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ACTA N.º 31/2008 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2008: 

 

Aos trinta e um dias do mês de Julho 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, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezoito horas e trinta minutos. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

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

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, com a ref.ª 18/2007, da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 
de Atouguia da baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
despesa efectuada com o transporte de elementos da banda daquela Associação a Castro Marim, 
no passado dia 5 de Julho. 

- Deliberado conceder à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 um 
subsídio, no valor de 635,30 €, correspondente à despesa efectuada com o transporte dos 
elementos da banda em viatura municipal.  

 
* Carta n.º 83/DI, datada de 23 de Julho de 2008, da Cercipeniche, solicitando a 

atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento do transporte efectuado numa visita de 
estudo com alunos do Serviço Educacional à Quinta da Regaleira, em Sintra, no passado dia 15 
de Julho. 

- Deliberado conceder à Cercipeniche um subsídio, no valor de 148,53 €, correspondente 
à despesa efectuada com o transporte dos alunos em viatura municipal. (P.º 11/03) 

 
* Fax, datado de 31 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 

do Concelho de Peniche, solicitando a oferta de almoço na cantina do Centro Social do Pessoal 
da CMP aos pintores participantes na iniciativa “Um Dia a Pintar Peniche”, que terá lugar no 
próximo dia 9 de Agosto. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelos encargos a pagar com a oferta do almoço, 
a realizar na Cantina do Centro Social. (P.º 11/03) 

 
* Carta n.º 42/08, datada de 22 de Julho de 2008, do Grupo Desportivo de Peniche, 

solicitando a cedência do autocarro municipal e a oferta de um jantar na Cantina do Centro 
Social do Pessoal da CMP, no próximo dia 2 de Agosto, aquando da realização de um jogo de 
apresentação da equipa sénior daquele grupo desportivo, para a época 2008/2009. 

- Deliberado ceder a título gratuito o autocarro municipal para efectuar o transporte 
solicitado e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos a pagar com a oferta do 
jantar a realizar na Cantina do Centro Social. (P.º 11/03) 
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* Ofício n.º 524, datado de 11 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas a efectuar 
com a realização do 1.º Encontro de Bandas Filarmónicas. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 500,00 €. (P.º 28) 

 
* Oficio n.º 476/2008, datado de 14 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Serra 

d’El-Rei, solicitando apoio financeiro para a realização do grande prémio em ciclismo “35 
Voltas ao Aterro”, que terá lugar no próximo dia 10 de Agosto. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 
1.200,00 €. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 515/2008, datado de 25 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Serra 

d’El-Rei, solicitando apoio financeiro para a realização do 12.º Festival de Bandas Filarmónicas, 
que terá lugar no próximo dia 5 de Outubro. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 
500,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 3 de Junho de 2008, da Senhora Cármen da Conceição Martins, 

solicitando que seja dada autorização para que seja alterada para o seu nome a titularidade do 
contador da habitação, sita no Largo dos Remédios, s/n.º, em Peniche, em virtude do anterior 
titular, seu marido, Senhor José Pacheco Francisco, ter falecido. 

- Deliberado autorizar a mudança de titularidade e comunicar aos SMAS. (P.º 43) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Ofício n.º 170, datado de 18 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 
remetendo relatório referente aos trabalhos desenvolvidos por aquela junta de freguesia, relativos 
ao 1.º semestre de 2008 e no âmbito do protocolo de delegação de competências. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 276/DRLVT/2008, datado de 22 de Julho de 2008, da Direcção Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo – DRLVT, remetendo cópia do Auto de Vistoria efectuado ao Parque de 
Diversões Aquáticas de Peniche – Sportágua, no âmbito do Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 de 
Março. (P.º 4/01) 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

* Acompanhado do parecer da Junta de Freguesia de São Pedro, foi presente, para efeitos 
de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 12.00 às 4.00 horas, para um 
estabelecimento de bebidas, denominado “Taberna Remédio Santo”, sito na Rua Vasco da 
Gama, n.º 63, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Maria da Conceição Pacheco 
Fernandes Simões. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 12.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 

* Foi presente um requerimento, em nome da Balitur – Construções e Turismo, L.da, 
solicitando o alargamento do horário de funcionamento, até às 8.00 horas, do estabelecimento de 
dança, denominado “Voilá”, sito no Baleal Sol Village, no Baleal, durante os meses de Verão. 

- Deliberado que seja visado horário de funcionamento das 15.00 às 8.00 horas, durante a 
época balnear e com validade até 30 de Setembro de 2008. 
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OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, em nome de Ana Isabel Ramos Alves, solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública e parte de estacionamento com esplanada, junto ao 
estabelecimento de restauração, denominado Beira-Mar, sito na Avenida do Mar, n.º 108, em 
Peniche. 
 - Deliberado autorizar a instalação da esplanada com as dimensões e de acordo com as 
condições do plano de ocupação previstas no regulamento de ordenamento das esplanadas para a 
Avenida do Mar, em Peniche, e indeferir a ocupação da via pública com esplanada na baia de 
estacionamento existente na zona frontal ao estacionamento.  

 
PATRIMÓNIO: 

 

Permuta de terrenos: 
 

* Foi presente uma informação da Divisão Administrativa, propondo que a Câmara 
delibere no sentido de alterar a natureza do negócio jurídico, a realizar com o Senhor Rogério 
Rodrigues Madeira, relativamente à permuta de terrenos, sitos na Travessa do Adro, em Serra 
d’El-Rei. 

- Deliberado rever a deliberação de 22 de Outubro de 2007, quanto à natureza do negócio 
jurídico a efectuar com o Senhor Rogério Rodrigues Madeira, no sentido deste ser efectuado 
através da celebração de escritura de compra e venda, adquirindo o Município de Peniche a 
parcela de terreno, com a área de 8,60 m2, destinada à integração na via pública, e alienando a 
parcela de terreno, com a área de 11,60 m2, destinada à integração na propriedade do requerente 
para construção, sendo as demais condições as fixadas naquela deliberação. 

 
Alienação de terrenos: 

 

 * Requerimento, em nome de Rogério dos Santos, solicitando a alienação de uma parcela 
de terreno, com a área de 88,80 m2, sita na Travessa Vasco da Gama, em Ferrel, já presente em 
reunião anterior e acompanhado agora de parecer da Junta de Freguesia de Ferrel. 

- Deliberado indeferir o pedido de alienação da parcela de terreno. 
 
* Requerimento, em nome de Vítor Manuel Nunes Santos, solicitando a alienação de uma 

parcela de terreno, com a área de 270,00 m2, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 20, em 
Ferrel, acompanhado agora de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 270,00 m2, ao 
preço de 12,00€/m2. 

 
VENDA AMBULANTE: 
 

 * Foi presente um requerimento, em nome de Álvaro Jorge Ferreira, solicitando a 
reapreciação do seu pedido de autorização para proceder à venda de farturas, durante os fins-de-         
-semana e feriados, no Campo da República, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir.  
 
REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE PENICHE: 
 

 Considerando que está em curso o estudo de revitalização do Mercado Municipal com a 
introdução de alterações aos locais de venda; 
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 Considerando que as intervenções a efectuar não deverão ficar condicionadas à ocupação 
dos locais de venda por prazos extensos; 
 A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação do aditamento ao n.º 6 
do artigo 8.º do Regulamento do Mercado Municipal de Peniche, com a seguinte redacção: 
 “Artigo 8.º: 
 6 - … 
 Por motivos supervenientes, a Câmara poderá prorrogar o direito à ocupação, por 
períodos de 1 ano, sucessivamente renovados por iguais períodos, salvo se uma das partes o 
denunciar mediante a apresentação de requerimento pelo interessado com a antecedência de 30 
dias antes do termo do prazo da concessão, ficando cada renovação sujeita ao pagamento da 
importância correspondente ao dobro da taxa mensal de ocupação em vigor.” 

 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BALEAL: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 21 de Julho de 2008, do DPGU, prestando 
alguns esclarecimentos sobre uma questão levantada por um munícipe aquando da discussão 
pública do PUB, no âmbito do cálculo de densidade habitacional aprovado para um loteamento, 
sito nos Casais do Baleal. 
 - Tomado conhecimento e deliberado transcrever na acta a informação prestada pelo 
DPGU, datada de 21 de Julho de 2008. 
 “Informação: 

No decurso de uma reunião de Câmara pública em que se discutia o Plano de 
Urbanização do Baleal, um dos interessados presentes questionou a Câmara Municipal, com 
exibição do aviso de um loteamento urbano na zona, publicado num jornal local em 13 de Junho 
de 2007, como era possível que esse alvará contemplasse uma densidade habitacional de 60 
fogos/ha, quando o PDM, para a mesma zona, apenas previa um máximo de 40 fogos/ha? 

Relativamente a essa intervenção, cumpre-me esclarecer que a questão que o munícipe 
colocou partiu de vários pressupostos errados. Para calcular a densidade habitacional, não 
basta uma simples operação aritmética de dividir o número de fogos constante do aviso pela 
área do prédio a lotear, expressa em hectares. 

Existem outros factores a considerar, como sejam: 
1. Quanto à área de intervenção 

Como é sabido, nos termos da alínea l) do artigo 2º do RMUE, a área de intervenção 
considerada não se limita à área do prédio a intervir, mas acrescenta-se 50% das vias 
confinantes. Assim, para efeitos de cálculo de índices urbanísticos, a área afecta ao loteamento 
não é de 2.441,61 m2

, mas sim de 3.369,01 m2
.   

Este cálculo não só é lógico e regulamentar, como ainda, neste caso concreto, tem uma 
razão adicional, já que o proprietário do terreno cedeu, em 1996, uma parcela de terreno 
considerável para integrar na via pública. 
2. Quanto à classe de espaços 

Este loteamento insere-se em duas classes de espaços “urbanos”e “urbanizáveis”.Como 
é do conhecimento geral, nos termos do PDM, apenas a classe de “espaços urbanizáveis” está 
sujeito aos parâmetros urbanísticos, como sejam: O “ Índice de construção bruto” e a 
“densidade habitacional”. 

Ora, da área de intervenção atrás referida, apenas 1.723,41 m2 são espaços urbanizáveis 
e esta área, apenas integra 6 fogos, pelo que a densidade habitacional em espaços urbanizáveis, 
é de 35 fogos/ha, ou seja, abaixo do máximo previsto pelo PDM. 
3. Conclusão 
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Pelo exposto, não assiste qualquer razão ao munícipe na questão que colocou, já que a 
densidade habitacional em “espaços urbanizáveis”, é inferior ao permitido pelo PDM, como se 
pode verificar pelo “quadro síntese” que está no processo e cuja fotocópia se junta. 

Convirá todavia esclarecer que, apesar dos terrenos abrangidos pela classes de 
“espaços urbanos” não estarem sujeitos a essas regras, mas apenas ao cumprimento do RGEU, 
cércea modal e características da envolvente, tem sido usual, para esta zona, que, sempre que 
possível, mesmo no caso dos “espaços urbanos”, os índices máximos não excedam o previsto no 
PDM, para os espaços urbanizáveis. No caso deste loteamento, isso não foi possível cumprir, já 
que a densidade global é de cerca de 45 fogos/ha (espaços urbanos + espaços urbanizáveis), 
atendendo aos compromissos já existentes desde 1996, aquando da cedência de terreno à 
Câmara para integrar no arruamento, conforme fotocópia junta. Aliás, se este compromisso 
tivesse sido levado ao extremo, o loteador teria inclusivamente direito a uma maior área de 
construção, abrangendo a classe de espaços urbanos tanto mais que a cércea modal da pré-
existência é superior à cércea que foi aprovada no próprio loteamento. 

O Director de Departamento, 
José Marcolino Martins Pires (Engº.)” 

 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL – CIDADE DE PENICHE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 11 de Julho de 2008, do Gabinete de 
Planeamento da DEPPC, prestando alguns esclarecimentos relativamente à necessidade de se 
efectuarem estudos com vista a suprir os desfasamentos existentes actualmente no Plano de 
Urbanização da Zona Sul da Cidade de Peniche – PUZS. 
 - Deliberado dar início à revisão do PUZS – Plano de Urbanização da Zona Sul, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 98.º do RJIGT, e nas condições preconizadas 
nas informações da DEPPC, de 11 de Julho de 2008, e do DPGU, de 14 de Julho de 2008. 

 
PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PLANO DE PRAIA DA CONSOLAÇÃO/CONSO-
LAÇÃO NORTE: 
 
 * Foi presente uma informação da DGUO, datada de 16 de Julho de 2008, dando parecer 
relativamente à proposta apresentada pela PROAP – Estudos e Projectos de Arquitectura 
Paisagista, L.da, para requalificação do plano referido em epígrafe. 
 - Deliberado dar o parecer favorável ao estudo de requalificação do Plano de Praia da 
Consolação/Consolação Norte desde que o projecto a desenvolver contemple as condições 
constantes do parecer da DGUO, de 16 de Julho de 2008, o qual se remeterá à CCDRLVT. 
 
PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO: 
 
 * Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, acompanhado 
de parecer da Junta de Freguesia de Conceição e da Divisão de Construção e Conservação, foi 
presente uma proposta de estacionamento para a Rua Alto da Boneca, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o estudo de estacionamento proposto para o local e dar 
conhecimento à Junta de Freguesia de Conceição. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Fernando Manuel de Oliveira Fernandes, 

solicitando autorização para a instalação de Serviços de Restauração e proceder à realização de 
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eventos, na Quinta do Juncal, sita em Serra d’El-Rei, no dia 19 de Julho, ao abrigo do artigo 19.º 
do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho. 

- Deliberado indeferir. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º 4/03-Lot/DHU, em nome de Empreendimar – Sociedade de Construções, 

L.da, para loteamento de uma propriedade, sita no Casal do Liberal, em Ferrel, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado agora de uma proposta de inclusão de uma rotunda no 
entroncamento da Rua dos Livraldos com a Rua Barbosa du Bocage. 

- Deliberado aprovar a solução técnica proposta para implantação da rotunda, devendo 
respeitar as condições constantes da informação da DGUO, de 24 de Junho de 2008, e dar 
seguimento à operação de loteamento. 

 
* Proc.º N.º 3/89-Lot/DHU, em nome de Epolar – Empreendimentos Imobiliários, L.da, 

para loteamento de uma propriedade, sita nos Casais do Baleal, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado agora de um pedido de alteração ao mesmo.  

- Deliberado colher o parecer jurídico das assessoras jurídicas para a área do urbanismo 
sobre a viabilidade de alteração e em que termos, dos pressupostos à licença de operação de 
loteamento inicial. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 96/08, em nome de Baleal Coop – CRL, para proceder à ampliação de um 

posto de transformação, sito na Avenida da Praia, em Casais do Baleal. 
- Deliberado indeferir, por a ampliação do PT estar inserido num conjunto e em zona de 

construções de génese ilegal, devendo previamente proceder-se à audiência prévia da requerente. 
 
* Proc.º N.º 170/08, em nome de Grupilar – Contruções, L.da, para construção de um 

edifício para habitação, com 3 fogos, na Travessa da Bica, em São Bernardino. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 

especialidades referidos na informação da DGUO, de 9 de Julho de 2008. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Requerimento, em nome de Fernando Manuel de Oliveira Fernandes, solicitando que 

seja emitida uma declaração de interesse público municipal para ampliação da propriedade 
Quinta do Juncal, sita em Serra d’El-Rei, no sentido de ser convertida em Hotel Rural. 

- Deliberado dar parecer favorável a que seja declarado de interesse público municipal a 
reconversão pretendida e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a presente 
declaração. 

 
* Informação, datada de 31 de Julho de 2008, da DGUO, prestando alguns esclarecimen-

tos relativamente a uma reclamação apresentada na CCDRLVT pelo Senhor Abílio Fidalgo 
Rafael sobre o funcionamento de um apoio de praia mínimo, situado na Ilha do Baleal. 
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- Deliberado informar a CCDRLVT em conformidade e comunicar à Polícia Marítima 
para exercer a fiscalização necessária com vista ao cumprimento das disposições legais em vigor 
para o tipo de equipamento instalado e autorizado, horário de funcionamento e prevenção e 
controlo do ruído. 

 
* Foi novamente presente uma exposição, em nome de José Henriques Teófilo, 

relativamente à construção efectuada sem licença na Rua Raul Brandão, n.º 14, na Ilha do Baleal, 
acompanhada agora de uma carta, datada de 3 de Junho de 2008, solicitando a alienação da 
parcela de terreno onde se encontra implantada a referida construção. 

- Deliberado indeferir o pedido de alienação da parcela de terreno, pelos motivos 
referidos na deliberação de 28 de Abril de 2008 e remeter o assunto à CCDRLVT para actuação 
em conformidade em relação ao procedimento da demolição. 

 
* Foi novamente presente uma informação, datada de 20 de Fevereiro de 2008, do 

consultor jurídico, Dr. Mário de Carvalho, remetendo parecer relativo ao uso indevido do alvará 
de empreiteiro da firma Sociedade de Construções Santos & Sebastião, L.da, acompanhado agora 
de estimativa de encargos dos procedimentos administrativos. 

- Deliberado comunicar ao Ministério Público com pedido de ressarcimento de 
indemnização do valor apurado de 257,02 €. 

 
INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR PAULO RODRIGUES: 
 
 Solicitou informação do resultado da reunião efectuada com a DREL sobre o Centro 
Educativo de Atouguia da Baleia e propôs a convocação da Comissão de Acompanhamento para 
análise do assunto. O Senhor Presidente da Câmara declarou que irá ser dado conhecimento das 
informações da DREL sobre se a EB 2,3 tem condições para ser objecto de ampliação, quais as 
obras interiores de adaptação e fundamentação objectiva da necessidade de ampliação. 
 
INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR FRANCISCO SALVADOR: 
 
 Manifestou o seu desagrado por se encontrar a circular um memorando intitulado “Toda a 
Verdade” sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, da autoria do Senhor Vice-
Presidente, sem que o mesmo tivesse sido apresentado e discutido em reunião de Câmara. O 
Senhor Vice-Presidente declarou no decurso da sua intervenção que fez na reunião de 28 do 
corrente que iria apresentar memorando sobre a evolução do processo relacionado com o Centro 
Educativo de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente da Câmara determinou que, de imediato, 
se promovesse a entrega aos membros da Câmara do referido documento. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e dez 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, 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. 


