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ACTA N.º 28/2007
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2007:
Aos onze dias do mês de Junho 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.
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:
Fez referência ao Festival Sabores do Mar, tendo reconhecido o trabalho dos
trabalhadores municipais que estiveram envolvidos na preparação e execução de todo o
programa e de todos aqueles que directamente estiveram ligados ao certame, nomeadamente
artesãos, restaurantes, bares, estabelecimento hoteleiros e embarcações marítimo-turisticas.
Salientou a iniciativa atinente à travessia Berlenga/Peniche realizada por dois jovens nadadores,
em relação aos quais irá apresentar proposta de atribuição de galardão municipal no Dia do
Município.
Deu conhecimento das seguintes actividades, reuniões e eventos em que participou:
- No dia 4 de Junho, contactou o Chefe de Gabinete do Senhor Ministro da Saúde com
vista à entrega do estudo sobre o serviço de urgências do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo,
de Peniche;
- Na mesma data, recebeu o Senhor Secretário de Estado do Turismo, a quem agradeceu
por ter aceite o convite para visitar o Festival Sabores do Mar;
- No dia 5 de Junho, na deslocação a Reinaldes para avaliar das reivindicações da
população sobre as obras de urbanização que a empresa Passo em Frente, L.da está a levar a
efeito naquela localidade no âmbito de operação de loteamento, tendo referido que as soluções
encontradas foram satisfatórias;
- Na mesma data, na entrega de prémios do SEPAE a alunos da Escola Secundária de
Peniche, no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, cujo dia foi assinalado através de painéis
informativos apelando à preservação das dunas;
- Na mesma data, com os grupos do Carnaval de Verão, em que se fixou o dia 28 de
Julho para realização do evento;
- No dia 6 de Junho, no seminário subordinado ao tema “Peniche no Oeste: Um mar de
oportunidades para o turismo”;
- No dia 7 de Junho, no seminário atinente ao “Artesanato: Uma oportunidade de
desenvolvimento”. Propôs, o que foi aprovado, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor
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António Vaz Serra, participante e colaborador desde a 1.ª feira de artesanato;
- Na mesma data, na travessia Berlenga/Peniche, em natação;
- No dia 8 de Junho, na convenção “Sou de Peniche”, a qual foi bastante participada;
- Nos dias 9 e 10 de Junho, nas diversas actividades referentes às Ligas de Verão e de
Clubes de Futebol de Praia, realizadas no Parque das Gaivotas, tendo referido que foi um
momento alto na promoção de Peniche;
- No dia 10 de Junho, no Open de Ténis organizado pelo Clube de Ténis de Peniche;
- Na mesma data, no torneio de futebol Sub-12 organizado pelo Grupo Desportivo de
Peniche.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das reuniões e actividades em que participou na semana de 4 a 10 de Junho
corrente:
- Reunião com os Agrupamentos do Carnaval de Verão, tendo sido alterada a data
inicialmente prevista de 7 de Julho para 28 de Julho, dado que parte substancial dos grupos ainda
não tem os seus trajes preparados;
- Participação na Festa de Final de Ano Lectivo promovida pela Direcção da Associação
de Estudantes da Escola Secundária de Peniche;
- No seminário organizado pela CIPAE sobre a poupança de água e luz;
Informou que, no seguimento da reunião entre o signatário, o Senhor Professor Raul
Santos, os Senhores Engenheiros da DOM, Francisco Silva e Tânia Silva, ficou assente efectuar
reparações nos seguintes estabelecimentos de ensino:
- Na Escola do 1.º ciclo de Serra d’El-Rei;
- Na Escola do 1.º ciclo de Atouguia da Baleia, ao nível dos sanitários;
- No Jardim-de-Infância de Geraldes, atinentes a arranjos no exterior e construção de
Parque Infantil.
Deu, também, conhecimento das seguintes obras promovidas pelo Município de Peniche:
- Encontra-se já concluída a obra de pavimentação da estrada Geraldes/São Bernardino;
- Foi iniciada, hoje, a construção da ponte no Casal Moinho.
Fez, por último, uma referência especial à qualidade, diversidade e participação da edição
de 2007 do Festival Sabores do Mar, salientando que a promoção do Concelho de Peniche foi
amplamente conseguida e será, certamente, um bom Verão para a sua economia. Aproveitou
para valorizar o trabalho desempenhado por todos os trabalhadores da autarquia, neste Festival.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Fez o ponto de situação do estudo elaborado pala CEDRU sobre a justificação da
manutenção do serviço de urgências do Hospital São Pedro Telmo de Peniche, referindo a sua
conclusão e que foi formalmente solicitada a audiência para entrega do referido estudo.
Informou das seguintes iniciativas e eventos em que participou:
- No encerramento de seminário sobre “Artesanato: Uma oportunidade de
desenvolvimento”;
- Na acção de simulação de salvamento no mar promovida pelo Instituto de Socorros a
Náufragos, no Baleal, em que houve uma grande adesão dos veraneantes.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Comentou o facto do IMI, após análise do mapa de execução orçamental, ter obtido, até
à data de 31 de Maio de 2007, um grau de execução financeiro superior ao que se verificou no
mesmo período de 2006;
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- Aludiu, também, ao facto da receita arrecadada na rubrica orçamental atinente a
Loteamentos e Obras ter havido apenas uma subida de 2% em relação ao ano anterior em
contraste com a previsão da referida receita para o corrente ano. O Senhor Vereador Jorge
Abrantes esclareceu que o desvio da receita até agora cobrada se deve à não arrecadação, que se
previu até este momento, de dois licenciamentos de operações de loteamento a levar a efeito
junto à igreja de Ajuda, em Peniche, e em Ferrel;
- Apresentou a sua reflexão sobre um artigo publicado no jornal “Área Oeste”, onde é
feita a comparação das verbas disponibilizadas pelos Municípios limítrofes em sede de
transferências para as respectivas Juntas de Freguesia e no âmbito da celebração de protocolos de
delegação de competências. Referiu que o Município terá que trabalhar muito para que os rácios
se aproximem dos níveis das transferências de competências praticados por aqueles Municípios.
O Senhor Presidente da Câmara solicitou que a Divisão Financeira promova estudo comparativo
e evolutivo da capacidade financeira do Município. O Senhor Vice-Presidente informou que as
transferências têm tido aumentos reais, no caso das freguesias rurais em 3 e 4%, quanto às
freguesias urbanas o mais relevante é a sua implementação, sendo que a sua concepção terá, em
2007, que obedecer a critérios de distribuição. No trabalho citado não é feito o desenvolvimento
integral da realidade dos valores e responsabilidades. No caso de Peniche, além do apoio
financeiro, a Câmara paga os combustíveis, salários e encargos sociais dos trabalhadores das
Juntas de Freguesia e, ainda, o valor total respeitante a materiais para as obras a realizar nas
freguesias.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Perguntou qual a data da reunião agendada com o Senhor Ministro da Saúde para
apreciação do estudo sobre o serviço de urgências do Hospital de Peniche;
- Questionou se o estudo sobre “Peniche: Capital da Onda” está já disponível. O Senhor
Presidente da Câmara informou que irá marcar reunião para completamento do estudo, tendo
chegado, entretanto, contributos sobre o mesmo.
- Registou que a Convenção “Sou de Peniche” foi bastante participada, tendo ficado com
a ideia de que a discussão sobre os painéis temáticos foi conduzida no abstracto não havendo
linhas orientadoras que gostaria de ver mais em concreto. O Senhor Presidente da Câmara
informou que o evento teve a particularidade de suscitar o aparecimento de ideias sobre a
temática em apreço;
- Manifestou a sua preocupação face à perigosidade existente na EN 114 no percurso
entre Atouguia da Baleia e Coimbrã, tendo suscitado a avaliação da situação;
- Suscitou a tomada de medidas que obstem à circulação e estacionamento na Rua Raul
Brandão, na Ilha do Baleal, lembrando que anteriormente foram colocados pilaretes que
impediam tais desideratos.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Solicitou que o processo n.º L7/2004, em nome da empresa Passo em Frente, L.da fosse
presente à próxima reunião, a fim de se desfazerem alguns equívocos;
- Manifestou a sua preocupação face ao estacionamento que se verificou no ilhéu, na Ilha
do Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que a situação foi resolvida de imediato no
mesmo dia;
- Perguntou se já tinha feito a comunicação à população sobre as condicionantes que
envolvem a obra a levar a efeito no Restaurante Nau dos Corvos;
- Fez referência à visita efectuada pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo e à
exígua recepção de que foi alvo, admitindo ter-se perdido a oportunidade para que se exercesse
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alguma pressão sobre os objectivos da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara informou que,
apesar das diligências efectuadas, não houve tempo para preparar a recepção, uma vez que a
vinda do Senhor Secretário de Estado apenas foi confirmada muito em cima do acontecimento;
- Manifestou a sua preocupação pelo facto do Prof. Augusto Mateus, a quem foi
adjudicado o estudo do PAO, ter produzido afirmações desapropriadas em relação ao objectivo
Aeroporto da Ota. O Senhor Presidente da Câmara informou que em sede da AMO iria colocar a
questão;
- Chamou a atenção de que as esplanadas dos restaurantes “Popular” e “Onda Azul”
continuam a não cumprir com o regulamento em vigor, ao contrário de todos os outros
estabelecimentos que adequaram as suas instalações às exigências, sendo que se deverá actuar
em conformidade. O Senhor Presidente da Câmara informou que foi já apresentado projecto para
o restaurante “Popular” e que decorre judicialmente acção contra o restaurante “Onda Azul”, por
desobediência;
- Alertou para a intervenção que a empresa Idal está a efectuar nas suas instalações ao
nível da construção de estrutura metálica, com vista, segundo lhe parece, ao alargamento do
sistema de águas residuais e que a concretizar-se ficará em desacordo com o Regulamento já
aprovado pelos SMAS, pelo que antes de se dar corpo à alteração deste deverá o assunto ser
discutido na Câmara e na Assembleia Municipal. Deliberado que o DPGU informe a que se
destina o pedido de licenciamento da obra e encarregar o Senhor Vereador Jorge Abrantes de
apresentar proposta de alteração ao regulamento respectivo;
- Fez a leitura de declaração, cujo texto, a seguir se transcreve:
“DECLARAÇÃO:
Na última reunião da elaboração do mapa de trabalhos da Câmara Municipal de Peniche,
foi afirmado que não era possível satisfazer as pretensões dos Senhor Presidentes das Juntas de
Freguesia, em consequência da redução da receita da Câmara Municipal no Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) em cerca de 500.000,00 €, acusando-se o signatário e o Senhor Vereador
Francisco Salvador como responsáveis por essa perda de receita.
No mapa anexo e nas cópias das execuções orçamentais da Câmara Municipal de Peniche
relativas a 25 de Maio de 2007, por comparação com a de 31 de Maio de 2006, poderá V. Ex.ª
comprovar que tal afirmação constitui uma mentira grosseira e uma acusação política de baixeza
inqualificável.
É do conhecimento de V. Ex.ª que do conjunto dos Impostos Municipais apenas as taxas
do IMI são alvo de decisão camarária, o que aconteceu em Novembro de 2006 para as taxas a
praticar em 2007. Nessa altura, foram feitos reajustamentos às taxas então em vigor.
Verifica-se, que a receita de IMI arrecadada até 25 de Maio de 2007, por comparação
com 31 de Maio de 2006, não só baixou, mas pelo contrário, foi superior em cerca de 40.000,00
€.
Está na ordem do dia dizer-se que seria “eticamente correcto” que quem produz tais
afirmações deveria agora divulgar a verdade.
Agradecendo a atenção de V. Ex.ª, aceite os meus respeitosos cumprimentos.
Peniche, 6 de Junho de 2007.”
A Senhor Vereador Jorge Abrantes rebateu as declarações produzidas, referindo que os
valores do IMI que transmitiu como sendo arrecadados até 25 de Maio de 2007, foram os
números que o Serviço de Finanças disponibilizou até àquela data. O Senhor Vice-Presidente
declarou que apenas no final do ano dará a sua opinião sobre o resultado da arrecadação da
receita do IMI. Quanto à questão colocada pelo Senhor Vereador Jorge Gonçalves, esclareceu
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que os valores agora conhecidos são diferentes daqueles que foram comentados na referida
reunião do mapa de obras e que recebidos pela autarquia, cuja divulgação estava à disposição de
qualquer cidadão na página da Internet do Ministério das Finanças.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Perguntou se o estudo elaborado pela CEDRU vai ser enviado já ou só será apresentado
ao Senhor Ministro da Saúde no dia da reunião que se irá realizar. O Senhor Presidente da
Câmara informou que iria articular com o Gabinete do Senhor Ministro o assunto;
- Suscitou a análise e completamento dos arranjos do Campo da República com a
construção de passeios ascendente e descendente.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º 155, datado de 29 de Maio de 2007, da Junta de Freguesia de Ferrel,
solicitando autorização para realizar um passeio informal, denominado “Rota do Almocreves”,
no próximo dia 1 de Julho.
- Deliberado autorizar a pretensão como passeio de cicloturismo, devendo assegurar junto
de GNR o apoio e fiscalização e as necessárias condições de segurança dos participantes e
providenciar a obtenção de apólice de seguro contra acidentes pessoais e o parecer do IEP. (P.º 28)
* Ofício n.º 362/2007, datado de 4 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, solicitando autorização para encerrar ao trânsito a Avenida da Serrana e parte da Rua do
Aterro, em Serra d'El-Rei, entre as 20.00 do dia 30 de Junho e as 01.30 horas do dia 1 de Julho
de 2007, para a realização da festa comemorativa do 4.º aniversário da elevação daquela
povoação à categoria de Vila.
- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e
fiscalização necessários à realização do evento. (P.º 28)
* Ofício n.º 128/07, datado de 5 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de São Pedro,
solicitando apoio para a produção de cartazes para divulgação da peça de teatro “A Birra do
Morto”.
- Deliberado dispensar o apoio logístico e assumir os encargos com a elaboração dos
cartazes.
* Carta, datada de 4 de Junho de 2007, da Associação de Acólitos de Peniche, solicitando
autorização para efectuar um jantar de confraternização e convívio, na Rua D. Luís de Ataíde,
em Peniche, com música ambiente.
- Deliberado autorizar a pretensão, devendo a actividade musical ser desenvolvida em
tom moderado. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 30 de Maio de 2007, do Caldas Rugby Clube, solicitando apoio para a
realização do “I Torneio Nacional de Beach Rugby”, que terá lugar na Praia do Baleal, no
próximo dia 16 de Junho.
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir o
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pagamento da despesa com a aquisição e fornecimento do suplemento alimentar (sandes, sumos
e fruta). (P.º 17)
* Ofício n.º 336/07, datado de 24 de Maio de 2007, do Governo Civil de Leiria, dando
conhecimento da campanha de angariação de fundos que a APPC – Associação Portuguesa de
Paralisia Cerebral de Leiria está a desenvolver.
- Deliberado conceder à APPC de Leiria um subsídio, no valor de 100,00 €. (P.º 24)
* Carta, datada de 28 de Maio de 2007, do Grupo Desportivo Atouguiense, solicitando a
cedência do autocarro municipal para a deslocação de um grupo de mulheres para participarem
na “Corrida das Mulheres”, que terá lugar em Lisboa.
- Deliberado ratificar o despacho de autorização do Senhor Vice-Presidente, datado de 4
de Junho de 2007, para utilização do autocarro municipal e isentar o Grupo Desportivo
Atouguiense do pagamento dos respectivos encargos. (P.º 32/06)
* Carta, datada de 28 de Maio de 2007, da Associação Cultural Desportiva e Recreativa
de Casais de Mestre Mendo, solicitando apoio para a realização do 3.º passeio convívio “As
Ferrugentas”, que terá lugar no próximo dia 15 de Julho.
- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro
contra acidentes pessoais. (P.º 11/03)
* Carta n.º 117/D/07, datada de 29 de Maio de 2007, da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, solicitando apoio nas diligências necessárias para a abertura do parque
de estacionamento do Baleal.
- Deliberado que o DOM e o DEA procedam às intervenções pretendidas.
Deliberado, ainda, que, face à impossibilidade de apresentação de estudo de ordenamento
em tempo oportuno, se mantenha a actual situação de exploração pelos Bombeiros, sem prejuízo
de oportunamente dever ser estabelecido um conjunto de regras quanto à exploração e
manutenção do parque e do seu equipamento.
* Carta, datada de 4 de Junho de 2007, do Circo Circolândia, solicitando autorização para
instalar o circo, em Peniche, nos dias 12 a 20 de Junho de 2007.
- Deliberado autorizar a instalação e ocupação da via pública no espaço existente a sul do
edifício da Alfândega, devendo previamente requerer o respectivo licenciamento.
* Exemplar n.º 158 – Maio de 2007, do Boletim da ANMP.
- Tomado conhecimento.
MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL:
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Maio.
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS:
Considerando a conveniência de proceder periodicamente à actualização das Taxas que
vêm sendo cobradas, de forma a evitar actualizações bruscas;
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Considerando que a última actualização entrou em vigor em 1 de Junho de 2006;
Considerando que o artigo 11.º do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças do
Município atribui à Câmara a competência para proceder à actualização até ao limite da taxa de
inflação;
Considerando que em 2006 a taxa de inflação foi de 3,1 %;
A Câmara Municipal de Peniche delibera:
1 - Que as taxas previstas no n.º 1 do artigo 19.º da Tabela de Taxas e Licenças do
Município, referentes ao Parque de Campismo, sejam aumentadas no correspondente ao factor
1,031, com efeitos a partir de 16 de Junho de 2007.
2 - Que os valores resultantes da aplicação do factor referido no número anterior sejam
arredondadas para o múltiplo de 5 cêntimos superior quando não coincidir por si com o múltiplo
referido.
ESTUDO DE JUSTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIAS DO
HOSPITAL SÃO PEDRO TELMO DE PENICHE:
* Foi presente o estudo referido em epígrafe, que foi elaborado pela empresa CEDRU.
- Deliberado, após o Senhor Vereador Jorge Abrantes ter prestado os esclarecimentos e
dado conhecimento da síntese dos factores adicionais a considerar na avaliação dos critérios e
solicitado que, em função da análise do documento, fossem indicados eventuais contributos com
vista a disponibilizá-los à CEDRU, dar a concordância da Câmara ao estudo apresentado.
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR
BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA 1.ª FASE – ESPAÇOS VERDES:
Construção da Fonte Cibernética:
* Foi presente uma informação, datada de 11 de Junho de 2007, da DGEI, dando
conhecimento que o autor do projecto apresentou as alterações ao projecto de execução da fonte
cibernética, na sua nova implantação.
- Deliberado aprovar as alterações ao projecto da fonte cibernética agora apresentadas e
solicitar ao empreiteiro a respectiva orçamentação.
Rotunda Nossa Senhora da Boa Viagem:
Após apresentação em esquiço da solução para ordenamento da referida rotunda,
deliberado colher o parecer do Senhor Arquitecto Álvaro Manso, autor do projecto, o qual
deverá ter em atenção as considerações que foram feitas no decurso da apreciação do estudo que
apresentou.
Rotunda situada ao km 0,00 do IP6, à entrada da Cidade:
Deliberado aguardar o parecer solicitado ao E.P. sobre a nova solução preconizada para o
local.
ARRANJOS URBANÍSTICOS DO CAMPO DA REPÚBLICA:
Na sequência das preocupações manifestadas pela Câmara face ao desrespeito, desordem
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e atropelo que se vem verificando no Campo da República após a intervenção urbanística ali
efectuada e considerando que se torna aconselhável e justificável a implementação de regras sob
o ponto de vista do ordenamento do trânsito e da segurança, a Câmara deliberou que se estude
uma solução que contemple a construção no Campo da República de um passeio no lado direito
ascendente e a colocação de pilaretes em todas as zonas situadas no limite esquerdo ascendente
da mesma artéria.
Deliberado, ainda, que o Senhor Arquitecto Álvaro Manso, presente nesta reunião,
apresente estudo com as melhores soluções sobre mobiliário urbano a instalar e de acordo com as
orientações preconizadas (colocação de lanços de pedra e pilaretes).
ORDENAMENTO DO TRÂNSITO NA ILHA DO BALEAL:
* Acompanhada de planta de reformulação do ordenamento do trânsito na Ilha do Baleal,
pelo Senhor Director do DOM foi apresentada proposta elaborada pela sub-comissão de trânsito
relativa ao ordenamento da circulação e estacionamento automóvel naquele local.
- Tomado conhecimento e deliberado que o assunto seja objecto de apreciação e votação
na próxima reunião, a fim de se permitir uma melhor análise pelos membros da Câmara.
ACAMPAMENTOS OCASIONAIS:
* Foi presente um requerimento, em nome do Sporting Club da Estrada, solicitando o
licenciamento do exercício de actividade de acampamento ocasional, para a próxima época
balnear, para um terreno situado na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, acompanhado de
pareceres da GNR e do Delegado de Saúde.
- Deliberado, nos termos do artigo 31.º do Regulamento sobre o Licenciamento das
Actividades previstas nos Decretos-Lei n.os 264/02 e 310/02, de 25 de Novembro e 18 de
Dezembro, dar parecer favorável à realização do acampamento ocasional nas instalações do
Sporting Club da Estrada, no período do Verão 2007.
Deliberado, ainda, informar a Associação de que deverá equacionar a possibilidade de
adaptação do espaço a parque de campismo público.
O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto.
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 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cantinho da
Ribeira”, sito na Rua António Cervantes, n.º 8, em Peniche, de que é proprietário o Senhor
Manuel José Oliveira Nita.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com
validade até 30 de Setembro de 2007.
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café
Central”, sito na Rua D. Inês de Castro, em Coimbrã, de que é proprietária a Senhora Maria da
Conceição Martins da Costa.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com
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validade até 31 de Dezembro de 2007.
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Nita”,
sito na Travessa das Descobertas, n.º 5, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Luís Carlos
Matos Santos.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2007, e chamar a atenção do requerente para a conveniência do
pedido de renovação ser efectuado antes de terminar o prazo de validade.
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Cool”,
sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 67, em Peniche, de que é proprietário a Senhora Liliana
Rosário Bértolo Soares.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2007, e chamar a atenção da requerente para a conveniência do
pedido de renovação ser efectuado antes de terminar o prazo de validade.
* Foi presente uma carta, datada de 30 de Abril de 2007, em nome de Bruno Bairros,
solicitando o alargamento do horário de funcionamento, do estabelecimento de bebidas
denominado “Bar do Bruno”, sito em Casais do Baleal, entre os meses de Junho e Setembro, até
às 06.00 horas.
- Deliberado ouvir o Comando Local da Polícia Marítima de Peniche. (P.º 34)
ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PENICHE:
* Foi presente a carta n.º 2007-0649-JDA, datada de 8 de Maio de 2007, da Resioeste,
solicitando autorização para que o Município da Lourinhã deposite cerca de 350 ton/mês de RSU
na ETRS de Peniche, acompanhada de informação do DEA.
- Deliberado autorizar a utilização da ETRS pelo Município da Lourinhã, nos termos
constantes da informação do DEA, de 18 de Maio de 2007.
PATRIMÓNIO:
Alienação de terrenos:
* Carta, datada de 31 de Maio de 2007, em nome de NAUTIPENICHE – Pesca, Desporto
e Turismo, L.da, solicitando autorização para iniciar as obras relativas ao processo n.º 60/07, uma
vez que o respectivo projecto de arquitectura se encontra aprovado e foram já entregues os
projectos de especialidades.
- Deliberado informar que a Câmara está disponível para aceitar a pretensão nos termos
solicitados, desde que previamente seja pago o valor da parcela de terreno a alienar, na
importância de 5.040,00 €, e respectivo IMT, ficando a emissão da licença de utilização
condicionada à celebração da escritura de compra e venda.
Habitação social – definição do valor de renda:
* Na sequência de exposição apresentada pela titularidade do fogo, sito na Rua Luís de
Camões, Bl. 12 – 2.º Esq., em Peniche, foi presente uma informação da técnica superior de
serviço social, apresentando os novos cálculos do valor de renda de casa a atribuir à inquilina
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Stela Maria Morais Tarmohomed.
- Deliberado fixar o montante da renda a pagar em 20,15 € mensais.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
* Foi presente o Proc.º N.º 344/06, em nome de Urbacaldas – Empreendimentos
Imobiliários, L.da, para proceder a alterações no decurso da obra de construção de um edifício
para habitação, situada na Rua da Palmeira e Rua da Praia, em São Bernardino, já presente em
reuniões anteriores.
- Deliberado deferir o pedido de licenciamento das alterações, devendo o respectivo
alvará só ser emitido depois do pagamento da coima a aplicar no respectivo processo de contra-ordenação.
REUNIÕES DE CÂMARA:
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, depois de amanhã, dia 13 de
Junho, pelas 09.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da
Câmara e com dispensa de convocação escrita.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e quinze 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.

