de terrenos: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 10 de Agosto de 2006, em nome de Amílcar Gomes 

da Costa, manifestando a sua disponibilidade para permutar um prédio de que é proprietário, sito 
no Caminho dos Moinhos, n.º 13, em Peniche, por um outro do município. 

- Deliberado informar o requerente de que a Câmara está disponível para encetar o 
processo negocial de permuta, devendo comparecer em atendimento com vista a dar-se início à 
instrução do processo. 

Deliberado, ainda, ordenar ao DPGU que promova o levantamento da situação dos 
edifícios existentes no local, incluindo o uso que é dado aos mesmos actualmente. 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 20 de Abril de 2007, de António Vitorino Livramento 

de Sousa, solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua Padre António 
Marcelino, em Ferrel. 

- Deliberado alienar ao Senhor António Vitorino Livramento de Sousa a parcela de 
terreno, com a área de 358,13 m2, ao preço de 12,00/m2. 

Deliberado, ainda, informar o Consultor Jurídico, Dr. Mário de Carvalho de que deverá 
aguardar o resultado final emergente do pedido agora formulado com vista ao prosseguimento ou 
não da interposição de acção de reivindicação do referido terreno. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes pedidos de informação, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de João Sepúlveda da Gama Castanheira, para instalação de uma escola de 

surf, no prédio urbano sito na Avenida do Mar, n.º 186, em Casais do Baleal. 
- Deliberado colher o parecer da CCDRLVT. (P.º R178/07) 
 
* Em nome de Sofia Gandra Esteves da Cunha Fernandes, sobre o que está previsto para 

um prédio misto, sito em São Bernardino. 
- Deliberado transmitir à requerente a informação prestada pela DGUO, de 13 de Abril de 

2007, com a qual se concorda. (P.º R648/07) 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Ilda Maria Lopes Malheiros 

Prazeres, para demolição do prédio existente e construção de uma moradia com dois pisos, na 
Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 76, em Peniche. 

- Deliberado informar a requerente que a pretensão não é viável, estando a Câmara 
disponível para reanalisar o processo desde que sejam satisfeitas as condições constantes do 
parecer da DGUO, de 20 de Abril de 2007, após as quais deverá colher-se o parecer do IPPAR. 
(P.º R684/07) 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo N.º L17/01, em nome de Martinho da Conceição Marques, para 

loteamento de dois prédios rústicos, sitos em “Bosque”, Coimbrã, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um requerimento solicitando que a caução seja substituída 
por hipoteca sobre os lotes a constituir no loteamento. 

- Deliberado autorizar que a caução seja substituída por hipoteca sobre os lotes 1, 2, 3 e 
4, a constituir no loteamento, no valor total de 255.000,0 €, atribuindo a cada um dos lotes 1 e 2 
o valor de 67.500,00 € e aos lotes 3 e 4 o valor de 60.000,00 € cada um, devendo a mesma ser 
registada na Conservatória do Registo Predial a favor do Município de Peniche. 

 
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 404/06, em nome de Francisco António dos Santos, para construção de um 

muro não confinante com a via pública e colocação de portão, no prédio sito na EN 114, n.º 63, 
em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado autorizar a vedação da propriedade, a título provisório, e sob condição de 
apresentar declaração em que se compromete a demolir a referida construção, logo que a Câmara 
disso o avise, em virtude da necessidade de se ter que proceder ao prolongamento do arruamento 
em causa, para cumprimento do Plano de Urbanização, renunciando a qualquer indemnização na 
sequência de tal demolição. 
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* Proc.º N.º 345/05, em nome de João Manuel Pereira dos Santos, para construção de 

uma habitação unifamiliar, na Rua dos Bentos, em São Bernardino, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alterações ao projecto. 

- Deliberado aprovar as alterações ao projecto de arquitectura, devendo dar satisfação às 
condições que resultam das informações dos SMAS, de 22 de Março de 2007, e da DGUO, de 9 
de Março de 2007, e serem mantidas as condições relativas ao muro de vedação na estrutura 
nordeste do prédio, conforme deliberação de 27 de Novembro de 2005. 

 
* Proc.º N.º 566/05, em nome de Gilberto da Graça Pedro, para construção de uma 

moradia unifamiliar, na Rua Mendo Fóis Osório, n.º 32, em Casais de Mestre Mendo, já presente 
em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de exposição do requerente. 

- Deliberado manter as decisões já tomadas pela Câmara sobre o processo, nas reuniões 
de 29 de Maio de 2006 e 12 de Fevereiro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 313/06, em nome de Habinunes – Construções e Urbanizações, L.da, para 

construção de um edifício para habitação e comércio, na Rua Gomes Freire de Andrade, em 
Peniche. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades constantes da informação da DGUO, de 3 de Novembro de 2006, o projecto de 
segurança contra o risco de incêndios e os demais elementos referidos na informação da DGUO, 
de 21 de Junho de 2006. 

 
* Proc.º N.º 432/05, em nome de João do Rosário Conceição Ramos, para proceder a 

alterações num estabelecimento comercial, sito na Rua da Liberdade, em Casais Brancos, 
acompanhado do processo B4/07 para concessão de licença de utilização. 

- Deliberado autorizar que seja emitida a licença de utilização, desde que cumpridos os 
requisitos normais para a sua emissão, condicionada à apresentação prévia de declaração pelo 
titular do processo, em que se compromete, no prazo de 1 ano, a substituir o revestimento das 
fachadas de acordo com a condição imposta pela DGUO e constante da sua informação, datada 
de 14 de Dezembro de 2006. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e cinco minutos, 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. 

 
 


