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ACTA N.º 5/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010: 
 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche 

e Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-     
-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
O Senhor Presidente apenas participou na reunião até às dezassete horas e quarenta e 

cinco minutos. 
O Senhor Vereador Luís Ganhão apenas participou na reunião até às dezoito horas e dez 

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. 

 
VOTOS DE PESAR: 
 

A Câmara Municipal de Peniche, deliberou, sob proposta do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Peniche António José Correia, aprovar um voto de pesar pela morte do 
jovem Luís Filipe Santo Vala, estudante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
(ESTTM), mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos, e membro do Conselho Geral do 
Instituto Politécnico de Leiria. 

Aos familiares e amigos do Luís Vala e à Comunidade Académica da ESTTM, a Câmara 
Municipal de Peniche apresenta as suas mais sentidas condolências. 

 
Na sequência do desaparecimento de 4 pescadores do concelho da Lourinhã, devido ao 

naufrágio do barco “Fábio e João”, ao largo da Praia da Areia Branca, a Câmara Municipal de 
Peniche, deliberou aprovar um voto de pesar pelo desaparecimento de Amândio Jorge Domingos 
Pinto, José Martinho Antunes, Manuel Pedro Vieira Silvério e Basílio José da Fonseca e 
apresentar as sentidas condolências às famílias enlutadas. 
 
VOTO DE SOLIDARIEDADE: 
 
 Face à situação de catástrofe provocada pelas intempéries na Região Autónoma da 
Madeira, a Câmara deliberou aprovar um voto de solidariedade para com as Câmaras Municipais 
do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santa Cruz. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 9 e 17 

de Fevereiro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 18 de Novembro de 2009, do Clube Naval de Peniche, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a secção de 
natação/competição, relativas à época 2008/2009. 

- Deliberado atribuir ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 847,93 €. (P.º 11/03) 
 
* Ofício n.º 58, datada de 1 de Fevereiro de 2010, da Capitania do Porto de Peniche, 

solicitando autorização para proceder à utilização das piscinas municipais pela guarnição da 
Estação Salva Vidas de Peniche, a fim da mesma proceder a treinos contínuos de natação. 

- Deliberado autorizar a utilização das piscinas municipais gratuitamente. (P.º 44/02) 
 
* Carta, com a ref.ª 5/10, datada de 29 de Janeiro de 2010, da Associação Juvenil de 

Peniche, acompanhado de informação do Pelouro da Juventude, propondo a realização de 
parceria na organização do Intercâmbio Internacional – Water Media Interaction, a realizar em 
Peniche, de 27 de Março a 3 de Abril de 2010, e solicitando a atribuição de algum apoio 
logístico. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado. (P.º 2) 
 
* Carta, datada de 12 de Novembro de 2009, do Grupo de Monitoras da Colónia de S. 

Teotónio de Santo Amaro de Oeiras, acompanhada de informação do Serviço de Acção Social, 
Solidariedade e Habitação, solicitando diverso apoio logístico para a realização de um convívio 
em Peniche. 

- Deliberado autorizar, a título excepcional, o apoio solicitado. (P.º 17)  
 
* Informação n.º 13/2010, datada de 22 de Fevereiro de 2010, da Divisão de Acção 

Sócio-Cultural, apresentando a programação cultural para 2010, propondo o programa do Mês 
do Teatro, dedicado a Raul Solnado e respectiva estimativa de custos. 

- Deliberado autorizar. 
 
* Informação n.º 8/10, do Serviço de Desporto, propondo a renovação de produtos 

consumíveis e materiais de desgaste destinados aos balneários do Campo Relvado Sintético. 
- Deliberado concordar com a aquisição de produtos/materiais para os balneários do 

Campo Relvado Sintético.  
 
* Informação, datada de 9 de Fevereiro de 2010, do Director do DAF, propondo que seja 

feito o pagamento da totalidade da dívida respeitante ao processo do Tribunal de Relação de que 
é arguido o Dr. Carlos Augusto Faustino da Silva. 

- Considerando o parecer do Dr. Mário de Carvalho, datado de 11 de Janeiro de 2010, 
deliberado solicitar ao Senhor Dr. Carlos Augusto Faustino da Silva que proceda, de imediato, ao 
pagamento integral da dívida, no valor de 58.486,99 €.  

 
* Informação do Senhor Vice-Presidente, relativa ao Mês das Rendas de Bilros nas 

Escolas do 1.º ciclo do concelho de Peniche. 
- Tomado conhecimento e deliberado concordar com a iniciativa. 
 

* Ofício n.º 191/C, datado de 15 de Fevereiro de 2010, do STAL – Sindicato Nacional 
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dos Trabalhadores da Administração Local, comunicando um pré-aviso de greve para o próximo 
dia 4 de Março.  

- Tomado conhecimento. (P.º 40/03) 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 
efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 

* Das 6.00 à 1.00 hora, para o estabelecimento de bebidas e padaria, denominado “Doce 
Dia”, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 4, em Ferrel, de que é proprietária a empresa Fernanda Paula, 
Unipessoal, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.00 à 1.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Lagido”, sito 

na Travessa Rosa Patacas, n.º 3 – R/c, no Baleal, de que é proprietário o Senhor José Alberto 
Antunes de Oliveira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar 102”, sito 

na Rua Cruz das Almas, n.º 102, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Vasyl Marina. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 11.00 às 4.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 
 
* Das 8.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “Jómo”, sito 

na Rua do Cerro, s/n, em Peniche, de que é proprietário o Senhor José Francisco da Luz Reis. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 
 
* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “O 

Marinheiro” sito na Rua dos Pescadores, n.º4B, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Ana 
Luisa Vicente Chagas. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Mónaco”, 

sito na Rua Arq.º Paulino Montez, n.º 120, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Levi 
António Ferreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “O Pão 

Quente”, sito na Travessa do Bom Sucesso, n.º 6, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Humberto Pedro Conceição Santos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 
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* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Wilma’s 
Kaffé”, sito na Rua Nova das Arieiras, n.os 12 e 14, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Vilma Maria Anastácio Soares. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 
 

PROGRAMA “EUROPA PARA OS CIDADÃOS”: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 22 de Fevereiro de 2010, da Técnica 
Superior de Educação Social, propondo a participação do Município no âmbito da parceria 
envolvida na candidatura descrita em epígrafe. 
 - Deliberado aprovar. 
 
CARNAVAL DE INVERNO: 
 

 O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos felicitou os grupos participantes no Corso 
Carnavalesco, pelo entusiasmo demonstrado e qualidade dos trajes, não obstante as condições 
climatéricas adversas. Manifestou o seu agradecimento aos trabalhadores municipais pelo 
profissionalismo demonstrado na montagem do palco e das cadeiras. 

Fez um reparo ao desfile escolar, que se tinha revelado muito violento para as crianças, 
devido ao frio intenso que se fazia sentir na altura. Disse que futuramente a Câmara deveria 
arranjar um plano B, que garantisse a realização do desfile, mas em recinto coberto. 

Disse também que o som do Corso não tinha sido bem sucedido e que defendia a opção 
de haver um som por cada grupo. 

Referiu que não tinha entendido a razão de proibição de estacionamento na Rua 
Alexandre Herculano, a partir do Café Avis. 

Por último, disse que na noite de Sexta-feira para Sábado tinha ouvido um barulho 
intenso proveniente da tenda montada junto à Casa do Cais e que seria uma situação a acautelar 
pela Câmara no futuro. 

O Senhor Vice-Presidente afirmou que o desfile tinha decorrido de forma muito participada 
e positiva, não deixando no entanto de considerar oportunos alguns dos reparos feitos ao mesmo. 

Acrescentou que o som do Corso tinha melhorado, tendo havido só duas falhas. 
Finalizou dizendo que o Carnaval tinha atingido uma grande dimensão, em termos de 

qualidade dos carros e dos trajes dos figurantes. 
 

NÚCLEO ESCOLAR DE FERREL: 
 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos perguntou se já havia alguma decisão 
sobre o local onde iria ser implantado o Núcleo Escolar de Ferrel e se já tinham sido feitos 
contactos com os proprietários. 

O Senhor Vice-Presidente informou que ainda não havia uma decisão objectiva sobre o 
local. Acrescentou que se fossem colocadas questões de especulação, poderia ser encarada a 
possibilidade de expropriação. 
 

FORTE DA CONSOLAÇÃO: 
 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos disse que tinha ido visitar a derrocada de 
parte da arriba do Forte da Consolação e que, por as instalações sanitárias existentes no local 
terem ficado inutilizados seria necessário arranjar uma alternativa. 

O Senhor Vice-Presidente informou que iriam ser alugados WC amovíveis para colocar 
no local. 
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AEROGERADORES DOMÉSTICOS: 
 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos referiu que o barulho quase constante 
produzido pelos aerogeradores domésticos era muito incomodativo para as casas vizinhas. 
Salientou o vazio legal existente em relação a esta matéria e a necessidade da Câmara tomar 
posição sobre o assunto. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes comunicou que o Director do DPGU tinha ficado 
encarregado de avaliar qual a capacidade de intervenção do Município na instalação deste tipo de 
equipamento. 

 
HOMENAGEM AO ACTOR RAUL SOLNADO: 
 
 * Tendo em consideração a notável carreira artística em prol da dinamização e 
desenvolvimento do teatro em Portugal, pautada pelos superiores valores do humanismo e 
liberdade, foi proposto pelo sector da cultura a atribuição do nome de Raul Solnado a uma rua da 
cidade de Peniche. Apresentava uma nota biográfica do citado actor, figura ímpar no panorama 
cultural português da segunda metade do século XX, distinguindo-se como actor, humorista e 
comunicador. 
 - A Câmara deliberou concordar com o proposto e atribuir o nome de Raul Solnado a 
um arruamento junto ao antigo Convento, que entronca com a Estrada Marginal Norte, cerimónia 
a ter lugar no próximo dia 15 de Março, Dia do Teatro. 
 O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos, disse que na nota biográfica elaborada 
pelo sector da cultura não referia a sua ligação a Peniche, nomeadamente ao Lar de Santa Maria, 
assim como a sua amizade com Monsenhor Bastos. 
 Disse também que se deveria ter algum cuidado na atribuição de nomes de figuras 
nacionais a ruas de Peniche, uma vez que já havia poucas ruas sem nome e que deveriam ser 
privilegiadas para nomes de figuras locais. Lembrou os nomes de Abel Campos, Dr. Domingos 
Pata e Professor António Alves Seara. 

O Senhor Vice-Presidente concordou com o reparo do Senhor Vereador Carlos Amaral 
Domingos e aproveitou a oportunidade para informar que o Senhor Presidente já tinha nomeado 
a Comissão Municipal de Toponímia, constituída por si próprio, pela Chefe de Divisão 
Administrativa e pelo Assistente Técnico Pedro Ferreira. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador sugeriu que se fizesse um levantamento dos 
nomes de todas as ruas de Peniche. 

 
ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO REGULAMENTO DO PDM DE PENICHE AO 
PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO OESTE E VALE DO 
TEJO (PROT-OVT): 
 
 * O Director do DPGU e os Chefes da DGUO e da DEPPC fizeram uma apresentação do 
assunto em epígrafe, através de meios audiovisuais. 
Foi efectuada uma breve resenha histórica sobre o processo, sendo referidas as disposições do 
PDM incompatíveis com o PROT-OVT. 
 - A Câmara deliberou propor as alterações constantes da informação do DPGU ao 
regulamento do PDM de Peniche para adaptar ao PROT-OVT, sujeito à concordância da 
CCDRLVT através da alteração por adaptação nos termos previstos no artigo 97.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
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EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF DE 
PENICHE – CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO: 

 
* Informação, datada de 22 de Fevereiro de 2010, da Divisão Financeira, comunicando 

que, na sequência da deliberação da Assembleia Municipal, tomada na sua sessão de 19 de 
Fevereiro corrente, onde autorizou a contracção de empréstimo até ao valor de 702.000,00 €, 
com o Banco BPI, S.A., para complemento ao financiamento por fundos comunitários da obra 
referida em epígrafe, em anexo apresentava a minuta do contrato necessário celebrar. 

- A Câmara deliberou aprovar a citada minuta do contrato.  
 
PLANO ESTRATÉGICO DA REDE DE CICLOVIAS: 
 
 * Foi presente a informação da DPOI a comunicar os resultados da participação pública, 
que decorreu no portal do Município. 
 O Director do DPGU comunicou que tinha havido 38 participações e propôs que os 
resultados fossem divulgados, sem identificação dos autores no portal do Município e que os 
mesmos fossem remetidos à projectista, dando um prazo de 30 dias para terminar a realização 
dos serviços contratados. 

- A Câmara concordou com o proposto. 
 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: 
 

* Requerimento, em nome de Luisa Maria Marques Garcia Monteiro Rendeiro e Outros, 
solicitando o destaque de uma parcela de terreno, com a área de 1.056,40 m2, sita entre a Estrada 
Marginal Sul e o Caminho do Farol Sul, em Peniche. 

- Deliberado informar a requerente de que a Câmara não vê inconveniente na emissão de 
certidão de destaque da parcela de terreno, devendo ser cedida ao domínio público a área 
necessária à implantação do arruamento na parcela sobrante até ao limite das construções 
existentes a norte. 
 
 * Requerimento, em nome António José Garcia Batim e Outro, solicitando o destaque de 
uma parcela de terreno, com a área de 1.064,60 m2, sita na Estrada Marginal Sul, em Peniche. 

- Deliberado informar o requerente de que a Câmara não vê inconveniente na emissão de 
certidão de destaque da parcela de terreno, devendo a proposta ser rectificada de modo a que a 
cedência ao domínio público garanta passeios com largura mínima de 2,25 m. 
 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Requerimento, em nome de José Miguel Martins dos Santos, solicitando a alienação de 

uma parcela de terreno, sita na Rua das Quintinhas, n.º 16, em Ferrel. 
- Deliberado informar o requerente de que o Município não lhe poderá vender a referida 

parcela de terreno, em virtude da mesma não ser propriedade municipal. 
 

Exercício do direito de preferência: 
 

* Foi novamente presente o processo, em nome de Rosa Maria Fidalgo Domingos 
Alexandre, relativo à aquisição de um edifício, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, 
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destinado ao alargamento do arruamento e regularização dos alinhamentos, acompanhado de 
carta, datada de 12 de Fevereiro de 2010, em nome da proprietária, aceitando o valor 
anteriormente proposto. 

- Deliberado adquirir à Senhora Rosa Maria Fidalgo Domingos o imóvel, sito na Rua 
Sacadura Cabral, n.º 25, em Peniche, pelo valor proposto de 15.000,00 €. 

 
Concessão do Bar e Minimercado do Parque de Campismo de Peniche: 
 

 * O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento da reunião efectuada com os serviços 
municipais, a fim de analisar a situação do bar e minimercado do Parque de Campismo de 
Peniche, nomeadamente as necessidades de conservação daquele equipamento. 

Sobre a sua concessão, alvitrou duas hipóteses, ou um procedimento em que as obras de 
conservação fossem da responsabilidade do concessionário ou que as obras citadas fossem 
realizadas pelo DOM. 

Acrescentou que o DOM tinha capacidade de executar as obras num prazo curto, por 
administração directa, sugerindo a sua execução por aquela unidade orgânica e que se efectuasse 
um procedimento o mais simplificado possível para concessão do equipamento em questão. 

- A Câmara concordou com a proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente. 
 

Habitação social – atribuição de fogo: 
 

 * Informação, datada de 22 de Fevereiro de 2010, da técnica superior de serviço social, 
apresentando uma proposta de atribuição do fogo n.º 34, sito no Bairro do Calvário, em Peniche, 
à Senhora Carminda Rosa Barranquinho, em virtude de se encontrar em situação de “sem-           
-abrigo” e necessitar de apoio a nível psicológico e apresentando cálculos para estabelecimento 
do valor de renda de casa. 
 - Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto, a Carminda Rosa Barranquinho e fixar o 
valor da renda a pagar em 23,75 €.  
 
Habitação social – reapreciação do valor da renda de casa: 
 

* Informação, datada de 10 de Fevereiro de 2010, da técnica superior de serviço social, 
propondo, por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar, a reapreciação do 
valor da renda de casa, respeitante ao fogo, sito no Edifício Coosofi, 4.ª F, em Peniche, de que é 
titular a Senhora Sandra Paula Conchacha Bem. 

- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 23,75 €, apenas enquanto a situação se 
mantiver. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

* Requerimento, em nome de Celtibérico – Eventos e Restauração, L.da, solicitando 
autorização para proceder à colocação de esplanada, junto ao Bar AAA, sito no Largo da 
Ribeira, n.º 12, em Peniche. 

- Deliberado deferir. 
 
* Requerimento, em nome de Restaurante Meia-Via, L.da, solicitando autorização para 

proceder à colocação de esplanada de apoio ao restaurante, situado na Rua Ramiro Matos Bilhau, 
em Peniche. 

- Deliberado deferir. 
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* Requerimento, em nome de José Joaquim Antunes Monteiro, solicitando autorização 
para proceder à ocupação de espaço público com roulote para venda de produtos alimentares na 
zona do restaurante “Nau dos Corvos”, no Cabo Carvoeiro, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado informar o requerente de que o local pretendido para a colocação do 
equipamento não se encontra sob jurisdição municipal. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L5/09, em nome de Civiserra – Construções, L.da, para loteamento de um 

prédio rústico, sito na “Eira Velha” ou “Penedos”, em Serra d’El-Rei. 
- Deliberado aprovar em princípio a alteração ao loteamento, devendo proceder à 

reformulação do pedido, de harmonia com o parecer técnico da DGUO, de 2 de Fevereiro de 
2010, nomeadamente no que diz respeito à criação de um impasse. 

 
* Foi presente o processo de loteamento n.º L3/08, em nome da Conventopen – Imobiliá-

ria e Construção, L.da, para loteamento de um prédio misto, sito no Convento, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado de uma informação da DEPPC, datada de 19 de 
Fevereiro de 2010, apresentando uma alteração à avaliação efectuada a uma parcela de terreno 
com a área de 18,50 m2 e consequente rectificação do valor da respectiva alienação. 

- Deliberado aprovar definitivamente o loteamento, devendo o alvará ser emitido após o 
cumprimento das condições prévias dos pareceres da DGUO, SMAS, DPOI, DEA e DASU, 
sujeito às restantes condições constantes nas informações destes serviços e das entidades 
concessionárias das infra-estruturas. 

A requerente deverá ainda entregar o projecto definitivo da rede viária exterior, 
devidamente medido e orçamentado, cujas obras deverão ser executadas a cargo da requerente, 
através da celebração de protocolo ou de contrato de urbanização, podendo o valor dos encargos 
relativos à parcela de taxas (TMU), serem abatidos aos custos dessa intervenção, com o valor da 
mesma seja superior. 

Mais foi deliberado rectificar a deliberação de 29 de Dezembro de 2009, no sentido de 
passar a constar que os prédios a alienar são os descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Peniche sob os números 1994, 2160, 2161 e 2162, da freguesia de Ajuda, e que o valor total da 
alienação é de 302.199,93 €, conforme a informação da DEPPC, de 19 de Fevereiro de 2010. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

* Foi presente o processo de obras n.º 274/09, em nome de Joaquim Leal Patriarca, para 
proceder à legalização de estabelecimento comercial e esplanada-cervejaria/bar, sito na Rua D. 
Luís de Ataíde, n.º 4, em Peniche. 

- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é 
vinculativo. 

 

Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 

* Requerimento, em nome do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da 
Baleia, solicitando a isenção total do pagamento das taxas devidas pelo pedido de licença de 
construção do edifício daquele Centro Paroquial, relativo ao processo de obras n.º 346/08. 
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- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos do n.º 
3 do artigo 51.º do RMUE. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e trinta 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 Nicolau Nobre Ferreira , Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


