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ACTA N.º 25/2008 
 

         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2008: 
 

Aos dezasseis dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, 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, 
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. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul não esteve presente na reunião, por motivos de ordem 

profissional, tendo sido considerada justificada a falta. 
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: 
- Maria Carolina Azevedo e Silva, que reiterou o pedido de resolução dos barulhos 

provocados pelo latido de canídeos instalados em canil, sito na Rua da Cruz das Almas, em 
Peniche. Enumerou as queixas por si efectuadas, sobre as quais tem tido sempre uma resposta 
inconclusiva e questionou como é possível a Câmara pactuar com a situação existente. Rematou, 
dizendo que iria usar todos os meios legais ao seu alcance com vista a alterar o estado das coisas 
e a repor a legalidade da situação. O Senhor Presidente da Câmara informou ter-se deslocado ao 
local, acompanhado pela Médica Veterinária Municipal, Chefe de Gabinete e Presidente da 
APAP, para se inteirar da situação e encontrar solução para o problema, tendo-se definido um 
princípio de acordo em que o número de canídeos existente na propriedade ir-se-ia reduzindo de 
forma gradual, sendo que numa primeira acção iam ser indicados os animais a retirar. O Senhor 
Vice-Presidente referiu que o problema é complicado e persiste ao nível de todo o concelho, 
cujos licenciamentos são da responsabilidade das Juntas de Freguesia. A resolução do problema 
terá de ser feito de forma gradual e ainda através da identificação e audição dos munícipes 
residentes que possuem canídeos. 

- Joaquim Lopes, que felicitou o executivo pelo trabalho que vem desenvolvendo ao nível 
da elevação de Peniche e alertou para a erosão do cordão dunar entre Peniche de Cima e o 
Baleal, tendo sugerido a instalação de passadiços, tal como já existe em outros locais, para 
protecção das dunas. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto e a eventual 
intervenção estão a ser tratados em sede da CCDR-LVT.  

- Jorge Manuel Santos Afonso, que perguntou se o processo n.º L5/94, respeitante a um 
loteamento urbano, sito em “Arneiros” ou “Carqueja”, em Ferrel, iria ser apreciado na reunião. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto iria ser apreciado em deliberação 
autónoma no decorrer da reunião. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e aprovadas, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 
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Francisco Salvador e Paulo Rodrigues, as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 31 de 
Maio último e 2 de Junho corrente, das quais foram previamente distribuídas fotocópias pelos 
Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.059.049,49 € (um milhão cinquenta e 
nove mil quarenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 200.102,58 € (duzentos mil cento e 
dois euros e cinquenta e oito cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.874.812,70 € (um milhão 
oitocentos e setenta e quatro mil oitocentos e doze euros e setenta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 305.052,96 € (trezentos e 
cinco mil cinquenta e dois euros e noventa e seis cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 4 de Junho de 2008, da Associação de Acólitos – Movimento Litúrgico 
de Jovens de Peniche, solicitando autorização para proceder à realização de um jantar de 
confraternização, alusivo às festas populares, na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 15, em Peniche, junto 
à sua sede, no dia 14 de Junho de 2008. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 12 de Junho, que 
autorizou a pretensão, devendo a actividade musical ser desenvolvida em tom moderado. (DOM) 

 
* Carta, datada de 12 de Junho de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das 
seguintes refeições fornecidas na Cantina daquele Centro Social: 

- Jantar “Semana Académica”; 
- Jantar “Banda do Gavião”; 
- Vigilantes da Feira Mensal de Maio; 
- Almoço “II Encontro Equipas de Rua”; 
- Almoço “Dia do Pescador”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 2.491,50 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Informação, datada de 13 de Junho de 2008, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

atribuição de um troféu e a cedência de sistema de som para a realização da final do torneio de 
futebol de veteranos, que terá lugar no Campo de Relvado Sintético do Parque da Cidade, no 
próximo dia 21 de Junho. 

- Deliberado oferecer um troféu, no valor de 60,00 €.  
 
* Informação, datada de 13 de Junho de 2008, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

cedência de diverso apoio logístico, destinado à realização da Final-Four do Campeonato 
Nacional de Juvenis, em hóquei em patins, que terá lugar no Pavilhão Polivalente de Peniche, nos 
próximos dias 20, 21 e 22 de Junho. 
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- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
* Carta com a ref.ª 701, datada de 14 de Maio de 2008, do Agrupamento de Escolas D. 

Luís de Ataíde, solicitando a atribuição de subsídio destinado à aquisição de tinta para o 
“Projecto G8”. 

- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde um subsídio, no 
valor de 210,00 €. (P.º 13/01) 

 
* Informação n.º 23/2008, datada de 26 de Maio de 2008, do Técnico Superior de 

Arqueologia, apresentando um resumo das actividades desenvolvidas durante o ano de 2007, em 
articulação com o Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas (GEPS) e apresentando um novo 
plano de actividades e iniciativas para o ano de 2008. 

- Deliberado dar a concordância ao programa de actividades proposto e assumir os custos 
relativos à realização de eventos de índole formativa e lúdica, no valor de 870,00 €. 

Deliberado, ainda, dispensar o apoio logístico ao nível de alojamento e conceder um 
subsídio ao Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas, no valor de 2.495,00 €, como apoio aos 
projectos de estudo e valorização em torno dos navios Highland Hope e Dago. 

 
* Carta, datada de 6 de Maio de 2008, do Clube Lazer Sant’Ana, solicitando diverso 

apoio logístico para a realização de um torneio oficial de pétanca, que terá lugar no próximo dia 
29 de Junho. 

- Tomado conhecimento e deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja 
possível. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 23 de Maio de 2008, do PAC – Peniche Amigos Clube, solicitando 

diverso apoio logístico e financeiro destinado à realização da Corrida da Praia Norte, integrada 
no projecto Animapeniche. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder um 
subsídio ao PAC, no valor de 865,00 €. (P.º 11/03) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Fax, datado de 6 de Junho de 2008, do Departamento de Controlo Prévio da Direcção-          

-Geral do Tribunal de Contas, dando conhecimento de que o processo de que é interveniente o 
Senhor Henrique Querido foi objecto de conformidade, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 
98/97, de 26 de Agosto. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Ajuda: 
- 10 m3 de areia grossa, para obras no Bairro de Santa Maria, em Peniche, no valor 

estimado de 162,50 €. 
- 40 sacas de cimento, 5 m3 de areia fina e 40 litros de tinta, para obras de melhoramento 

no muro do polidesportivo do Bairro de Santa Maria, em Peniche, no valor estimado de 453,75 €. 
- 320 m2 de pavê, 40 m de lancil de cimento, pó de pedra e 5 sacos de cimento para a 

construção de passeios entre o Caminho do Meio e da Fonte Boa, no valor estimado de 1.316,70 €. 
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Freguesia de São Pedro: 
- 210 m2 de pavé e pó de pedra, para colocação no Parque Desportivo do Lapadusso, em 

Peniche, no valor estimado de 854,40 €. 
 

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 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“A Cascata”, sito na Avenida Mariano Calado, n.º 32, em Peniche, de que é proprietário o 
Senhor Francisco Alberto Silva Bailão. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 7.30 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Baluarte”, sito na Avenida 25 de Abril, n.º 94, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Joana 
Isabel Henriques Sousa. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.30 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 9.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”, 

sito na Praia do Baleal, de que é proprietária a empresa André Nunes – Unipessoal, L.da. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2008. 
 
* Das 9.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Algamar – Cervejaria/Restaurante”, sito na Praia do Baleal, de que é proprietária a empresa 
Boabaia, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 12.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Alkimia 

Bar”, sito na Praceta Francisco Custódio, na Praia da Consolação, de que é proprietário o Senhor 
Ricardo André Sousa Monteiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 4.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2008. 

 
* Das 9.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Moby Dick 

Bar”, sito na Estrada Nacional 114, n.º 31, cave, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a 
empresa Socecilda – Sociedade de Actividades Hoteleiras, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 9.00 às 6.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar do 

Bruno”, sito na Praia do Baleal Campismo, em Casais do Baleal, de que é proprietário o Senhor 
Bruno Fonseca de Bairros. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 
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validade até 31 de Dezembro de 2008, e autorizar o prolongamento do horário às Sextas-feiras, 
Sábados e dias feriados até às 6.00 horas, com validade até 30 de Setembro de 2008. 

 
* Foi presente o ofício n.º 425, datado de 26 de Maio de 2008, da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, informando de que, de futuro, apenas emitirá pareceres, relativamente à 
emissão de horários de funcionamento, se os mesmos forem tomados em consideração. 

- Tomado conhecimento e deliberado encarregar o Senhor Presidente da Câmara de 
elaborar ofício sobre as circunstâncias que presidiram à alteração do horário sugerido pela Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia. (P.º 34) 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 

 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
 

Museu de Peniche: 
 

 - Entradas = 300 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 30 000, Série B, da 
taxa de 1,45 €. 
 

Comboio Turístico: 
 

- Uma viagem = 30 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 3000, série B, de 
cor laranja, da taxa de 1,45 €. 

 

EDUCAÇÃO: 
 

Subsídios escolares: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 5 de Junho de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios a atribuir aos alunos 
carenciados a educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros 
e material escolar. 
 - Deliberado aprovar os valores dos auxílios económicos para livros e material escolar, 
para o ano lectivo de 2008/2009, actualizados à taxa de inflação que estiver em vigor a 31 de 
Julho próximo. 

 

VENDA AMBULANTE: 
 

* Foi presente um requerimento, em nome de Álvaro Jorge Ferreira, solicitando 
autorização para proceder à venda de farturas e pipocas durante a Corrida das Fogueiras, no 
Campo da República. 

- Deliberado deferir. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Permuta de terrenos: 
 

* Carta, datada de 2 de Junho de 2008, do Senhor José Delfim Leitão, informando que 
mantém o seu interesse em permutar um prédio, de que é proprietário, sito no Sítio dos Moinhos, 
freguesia de São Pedro, concelho de Peniche, por um lote municipal, e aguarda decisão judicial 
para proceder ao seu registo e solicitando a prorrogação por mais 30 dias para finalização do 
processo. 
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- Tomado conhecimento. (P.º S2638/07) 
 

Arrendamento de terrenos: 
 

 * Carta, datada de 7 de Maio de 2008, da empresa Nuno Conceição Costa – Mármores e 
Construções, L.da, solicitando o arrendamento de uma parcela de terreno, sita nos Remédios, em 
Peniche, destinado à construção de um estaleiro. 
 - Deliberado indeferir, por a pretensão não ser compatível com a classe de espaços 
prevista para o local. 

 
ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE AO PROGRAMA “PAGAR A TEMPO E HORAS” 
– CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO PRAZO: 

 

Na sequência das deliberações de 21 e 28 de Abril último, que determinaram, 
respectivamente a adesão e o pedido de financiamento ao Programa “Pagar a Tempo e Horas”, 
foi presente uma informação da Divisão Financeira, datada de 13 de Junho corrente, dando 
conhecimento do resultado da candidatura efectuada, nos termos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 34/2008, cuja lista dos mutuários elegíveis e o respectivo financiamento autorizado 
foram objecto de divulgação pela Direcção-Geral do Tesouro, em 30 de Maio último, que, de 
acordo, com a referida lista, o Município de Peniche é candidato elegível ao montante máximo 
de financiamento, no valor de 1.884.176,00 €, já alterado em relação ao valor inicialmente 
previsto, conforme esclarecimento prestado na mesma informação, sendo 60% a contratualizar 
com uma instituição financeira e 40% com o Estado – Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. 

Considerando a urgência na resolução do assunto, quer para aproveitar a próxima reunião 
da Assembleia Municipal, quer para assegurar o financiamento com vista a não prejudicar o 
andamento normal do processo, a Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a aprovação da 
contracção dos empréstimos adiante referidos, o primeiro, conforme proposto pelo júri, por ser a 
proposta que oferece melhores condições, nomeadamente em relação ao spread, sem prejuízo da 
mesma ser reanalisada, se, até à data em que termina o prazo para audiência prévia dos 
interessados, for apresentada alguma reclamação por parte das instituições de crédito 
concorrentes, e nas condições constantes da proposta apresentada com a referência 521/2008, de 
29 de Abril de 2008, e, em relação ao segundo, nas condições previstas na Resolução atrás 
referida, de que se destacam: 
 1 - Montante do empréstimo: 1.130.506,00 €; 

Instituição financeira: Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche; 
Prazo: 5 anos; 
Carência: sem carência; 
Taxa de juro: a correspondente à Euribor a 6 meses, acrescida do spread de 0,14 %. 

 

2 - Montante do empréstimo: 753.670,00 €; 
Entidade: Estado – Direcção-Geral do Tesouro e Finanças; 
Prazo: 10 anos; 
Carência: 5 anos; 
Taxa de juro: igual a zero durante o período de carência, com a Euribor a 6 meses, 

durante o prazo de reembolso, podendo sofrer alterações em função do cumprimento dos objectivos. 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE TAXAS E COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 3 de Junho de 2008, da Divisão de Gestão 
Urbanística e Ordenamento, dando conhecimento do términus do prazo previsto para a conclusão 
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do inquérito público efectuado para prosseguimento do processo referido em epígrafe, não se 
tendo verificado quaisquer reclamações. 
 - Tomado conhecimento e deliberado propor à Assembleia Municipal a aprovação do 
regulamento em apreço, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 

 
PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA (POOC) ALCOBAÇA/MAFRA: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 27 de Maio de 2008, da Divisão de Gestão 
Urbanística e Ordenamento, apresentando relatório elaborado pelo DEPPC sobre o ponto de 
situação das UOPG do concelho de Peniche, nomeadamente os constrangimentos do plano 
referido em epígrafe e respectivas propostas de resolução. 

- Tomado conhecimento e deliberado transmitir à CCDR-LVT os pareceres da DGUO, de 
27 de Maio, e da DEPPC, de 21 de Maio de 2008. 

 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BALEAL: 
 

Pela DEPPC foi presente uma proposta para reinício do Plano de Urbanização do Baleal, 
a qual vinha acompanhada dos respectivos termos de referência. De seguida, e perante um 
público presente e interessado no assunto, o Director do DPGU prestou esclarecimentos e deu 
informação sobre a compatibilidade e os diferentes termos que aquela encerra, nomeadamente 
em relação à obrigatoriedade da adequação à nova legislação vigente sobre a matéria (Decreto-
Lei n.º 380/1999, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 
Setembro e Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho), necessidade de sujeição a procedimento 
de Avaliação Ambiental Estratégica, dada a caracterização territorial da área a intervencionar, e 
opção municipal sobre a conferência de serviços, atendendo à não obrigatoriedade do 
acompanhamento por parte da CCDRLVT, mas que, a acontecer, correr-se-á o risco do resultado 
final demorar mais tempo. 

Seguidamente, usaram da palavra os membros da Câmara, que, entre outros aspectos, 
referiram que a avaliação de impacte ambiental estratégica deveria ser efectuada por entidade 
exterior; não fazer sentido o envolvimento na comissão de acompanhamento pela CCDRLVT; a 
equipa ser composta por um economista; saber-se os custos e a quem competirá a 
responsabilidade pelo pagamento da despesa com as infra-estruturas públicas; a zona de frente de 
mar ter um aproveitamento mais privilegiado em termos urbanísticos; o estudo inicial ser 
recuperado e acompanhado e caso se avançasse para um novo estudo, que se procedesse à 
abertura de concurso com vista à sua elaboração por entidade exterior e ser definido os termos de 
referência. Foram, ainda, prestados esclarecimentos sobre os custos dos investimentos a efectuar 
na área da freguesia de Ferrel, no âmbito do reforço e abastecimento de água e saneamento e 
sugerido que a decisão a tomar sobre a matéria fosse objecto de um maior aprofundamento em 
outra reunião. 

Deliberado que a proposta seja presente à próxima reunião extraordinária, a realizar no 
dia 20 de Junho de 2008, para apreciação e decisão e que o DPGU proceda ao esclarecimento 
público sobre o desenvolvimento do processo de loteamento em nome do Senhor Leonardo 
Vitorino Fernando. 

 
PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PLANO DA PRAIA DA CONSOLAÇÃO/CONSO-
LAÇÃO NORTE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 23 de Maio de 2008, da Divisão de Gestão 
Urbanística e Ordenamento, dando conhecimento de que não foi aprovado o estudo prévio 
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elaborado pela PROAP – Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista, L.da, destinado à 
requalificação do Plano da Praia da Consolação e Consolação Norte. 
 - Tomado conhecimento e deliberado dar conhecimento ao DEA, DPOI e SMAS. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Béltico – Empreendimentos Turísticos, S.A, para construção de um 

Centro de Estágios Desportivos e Eco-Resort, numa propriedade onde esteve instalada a lixeira 
municipal, em Ferrel. 

- Deliberado informar a requerente que a pretensão não é viável, pelos motivos e com os 
fundamentos constantes da informação da DGUO, de 21 de Maio de 2008. 

 
* Em nome de Inbox – Promoção Imobiliária, L.da, para loteamento de uma propriedade, 

sita na Quinta dos Salgados, em Atouguia da Baleia, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado manter a deliberação tomada na reunião de 17 de Julho de 2006 e informar a 

requerente de que deverá apresentar solução técnica que respeite o parecer técnico e as condições 
nele referido face à proximidade de uma linha de água e equacione os afastamentos dos lotes, 
dado tratar-se de zona inundável. 

Deliberado, ainda, colher os pareceres dos SMAS e da CCDRLVT. 
 
* Em nome de Natércia Sofia Madeira Rodrigues, para construção de uma moradia 

unifamiliar, na “Seara”, em Vale de Cavalos, em Serra d’El-Rei, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado informar a requerente de que a pretensão é viável, nas condições constantes 

da informação do DPGU, de 2 de Junho de 2008, de que se enviará cópia. 
 
* Em nome de Stellarte Gráfica – Sociedade Unipessoal, L.da, para construção de um 

armazém e habitação para vigilante, numa propriedade, sita em Alcoentras, em Vale do Grou, 
em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado informar a requerente de que a pretensão não é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes na informação da DGUO, de 26 de Maio de 2008, podendo vir a ser 
reapreciado após a elaboração e aprovação definitiva do PU do Vale do Grou, conforme dispõe o 
n.º 3.2 do artigo 16.º do PDM. 

 
* Requerimento, em nome de José Antunes Rodrigues, solicitando que seja reanalisada a 

sua pretensão de legalização de uma moradia e anexos, sitos na Rua da Falcata, n.º 30, em Serra 
d’ El-Rei, objecto de indeferimento em reunião realizada em 4 de Dezembro de 2006. 

- Deliberado notificar o requerente para comparecer em atendimento com vista à análise 
do assunto. 

 
* Carta, datada de 14 de Junho de 2007, em nome de Manuel Correia, solicitando 

autorização para proceder ao fechamento de um espaço existente entre um PT e a sua moradia, 
sita na Rua da Paz, n.º 17, no Alto da Vela, em Peniche. 

- Deliberado indeferir, pelos motivos constantes na informação da DGUO, de 2 de Junho 
de 2008, de que se remeterá cópia. 

 
LOTEAMENTOS: 
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Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 

* Proc.º N.º1/08-Lot/DHU, em nome de Construções Vila Maria, L.da, para loteamento de 
um prédio rústico, sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, em princípio, o estudo de loteamento, nas condições constantes das 
informações da DGUO, de 16 de Maio de 2008, e do DEA, de 7 de Fevereiro de 2008, às quais o 
promotor deverá dar cumprimento, devendo, ainda, garantir a execução da faixa de rodagem da 
Rua C na sua plenitude. Os espaços verdes contidos nos logradouros privados nas moradias não 
devem ser incluídos no cálculo das áreas de cedência nem deduzidos nas eventuais 
compensações e adquirir as parcelas de terreno, com as áreas de 68,89 m2 e 8,98 m2, para 
completamento dos lotes 16 e 17, respectivamente, sendo as condições da aprovação e os 
encargos a suportar estabelecidos com a aprovação definitiva do estudo e dos projectos de infra-           
-estruturas. 

Deliberado, também, promover a desafectação do domínio público e integração no 
domínio privado municipal das parcelas de terreno a alienar, no decurso da qual o DPGU deverá 
estimar o seu valor. 

 
* Proc.º N.º 14/92-Lot/DHU, em nome de Construções Dinossauro, L.da, para loteamento 

de uma propriedade, sita na Estrada Municipal 571, no Alto de Veríssimo, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora de um pedido de alteração ao referido loteamento. 

- Deliberado indeferir a alteração ao loteamento pretendida, pelos motivos constantes nas 
informações da DGUO, de 26 e 29 de Maio de 2008 (originar o aumento da área de implantação 
e construção do lote 11 em mais 3%), ao abrigo do disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, e promover a audiência prévia do interessado. 

 
* Proc.º 4/08-Lot/DHU, em nome de Otília da Conceição Santos e Outros, para 

loteamento de um prédio rústico, sito no Lugar de Cerco ou Ninho do Corvo, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar, em princípio, o estudo de loteamento, nas condições e com os 

fundamentos constantes das informações da DGUO, de 8 de Maio de 2008, e dos SMAS e do 
DPGU, de 11 de Junho de 2008, e condicionado à confirmação da titularidade da propriedade na 
sua globalidade pela Divisão Administrativa, tendo em conta as transmissões já operadas, sendo 
que as condições da aprovação e os encargos a suportar, caso sejam devidos, estabelecidos com a 
aprovação definitiva do estudo. 

Deliberado, ainda, colher os pareceres da DPOI e do DEA. 
 
* Proc.º N.º 5/98-Lot/DHU, em nome de Jorge Manuel Santos Afonso, para loteamento 

de um prédio rústico, sito na Estrada Municipal 578, em Ferrel, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado promover a abertura de inquérito público, nos termos do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 

 
* Proc.º N.º 17/99-Lot/DHU, em nome de Construções Rogério e Filhos, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita em “Paraíso” e “Várzeas”, em Casais de Mestre Mendo, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração ao referido 
loteamento. 

- Deliberado indeferir a alteração ao loteamento pelos motivos constantes na informação 
da DGUO, de 26 de Maio de 2008, de que se remeterá cópia (n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro) e promover a audiência prévia da interessada. 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 176/05, em nome de Herdeiros de João Dias Ferreira, para proceder à 

legalização de garagem, três anexos e muro, sitos na Rua Arq.º Paulino Montez, n.º 81, em 
Peniche, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar o projecto de legalização das construções (garagem, anexos e muro 
de vedação), conforme informação da DGUO, de 3 de Junho de 2008. 

 
* Proc.º N.º 86/08, em nome de Construções Ratola, para proceder a alterações no 

decurso da obra de construção de um edifício, sito na Rua das Flores, em Ferrel. 
- Deliberado indeferir o projecto de arquitectura das alterações por, segundo informação 

dos Serviços de Fiscalização, o projecto não corresponder à realidade das alterações executadas 
em obra e afectar manifestamente a estética do local (n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro), devendo promover-se a audiência prévia do interessado. 

Deliberado, ainda, que o DPGU, em articulação com o Gabinete Jurídico, efectue o 
apuramento das responsabilidades do promotor e do técnico responsável pela obra. 

 
* Proc.º N.º 500/07, em nome de Sitacim, L.da, para construção de um edifício 

habitacional, piscina e muros de vedação, nas ruas da Bica e Barbosa du Bocage, em Ferrel, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar, em princípio, a nova versão do projecto de arquitectura, nas 
condições da informação da DGUO, de 3 de Junho de 2008, devendo colher-se os pareceres da 
DEPPC, DPOI e SMAS, e sendo as condições da aprovação definitiva estabelecidas com a 
aprovação final. 

 
* Proc.º 624/07, em nome de Eduardo João Conceição Nunes, para instalação de um 

apoio de praia, na Praia do Baleal Sul, no Baleal, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado transmitir ao requerente a posição da CCDRLVT constante do seu parecer, 

datado de 28 de Maio de 2008, e remeter cópias ao DEA, SMAS e DPOI para conhecimento. 
 
* Proc.º N.º 26/07, em nome de Luís Alves Martins, para proceder a alterações no 

estabelecimento de restauração, denominado “Restaurante Onda Azul”, sito no Largo da Ribeira, 
n.º 38, em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado autorizar o levantamento do embargo da obra e aprovar o projecto de 
arquitectura das 2.as alterações, condicionado aos pareceres que vierem a ser emitidos pelos 
SMAS e Delegação de Saúde. 

Deliberado, ainda, informar que a solução para a esplanada a instalar no local deverá 
prever um afastamento de 1,50 m do edifício contíguo e informar a queixosa em conformidade. 

 
* Proc.º N.º 529/07, em nome de João Nuno Serra Silva Pata, para proceder à legalização 

da alteração à cobertura e acesso do prédio, sito na Rua José Estêvão, n.º 53-A, 2.º andar, em 
Peniche., já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto de legalização das alterações e deferir o pedido de 
licenciamento, nas condições constantes da informação da DGUO, de 29 de Maio de 2008, 
devendo ser efectuados os procedimentos referidos no parecer jurídico e apresentada declaração 
de responsabilidade técnica sobre a adaptabilidade das obras executadas na estabilidade da 
cobertura do edifício. 
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* Proc.º N.º 121/01, em nome de Júlio Manuel Marques Teodoro, para proceder a 

alterações no decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Alegria, em 
Ferrel, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma nova exposição 
prestando alguns esclarecimentos. 

- Deliberado que os Serviços de Fiscalização e o DPGU disponibilizem a ficha técnica de 
fiscalização e acompanhamento da obra. 

 

* Proc.º N.º 544/06, em nome de Natércia Maria Lemos Madeira Canhoto, para 
construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Malaca, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora de uma exposição em nome do requerente sobre a 
execução de obras do impasse do retorno na Rua da Malaca. 

- Deliberado manter as deliberações já tomadas nas reuniões de 10 de Março de 2008 e 
28 de Abril de 2008 e informar que a Câmara assegurará em tempo útil a execução das obras da 
sua responsabilidade. 

 
* Proc.º N.º 127/08, em nome de José Rui Oliveira Martins, para proceder à alteração de 

uma esplanada, situada no Largo da Ribeira, em Peniche.  
- Deliberado aprovar o projecto de alterações da esplanada. 
 
* Proc.º N.º 458/07, em nome de Vera Lina Martins Meca, para alteração/ampliação de 

um anexo para instalação de um Jardim de Infância, sito na Rua Maria da Avó, em Casais de 
Mestre Mendo, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, nas condições constantes 
da informação da DGUO, de 30 de Maio de 2008, devendo apresentar os projectos das 
especialidades e o projecto de segurança contra incêndios aprovado pelo SNB e cumprir 
integralmente com as condições referidas no parecer da Delegação de Saúde. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, na próxima sexta-feira, dia 20 
de Junho, pelas 21.30 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da 
Câmara e com dispensa de convocação escrita. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
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, por 
maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de 
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


