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ACTA N.º 28/2010 

 

         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

         REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2010: 

 

Aos onze dias do mês de Outubro 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 quarenta minutos. 

O Senhor Presidente só participou na reunião até às dezasseis horas e cinco minutos, não 

tendo participado no período da ordem do dia. 

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declaro aberta a reunião, o Senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos 

presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, 

nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que 

foram solicitados e as respostas dadas: 

 

- Virtuosa Leal, que solicitou que lhe seja emitida uma certidão que titule a propriedade 

de uma serventia particular. O Senhor Presidente informou que a certificação de titularidade de 

propriedades não é uma competência da Câmara e solicitou que a DGUO e o DAF analisem o 

assunto. 

- Hélder Beirolas, que solicitou informações sobre a realização da feira mensal de 

Peniche. O Senhor Vice-Presidente informou que, provavelmente, só no mês de Novembro é que 

se voltará a realizar a feira mensal, atendendo a que a execução das obras dependerá das 

condições climatéricas e, para além das obras, existe o processo burocrático para atribuição de 

lugares aos vendedores. 

- Maria José Barbosa, que fez algumas considerações sobre o lugar da Consolação. O 

Senhor Presidente informou que está a ser preparada uma intervenção urbanística para a 

Consolação e que o Município já está a estudar possíveis soluções para o estacionamento de 

auto-caravanas. O Senhor Vice-Presidente disse que têm sido feitas intervenções na Consolação, 

lembrando que o estacionamento no largo do Forte foi reordenado, que é feita a limpeza 

sistemática das praias e que a Junta de Freguesia tem a competência da limpeza dos arruamentos.  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 

23 de Setembro a 11 de Outubro corrente: 

Reuniões: 

- De Câmara de 23 de Setembro do corrente ano. 

- Com diversos técnicos municipais sobre as infra-estruturas EDP e PT referente à obra 

do Fosso das Muralhas. 
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- Com Directores de Departamentos Municipais e Director Delegado dos SMAS, sobre a 

definição de procedimentos administrativos referentes a loteamentos. 

- De elaboração do Mapa de Obras Municipais. 

- Ordinária de Assembleia Municipal de Peniche. 

- Com as empresas Bentonit e Rodoviária do Tejo, SA e com o Eng.º José Coelho sobre o 

desenvolvimento da obra de requalificação do Terminal Rodoviário, prevista iniciar-se no dia 18 

de Outubro. 

- Com o Senhor Vítor Vigário, Presidente do Clube Recreativo Penichense, sobre 

diversos aspectos referentes ao funcionamento desta colectividade. 

- Com o Senhor Joaquim Pedroso, sobre questões relativas ao funcionamento do 

“Cocktail Bar” e de todo o trabalho que a Câmara Municipal de Peniche está a levar a cabo para 

resolver a situação.  

- Com a Direcção da Associação de Feirantes, nomeadamente com o Presidente e 

Tesoureiro, da qual resultaram um conjunto de sugestões importantes, tais como: Proposta do 

novo recinto da feira mensal de Peniche; da metodologia prevista para atribuição de lugares e a 

recepção de contributos da referida Associação.  

O Senhor Vice-Presidente informou que, expostas as razões para a alteração do espaço 

para realização da feira, as características do novo local e a metodologia de atribuição dos 

lugares, estas foram bem aceites. Destacou que, dada a delicadeza do assunto, o aval muito 

positivo ao modelo de atribuição de lugares, por ser considerado adequado, justo e transparente. 

Que a Associação propôs a diminuição da dimensão dos lugares de venda, para 7 m de largura e 

5 m de profundidade, com mais 30 cm para a colocação de argolas, garantindo que tais medidas 

são suficientes. Esta solução, que permite aumentar o número de lugares, foi aceite.  

Referiu ainda que as autoridades policiais, noutros recintos, colaboram com a entidade 

responsável pela gestão da feira, apoiando os fiscais municipais no controlo de entradas e noutras 

tarefas, intervindo sempre que algum feirante não cumpre com as indicações expressas pela 

fiscalização, promovendo, inclusivamente, a retirada do recinto dos transgressores. Disse que, 

como já era intenção da Autarquia solicitar à PSP uma colaboração mais activa, ainda que isso 

pudesse ter custos, foi importante tomar conhecimento desta experiência noutras feiras. 

Terminou este assunto frisando que a colaboração da Associação, para além de importante, é 

muito louvável pela disponibilidade que manifestou. 

- Com alguns elementos representantes da Rip Curl e Senhor Comandante Operacional 

Municipal, no sentido de resolução de diversos aspectos logísticos do Campeonato Mundial de 

Surf, a ter lugar no concelho de Peniche, desde 7 de Outubro. 

- Com a Dr.ª Teresa Mouga e Senhores Eng.
os

 Paulo Fernandes e Joaquim Santos, sobre o 

projecto de arranjos exteriores da ESTM. 

- Com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e a Senhora 

Arq.ª Etelvina Alves, sobre o processo dos terrenos para o Centro Educativo daquela vila. 

- Com a Direcção do Grupo Desportivo Atouguiense e Senhor Director do Agrupamento 

da Escola de Atouguia da Baleia, sobre o mapa e as condições da utilização do campo de relva 

sintética, pelos alunos da EB 2.3 de Atouguia da Baleia. 

Outras actividades e eventos: 

- Esteve presente na iniciativa de implantação da Horta Pedagógica na EB 1 de Geraldes. 

- A convite do “Independente”, esteve presente no almoço convívio promovido pelo 

mesmo. 

- Na inauguração da exposição "A República está nas Ruas - Reflexos da Revolução na 

Toponímia da Vila de Peniche", que estará patente ao público até ao dia 2 de Janeiro de 2011, na 

Sala do Governador, na Fortaleza de Peniche. 
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- Na exposição de pintura de Nuno Rodrigues, intitulada “Pinturas com a Boca – Sem 

Limites”, que estará patente na Sala de Exposições do Edifício Cultural, até ao próximo dia 24 

de Outubro. 

- Esteve presente na 14.ª Edição do Festival de Bandas Filarmónicas, organizado pela 

Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei. Referiu que se trata de um evento cultural com muita 

qualidade, sendo justo felicitar esta Autarquia por tão importante realização. 

- Esteve presente na conferência de imprensa de lançamento do Campeonato Mundial de 

Surf - Rip Curl Pro Surf – Peniche 2010 e nos vários momentos deste enorme acontecimento 

desportivo que aproveitou para evidenciar, na qualidade de responsável pelo Pelouro do 

Desporto da Câmara Municipal de Peniche. 

- No lançamento do livro “Abre-te Cérebro - E das Trevas se fez luz” de três autores, 

entre os quais, o Senhor Arq. José Ribeiro Gonçalves, que teve lugar na Sala de Âmbito Cultural 

do El Corte Inglês, em Lisboa. 

- Esteve presente no III Convívio de Atletismo Inter-Juntas da Cidade de Peniche, 

organizado pelas Juntas de Freguesia de Ajuda, São Pedro e Conceição.  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Dia 28 de Setembro, esteve presente no início das comemorações do 20.º aniversário da 

Associação Juvenil de Peniche. 

- No dia 30 de Setembro, participou, na qualidade de presidente do conselho da 

comunidade do ACES-ON, como palestrante, com o tema “A Comunidade na Saúde”, no 

encontro Nacional de Gabinetes do Cidadão, realizado em Grândola. 

- No dia 2 de Outubro, participou na abertura da exposição de pintura “Pinturas com a 

Boca – Sem Limites”, do Nuno Rodrigues, que está a decorrer no Edifício Cultural do 

Município. 

- No dia 5 de Outubro, participou na abertura da exposição “A República está nas Ruas – 

Reflexos na Toponímia de Peniche”. 

- No dia 8 de Outubro, participou no seminário “Políticas Sociais Municipais”, que se 

realizou no Sardoal. 

- No dia 10 de Outubro, participou no baptismo de mergulho que se realizou no âmbito 

do Campeonato Mundial de Surf Rip Curl Pro Portugal Peniche 2010. Informou que o canal 

internacional de estação televisiva “Fuel TV”, na estreita relação com os “Christian Surfers 

Portugal”, propôs a realização de um baptismo de surf. Que os Christian Surfers lançaram à 

Câmara Municipal de Peniche o desafio desta actividade ser destinada a crianças e jovens 

residentes em Bairros Municipais que nunca tivessem tido a oportunidade de ter passado por tal 

experiência. A iniciativa enquadrada na animação e participação comunitária, contou com a 

presença de 17 crianças e jovens do Bairro Fernão de Magalhães e Edifício Coosofi, mobilizadas 

e acompanhadas por técnicas do Serviço de Acção Social do Município. Para além de 

proporcionar um momento único, possibilitou a participação numa reportagem para o canal 

“Fuel TV”, onde puderam mergulhar em entrevistas, ondas, técnicas sobre a modalidade e o 

contacto directo com a tricampeã e líder do Circuito Mundial ASP de surf feminino Stephanie 

Gilmore, a também australiana Sally Fitzgibbons e a sul-africana Rosanne Hodge. 

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Congratulou-se pela forma como está a decorrer o Campeonato Mundial de Surf e 

alertou para o facto das dunas estarem a sofrer alterações com a grande quantidade de pessoas a 

circularem sobre elas. O Senhor Presidente disse que foram tomadas medidas, nomeadamente 

com a colocação de barreiras físicas. 
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- Perguntou qual o valor gasto pelo Município no Campeonato Mundial de Surf. O 

Senhor Vice-Presidente informou que o município apenas dá apoio logístico ao evento. 

- Perguntou se o Município tem conhecimento do valor do orçamento da Reserva Natural 

das Berlengas. 

- Perguntou para quando a intervenção prevista no piso do recinto da feira mensal da 

Bufarda. O Senhor Vice-Presidente disse que é uma obra que está em agenda, que será iniciada 

assim que possível, e que a organização, gestão e realização da feira é da exclusiva 

responsabilidade do Centro Social da Bufarda. 

- Lembrou que já referiu alguns arruamentos com o piso degradado e perguntou para 

quando está previsto o seu asfaltamento. O Senhor Vice-Presidente disse que a brigada do 

alcatrão tem estado a dar apoio a outras intervenções, nomeadamente recuperação de escolas, 

recinto da feira mensal de Peniche e Campeonato Mundial de Surf. 

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Disse que o restaurante Sardinha tem quatro salas de refeições a funcionar em edifícios 

diferentes e servidas apenas por uma cozinha, sendo necessário que a fiscalização actue. 

- Sugeriu que a obra situada na Avenida do Mar, em Peniche, junto à residencial Popular, 

seja acompanhada pela fiscalização técnica, nomeadamente ao nível da insonorização. 

- Alertou para o facto da passagem pública que liga o Forte das Cabanas ao Portinho do 

Meio se encontrar vedada ao uso público. 

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Valorizou a realização em Peniche do RipCurl Pró Portugal 2010, pelo excelente 

impacto que tem tido à escala global, dando excelente visibilidade ao nosso concelho e às nossas 

potencialidades. Referiu que, relativamente ao ano passado, algumas coisas foram melhoradas, 

existindo outras com necessidade de melhoria e que, certamente, a edição de 2011 será ainda 

melhor. Disse sentir-se orgulhoso que a sua terra tenha uma prova com esta dimensão. 

- Referiu que gostaria que o Centenário da República tivesse sido comemorado com 

outra amplitude, nomeadamente com a realização de encontros/conferências, com historiadores 

locais, onde fosse dada a conhecer a forma como a população participou e recebeu os 

acontecimentos de 5 de Outubro de 1910. O Senhor Vice-Presidente disse que estão previstas 

outras iniciativas para além das já realizadas. 

- Perguntou como está a decorrer a obra de recuperação do fosso das muralhas, uma vez 

que lhe tinha chegado ao conhecimento a existência de alguns problemas. O Senhor Vice-            

-Presidente informou que, de uma forma geral, está a decorrer bem, aguardando-se o resultado de 

um estudo geológico que está a ser elaborado. 

- Solicitou informação sobre o que se passava com a fonte cibernética do Parque Urbano 

uma vez que há muito tempo que não funciona e perguntou para quando está prevista a 

instalação de sanitários no local. Alertou ainda para a velocidade elevada com que os veículos 

circulam na estrada a poente do parque e para o perigo que representa para os utentes do mesmo, 

designadamente para as crianças. O Senhor Vice-Presidente disse que a empresa responsável 

pela manutenção da fonte foi contactada em Julho mas que só este mês respondeu ao ofício do 

Município. Que os serviços estão a elaborar o projecto para os sanitários e que em breve todo o 

mobiliário do parque irá ser objecto de uma intervenção de manutenção. 

- Referiu que os sanitários do cabo Carvoeiro se encontram degradados, necessitando de 

uma intervenção de valorização. O Senhor Vice-Presidente disse que a sua manutenção é da 

responsabilidade do concessionário do restaurante Nau dos Corvos. 

- Alertou para o facto de existir uma zona alagada, junto ao n.º 47 da Rua dos Hermínios, 

em Peniche, que poderá ser proveniente de uma rotura na conduta de água. 
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- Informou que um munícipe lhe comunicou que a intervenção da PSP nas ruas dos 

Hermínios e Gomes Freire de Andrade, junto aos bares “Jonas” e “Mystic”, tem sido regular e 

proveitosa, nas últimas semanas. 

-  Referiu que, de acordo com informação do proprietário do edifício demolido na 

Avenida do Mar, a placa de azulejos que se encontrava na fachada, foi preservada. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara, não se encontrando presente o Senhor Presidente, 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. 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia 

vinte e três de Setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos Senhores Vereadores. 

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 

* Informação do Departamento de Administração e Finanças, sobre a receita do comboio 

turístico no período de 13 de Julho a 10 de Setembro. 

- Deliberado que o Serviço de Turismo preste informação sobre o funcionamento deste 

equipamento. 

 

* Documento aprovado pelo Conselho Directivo da ANMP, sobre as Orientação 

aprovadas pelo Governo para o Orçamento de Estado de 2011. 

- Deliberado subscrever o teor do documento. 

 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 

* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, nas quinzenas de 27 de 

Setembro a 22 de Outubro de 2010. 

 

* Calendário para a elaboração do Orçamento Municipal e das Grandes Opções do Plano 

para 2011. 

 

* Relatório Semestral da Pisoeste e parecer do fiscal único. (7080) 

 

* Ofício n.º 3101, datado de 15 de Setembro de 2010, da DGAL, dando conhecimento 

das retenções ao processamento do duodécimo de Setembro de 2010 nas participações dos 

municípios nos impostos do estado. (7001) 

 

* Ofício n.º 11192, datado de 22 de Setembro de 2010, da Câmara Municipal de Ílhavo, 

agradecendo a colaboração na iniciativa “Maioridade 2010 – Viver Solidário”. 
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* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referente ao período de Janeiro a Setembro de 2010. 

 

* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de 

prestação de serviços ao serviço em Setembro de 2010. 

 

* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro 

a Setembro de 2010. 

 

* Despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 1 de Outubro de 2010, ao 

abrigo da deliberação de delegação de competências, para alienação de um lote de terreno, sito 

na Rua dos Pescadores, em Peniche. 

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

* A Câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências 

estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou concede os seguintes 

apoios: 

 

1) Vinte embalagens de sacos para o lixo, de 100 litros, e vinte embalagens de sacos para 

o lixo, de 50 litros, no valor de estimado de 18,06 €, para o Jardim de Infância da Colónia 

Balnear. (6914) 

2) Apoio logístico que materialmente seja possível, para a realização da Semana do 

Caloiro, organizada pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar, e isenção de taxas pela emissão de licenças municipais. 

3) Um subsídio mensal, para o ano lectivo 2010/2011, aos agrupamentos de escolas onde 

se verifique a necessidade de tarefeiras, para pagamento dos encargos com os serviços prestados 

pelas tarefeiras adstritas às actividades de enriquecimento curricular, devendo aqueles apresentar 

previamente relação do número de horas e valores a pagar, que deverá ser visada pelo Senhor 

Vereador da Educação, sendo o preço de 3,00 €/hora. 

4) Quinze lagetas em placa de brita branca, com a dimensão de 60x40x5, no valor 

estimado de 120,00 €, à Freguesia de São Pedro, para aplicar na obra das escadas de São Marcos. 

(6986) 

5) Diverso material, à Freguesia de São Pedro, conforme discriminado no seu ofício n.º 

183/10, no valor estimado de 2286,54 €, para a segunda fase da obra do polidesportivo do 

Lapadusso e envolvente. (6987) 

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas de protocolos a 

celebrar: 

 

* Com a EMEPC – Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental e a 

EMAM – Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, o qual tem como objectivo a cooperação 

e colaboração entre as duas entidades, nomeadamente em projectos de investigação e 

desenvolvimento científico que se enquadrem no âmbito da missão da EMEPCe da EMAM, bem 

como acções de formação e divulgação de ciência. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
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* Com o CIVEC – Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e 

Confecção, o qual tem como objectivo a concretização de criações de moda com a aplicação das 

rendas de bilros de Peniche, para promoção e divulgação deste tipo de artesanato a nível 

nacional. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 

 

OBRA DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS DE PENICHE: 

 

* Foi presente uma informação, datada de 30 de Setembro de 2010, da Divisão de Gestão 

de Empreitadas e Infra-estruturas, prestando esclarecimentos e propondo a suspensão parcial dos 

trabalhos da obra referida em epígrafe. 

- Deliberado autorizar a suspensão parcial dos trabalhos, desde 9 de Setembro de 2010, 

devido à impossibilidade de prossecução dos trabalhos por falta de fornecimento de elementos 

técnicos, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 185.º, do Decreto-Lei 59/99, de 2 de 

Março. 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

Foram presentes, para efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, 

para os estabelecimentos que a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes 

deliberações: 

 

* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“A Paparoca”, sito na Rua 1.º de Maio, Loja 3, em Peniche, de que é exploradora a Senhora 

Maria Adelaide Oliveira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 06.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Docas 

Bar”, sito na Rua José Estêvão, em Peniche, de que é exploradora a Senhora Paula Alexandre 

Mirão Batalha Raimundo. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Moderno”, sito na Rua das Rendilheiras, n.º 4, em Peniche, de que são exploradores os herdeiros 

do Senhor Eduardo Rosa Franco. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 05.30 às 23.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria/padaria com fabrico 

próprio, denominado “Doce Fantasia”, sito na EN 247, n.º 47-A, Alto Veríssimo, de que é 

exploradora a empresa Padaria do Alto Veríssimo Sociedade de Panificação, L.
da

. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 05.30 às 23.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 10.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar São 

Pedro”, sito na Rua José Estêvão, n.º 97, em Peniche, de que é explorador o Senhor Joaquim 
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Moreira Sabino. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Jovem”, sito na Rua Padre Joaquim Maria de Sousa, n.º 18, em Atouguia da Baleia, de que é 

exploradora a Senhora Maria da Graça Perfeito Delgado Vala. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 

“Conchinha do Mar”, sito na Praia do Norte, em Consolação, de que é exploradora a Senhora 

Ocília Maria Ferreira Alves. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Fora 

d’Horas”, sito na EN 114, n.º 31, em Atouguia da Baleia, de que é explorador o Senhor Lucílio 

Manuel Chagas Santos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Trincheira”, sito no Largo Nossa Senhora da Conceição, n.º 15-A, em Atouguia da Baleia, de 

que é exploradora a Senhora Ilda Maria Ferreira Faustino Clímaco. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Padaria–

Pastelaria Sabores”, sito na Avenida da Praia, n.º 2, no Lugar da Estrada, de que é exploradora a 

empresa Mário e Cristina, L.
da

. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 24.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Ponto de 

Encontro”, sito na Rua Luís de Camões, n.º 3, em Ribafria, de que é exploradora a Senhora 

Zinaida Cuciuc. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Oitão”, sito no Largo do Oitão, n.º 2, em Atouguia da Baleia, de que é explorador o Senhor 

Pedro Miguel da Silva Oliveira do Nascimento. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 06.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Paraíso 

do Foz”, sito na EN 247, n.º 92, em Alto Veríssimo, de que é exploradora a empresa Sociedade 

Hoteleira Paraíso do Foz, L.
da

. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 

“Maresol”, sito na Avenida da Praia, n.º 100, em Consolação, de que é exploradora a empresa 

Norberto Hipólito, L.
da

. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 05.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 

“Café/Restaurante Belas”, sito na EN 247, n.º 39, em Alto Veríssimo, de que é exploradora a 

Senhora Patrícia Alexandra Cardoso da Silva. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 05.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “O 

Pescador”, sito na Rua Pôr-do-Sol, n.º 8, na Consolação, de que é exploradora a empresa 

Astrotempo – Café, L.
da

. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 24.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “O Pirolito”, 

sito na Rua da Capela, n.º 2, em São Bernardino, de que é exploradora a Senhora Maria Virgínia 

Barreiro Inácio. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Foi também presente uma carta, datada de 17 de Setembro de 2010, em nome da 

gerência do Bar do Bruno, solicitando o alargamento do horário de funcionamento daquele 

estabelecimento, das 4.00 para as 6.00 horas, nos dias 8, 9, 15 e 16 de Outubro corrente. 

- Deliberado indeferir. (6957) 

 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 

* Foi presente uma carta, datada de 1 de Outubro de 2010, da Acústica Médica, 

solicitando autorização para instalar uma unidade móvel de rastreio, na Praça Jacob Rodrigues 

Pereira, no próximo dia 16 de Novembro, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo 

gratuito. 
- Deliberado autorizar, com isenção de taxas. (7379) 

 

TRÂNSITO: 

 

Foram presentes as seguintes propostas elaboradas pela Divisão de Estudos, Projectos, 

Planeamento e Controlo: 

 

* Para regulação do trânsito automóvel nas artérias confinantes com a EB 1 de Atouguia 

da Baleia, criando um sentido único e zonas de estacionamento. 

- Deliberado aprovar.  
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* Para criação de uma zona de estacionamento na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, junto à 

Rua José Cândido Azevedo Melo, em Peniche. (S5379/08) 

- Deliberado aprovar. 

 

* Foi também apreciada uma proposta, apresentada pela empresa Atlas Property Portugal, 

para criar uma zona de estacionamento, na Rua 4 de Agosto, junto à EN 114, em Serra d'El-Rei. 

- Deliberado proceder à audiência prévia, manifestando a intenção de indeferir a 

proposta, por ter merecido parecer desfavorável da Estradas de Portugal, S.A., que é vinculativo. 

 

PROPOSTA DE ALINHAMENTOS: 

 

* Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi novamente 

presente uma proposta de alinhamento para a Rua das Flores, em Reinaldes e Casal Fetal. 

- Deliberado aprovar. 

 

PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 

 

* Proc.º N.º R1125/09, em nome de Grupilar – Construções, L.
da

, para informação prévia 

sobre a construção de um condomínio de oito moradias, na Rua Casal dos Ninhos, em Casais do 

Baleal, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma exposição apresentada 

pela titular do processo e de nova informação dos SMAS. 

- Deliberado solicitar parecer jurídico sobre a exposição apresentada, tendo em 

consideração os processos já deferidos ou indeferidos para a zona. 

 

* Proc.º N.º L17/88, em nome de Quirino Porfírio Ferreira, para alteração a um 

loteamento, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino, titulado pelo alvará de 

loteamento n.º 3/89. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, nos termos da proposta do director do 

DPGU, de 1 de Outubro de 2010.  

 

* Proc.º N.º 196/10, em nome de Armindo Filipe Raimundo Rafael, para proceder a 

alterações no decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua do Lapadusso, 

em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de projecto de 

estabilidade. 

- Deliberado licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 4 de Outubro de 

2010. 

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

A Câmara deliberou alterar a data para realização da próxima reunião ordinária, que 

deveria ter lugar no dia 19 de Outubro, para o dia 20 de Outubro, quarta-feira, com início pelas 

9.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da Câmara e com 

dispensa de convocação escrita. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e vinte minutos, o Senhor Vice-Presidente, no exercício das funções 
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de 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, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de Administração e Finanças, em 

regime de substituição, a subscrevo e assino. 


