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ACTA N.º 9/2004
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2004:
Ao primeiro dia do mês de Março do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche,
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- Presidente,
Vítor Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva
Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu,
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas.
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal.
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
No período reservado à audição do público, usou da palavra o Senhor José António Matos,
que disse vir a ser o construtor da obra a que respeita o processo n.º 637/02, situado na Ilha do
Baleal, de que são titulares Maria José Marques & Outra, tendo solicitado rápida apreciação do
mesmo. Foi informado de que o processo estava agendado para esta reunião
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Precedendo o período de Antes da Ordem do Dia, a Câmara deslocou-se ao edifício do exTraquinas e ao edifício em construção, junto dos Paços do Concelho, destinado a espaço cultural,
após o que a reunião foi retomada, tendo usado da palavra os seguintes membros da Câmara,
sobre os assuntos e pela forma que se indicam:
Senhor Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos:
- Dia 19 de Fevereiro, reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados e do Conselho de Administração da AMO;
- Dia 20 de Fevereiro, acompanhamento da visita do Senhor Presidente da República ao
concelho da Lourinhã;
- Dia 21 de Fevereiro, reunião da Assembleia Municipal, tendo informado das
deliberações ali tomadas e informações prestadas, nomeadamente quanto às comemorações do
30.º Aniversário do 25 de Abril, pousada da Enatur, Programa Finisterra, Regulamento das
Esplanadas da Avenida do Mar, Estatutos da Comunidade Urbana e ESTMAR, e de que, no
próximo dia 3, irá ter uma reunião com o Presidente do IPL, para tratar dos assuntos da Escola
Superior;
- Dia 29 de Fevereiro, Sarau de Ginástica (saltos de trampolim), organizado pela Serrana.
Senhor Vereador António José Correia:
- Propôs que se manifeste, por escrito, ao Senhor Secretário de Estado do Turismo o
descontentamento da Câmara por se não ter ainda realizado a reunião para que ele próprio se
disponibilizou para tratar da questão da pousada de Peniche. O Senhor Presidente deu o seu
acordo à proposta, devendo primeiramente aguardar-se o resultado da reunião que vai ter com os
representantes do novo grupo societário (Pestana);
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- Solicitou informação sobre a origem da informação no sentido de que a Senhora Ministra
das Finanças não teria autorizado a despesa de 500.000 euros prevista para os laboratórios da
ESTMAR, a fim de se poder tomar posição, tendo o Senhor Presidente esclarecido que tal
informação fora obtida do Presidente do IPL;
- Lembrou a existência dos programas PROHABITA e REHABILITA e solicitou que
fosse elaborada caracterização sumária quanto às situações de habitação precária no concelho. O
Senhor Presidente informou de que os serviços de acção social irão proceder ao levantamento da
situação habitacional degradada, nomeadamente em barracas, a fim de habilitar a Câmara a decidir;
- Voltou a referir-se às questões de segurança e reiterou o pedido de informação sobre os
actos de vandalismo que continuam a verificar-se.
Senhor Vereador Emídio Barradas:
- Mostrou-se preocupado com a questão da ESTMAR e disse dever aguardar-se a reunião
que o Senhor Presidente tem programada, para se verificar os seus resultados. Apelou ao
envolvimento da Escola com o meio e à divulgação desse envolvimento, podendo a Câmara
dinamizar esta acção. Relativamente à verba destinada aos laboratórios, disse-se disponível para
colaborar nas acções a desenvolver, depois de esclarecida a situação;
- Disse dever insistir-se, por escrito, na reunião com o Senhor Secretário de Estado do
Turismo;
- Chamou a atenção para o facto de alguns equipamentos urbanos se encontrarem
degradados, pelo que deverão ser reparados ou removidos, tendo referido os suportes de velocípedes
e bancos na Consolação;
- Lembrou a construção de passeio no Largo da Consolação, condição imposta para o
licenciamento da esplanada e que ainda não foi cumprida. Foi lembrado que a sua construção
constitui obrigação do comerciante e informado de que vão ser dadas instruções aos serviços para
procederem à marcação;
- Perguntou se há alguma evolução quanto à construção de alternativa à escombreira de
Ferrel. O Senhor Presidente informou de que está em estudo a aquisição de uma propriedade;
- Lamentou a falta de informação quanto aos eventos culturais que se vão realizando. O
Senhor Presidente informou de que o DEA está a estudar a possibilidade de colocação de painel
informativo;
- Reiterou a necessidade de elaboração do plano de exploração do pinhal do Vale Grande e
mostrou-se preocupado com a situação resultante da deposição ali das lamas da ETAR. O Senhor
Presidente informou de que já foram dadas instruções aos serviços quanto ao plano, cujo
responsável poderá vir a reunião para prestar esclarecimentos, e, quanto às lamas, deu conhecimento
das diligências que estão a ser feitas junto de uma empresa para se encarregar do seu destino;
- Solicitou informação sobre os resultados da reunião com o IPTM, quanto à rampa do
Clube Naval para o Cais das Gaivotas. O Senhor Presidente informou de que a reunião ainda se não
realizou e que vai solicitá-la para tratar da questão do fosso.
Senhor Vereador Vítor Mamede:
- Lamentou a ausência de informação que se verificou quanto à falta de energia eléctrica, no
último Domingo. Foi lembrado que a EDP cumpriu o que se encontra estipulado e que o corte de
energia foi anunciado na rádio local;
- A propósito da falta de publicação dos eventos, questão suscitada anteriormente, lembrou
que a organização do Sarau de Ginástica foi da responsabilidade da Serrana e da Associação
Distrital, a quem cabia a sua publicitação.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da sua participação nas seguintes actividades:
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- Dia 18 de Fevereiro, reunião na RTO com os participantes regionais no Salão Náutico
Internacional de Vigo;
- Dia 20 de Fevereiro, reunião na RTO sobre o Euro 2004, sobre o calendário de animação e
concurso de gastronomia;
- Dia 25 de Fevereiro, acompanhamento da visita de uma jornalista francesa;
- Dia 27 de Fevereiro, reunião, em Leiria, da Comissão Distrital de Segurança Rodoviária,
sobre o que iria distribuir mapas com a evolução da sinistralidade.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezasseis de Fevereiro
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
BALANCETES:
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos
Serviços Municipalizados do dia vinte e sete de Fevereiro último, tendo a Câmara verificado e
aprovado os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 251.067,39 (duzentos e cinquenta e um
mil sessenta e sete euros e trinta e nove cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 213.351,71 (duzentos e treze mil
trezentos e cinquenta e um euros e setenta e um cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.039.732,21 (um milhão trinta e
nove mil setecentos e trinta e dois euros e vinte e um cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 245.965,65
(duzentos e
quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos).
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última
semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de
obras, relativos à semana de 23 a 27 de Fevereiro, bem como dos mapas de execução orçamental,
de 1 de Janeiro a 26 de Fevereiro.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Fax, datado de 28.1.2004, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do
Concelho de Peniche, solicitando autorização para utilizar o “outdoor”, situado frente à pastelaria
Rimor, a fim de divulgar as actividades desenvolvidas por aquela associação.
- Deliberado autorizar a utilização do “placard” municipal, devendo a ACISP manter
actualizada a informação afixada. (P.º 11/03)
* Carta, registada nos n/ serviços em 16.2.2004, do Senhor José Manuel Velasco Farto
Romão, solicitando, uma vez mais, que seja visado horário de funcionamento, até às 2 horas, para
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um estabelecimento de cervejaria de que é proprietário, denominado “Sintonia” e sito na Rua
Joaquim António de Aguiar, n.ºs 36 e 38, em Peniche.
- Deliberado manter as deliberações de 14.4.2003 e 30.6.2003 tomadas sobre o assunto.
(P.º 34)
* Ofício n.º 2073, datado de 19.2.2004, do Instituto Português de Arqueologia, informando
da aprovação do relatório efectuado pelos Drs. Guilherme Cardoso e Severino Rodrigues sobre os
trabalhos arqueológicos de emergência realizados nos Fornos Romanos do Murraçal da Ajuda, em
Peniche, e solicitando o envio de Projecto de Investigação ao Plano Nacional de Trabalhos
Arqueológicos (PNTA), a fim de se avançar com a musealização de algumas estruturas já
escavadas no local.
- Tomado conhecimento e deliberado que seja dado andamento aos assuntos referidos no
ofício através dos serviços do Museu. (P.º 11/06)
* Carta, datada de 17.2.2004, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento do seguro da viatura daquele
Centro Social.
- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 1.614,74 . (P.º
40/09/01)
* Carta, datada de 19.2.2004, do Circo Irmãos Chen, solicitando autorização para proceder
à montagem do seu circo, junto ao campo do Baluarte, em Peniche, de 1 a 15 de Setembro
próximo.
- Deliberado deferir. (P.º 32/05)
Fax, datado de 23.2.2004, da empresa PAD – Produção de Actividades Desportivas,
solicitando a emissão de parecer relativamente à realização da prova velocipédica, denominada
Grande Prémio Internacional, que terá lugar de 11 a 14 de Março corrente.
- Deliberado emitir parecer favorável. (P.º 17)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 248/C, datado de 19.2.2004, do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, remetendo um pré-aviso de greve, marcada para o dia 11 de Março
de 2004. (P.º 40/03)
* Ofício n.º 2042, datado de 20.2.2004, do IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, dando conhecimento de que a empreitada de construção de dois cais e obras
complementares no porto de Peniche foi adjudicada à firma OFM – Obras Públicas, Ferroviárias e
Marítimas, S.A.. (P.º 16/01)
* Fax, datado de 12.2.2004, da Associação de Municípios do Oeste, dando conhecimento
da deliberação tomada em Assembleia, referente à participação daquela Associação no capital
social da empresa a constituir, com vista à construção das infraestruturas para gestão dos efluentes
das suiniculturas. (P.º 16/04)
* Carta, datada de 16.2.2004, da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, dando
conhecimento da nova composição dos órgãos sociais daquela instituição. (P.º 17)
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário
da República:
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- Portaria n.º 188/2004, de 26.2.2004, que aprova o Regulamento de Execução do Sistema
de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comercial (URBCOM);
- Decreto-Lei n.º 36/2004, de 26.2.2004, que estabelece o alargamento do conceito de
elegibilidade aplicável aos consumidores de energia eléctrica.
OBRAS MUNICIPAIS:
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 1 a
12 de Março corrente.
- Tomado conhecimento.
CONCURSO PÚBLICO PARA SELECÇÃO DE VARREDORA-ASPIRADORA COMPACTA
COM 4M3 DE CAPACIDADE DE CARGA – RECURSO HIERÁRQUICO:
* Foi presente uma carta, datada de 16.2.2004, da firma Certoma – Comércio Técnico de
Máquinas, Lda., interpondo um recurso hierárquico do acto de selecção do adjudicatário
classificado em 1.º lugar no concurso público referido em epígrafe, o concorrente Solim – Equipamentos para Higiene e Limpeza, Lda., e apresentando as respectivas alegações.
- Deliberado indeferir por incompetência da Câmara para apreciar o assunto, uma vez que
não é superior hierárquico do Presidente da Câmara nesta matéria, não podendo assim apreciar,
alterar ou revogar os actos que aquele praticou, o qual decidiu em matéria da sua exclusiva
competência, sendo os seus actos recorríveis contenciosamente. (P.º 23/01/08)
ESTUDO URBANÍSTICO:
* Foi presente uma carta, datada de 8.1.2004, das Senhoras Ana Maria Agostinho Colaço
Santos Carvalho e Maria Isabel Agostinho Colaço, chamando a atenção para, na sequências das
obras efectuadas na Rua D. Luís de Ataíde, a dificuldade que se verifica na eventualidade de ser
necessário a entrada de viaturas na referida rua em caso de emergência, acompanhada de estudo
urbanístico efectuado pela DEPPC para a Travessa do Desembargador e troço norte da Rua D.
Luís de Ataíde, em Peniche.
- Deliberado aprovar o estudo e encarregar o DOM de executar, para já, o passeio poente
da Rua D. Luís de Ataíde. (P.º 18/02)
MÁQUINAS DE DIVERSÃO:
* Foi presente um requerimento, em nome da firma António Eduardo Figueiredo,
solicitando a emissão de licença para uma máquina de diversão, destinada ao bar do Hotel Águias
do Surf, Lda., sito na Estrada do Baleal.
- Deliberado deferir.
PATRIMÓNIO:
Habitação social – alteração de titularidade:
* Informação, datada de 16.2.2004, da técnica superior de serviço social, dando parecer
favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro Valverde, na Rua Luís de
Camões, n.º 12, 1.º Esq.º, em Peniche, efectuado pela Senhora Maria José Félix Zarro, em virtude
do seu anterior titular, seu marido, o Senhor Armando da Glória Ribeiro, ter falecido.
- Deliberado alterar a titularidade para nome de Maria José Félix Zarro.
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Habitação social – definição de renda de casa:
* Informação, datada de 18.2.2004, da técnica superior de serviço social, apresentando
cálculos efectuados ao rendimento mensal, para estipulação do valor de renda de casa do fogo,
sito no Edifício Coosofi, na Rua da Fonte da Nora, letra A, 6.º Dt.º frente, em Peniche,
recentemente atribuído, em sessão camarária de 16.2.2004, ao Senhor Pedro Manuel Viana de
Carvalho Anacleto.
- Deliberado fixar a renda no valor de 65,61 , com efeitos a partir de 1 de Março.
Concessão do Pavilhão Mar & Sol, da Berlenga:
* Foram presentes diversas cartas da firma Oliveira & Dias, Lda., nomeadamente as
datadas de 20.2.2004 e 12.12.2003, referentes à prorrogação da concessão do Pavilhão Mar & Sol,
da Berlenga, alegando vários motivos que justifiquem a sua continuação na referida concessão e
solicitando também resposta a outras cartas anteriormente apresentadas.
- Considerando os antecedentes do processo, os argumentos invocados pelo concessionário
e o tempo necessário para elaborar os documentos para o futuro concurso, que preveja a
reformulação ou reconstrução das instalações, a Câmara deliberou prorrogar a concessão pelo
período correspondente a uma época, nas condições constantes da concessão que terminou em
31.12.2003, sob condição de o concessionário, antes da retoma da exploração, apresentar
declaração em que se comprometa a entregar as chaves dos edifícios e estes totalmente devolutos
até 31 de Outubro do corrente ano. (P.º 32/02)
TRANSPORTES ESCOLARES:
* Foi presente um requerimento, em nome de Maria de Fátima Ribeiro Santos, solicitando
a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de seu filho,
David André Ribeiro Santos, poder frequentar o curso em que se encontra matriculado em Torres
Vedras, em virtude do mesmo não ser ministrado na Escola Secundária de Peniche.
- Deliberado inscrever o filho da requerente na rede dos transportes escolares. (P.º 13/04)
APRECIAÇÃO DE PROJECTOS DE LOTEAMENTO E CONDOMÍNIOS:
* Foi apresentada uma proposta pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística,
propondo que os processos de loteamento e condomínio dependentes de infraestruturas básicas
sejam apreciados pelos serviços técnicos e sujeitos à aprovação do executivo municipal, com base
em critérios conforme indica na referida proposta.
- Deliberado aprovar.
COMUNIDADE URBANA DO OESTE:
* Pelos membros do Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta:
“ Considerando-se que:
1) Nos termos do art.º 2.º da Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio, as áreas metropolitanas, no
caso presente, Comunidades Urbanas, são pessoas colectivas públicas de natureza associativa e
de âmbito territorial e visam a prossecução de interesses comuns aos municípios que a integram;
2) Nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Assembleia Municipal, em matéria
regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta da Câmara, autorizar o Município
a integrar-se em Associação e Federação de Municípios;
3) A instituição das áreas metropolitanas – Comunidade Urbana – depende do voto
favorável das Assembleias Municipais, sob proposta das respectivas Câmaras Municipais, de
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acordo com o previsto no art.º 4.º, n.º 1, da Lei 10/2003, de 13 de Maio, sendo que o voto dos
órgãos deliberativos são expressos em deliberação por maioria simples dos membros presentes
em sessão da Assembleia Municipal;
4) Por despacho de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Administração
Local, datado de 4 de Dezembro de 2003, foi firmado o entendimento segundo o qual “A
proposta a submeter pela CM à AM deve ser acompanhada dos estatutos, em virtude desta
apenas se poder pronunciar sobre um ente concreto, atento o disposto na alínea m) do n.º 2 do
art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dado que o órgão deliberativo deve fixar as
condições gerais da participação do município em entidades de cariz associativo, é apenas
através dos estatutos que aquele órgão se poderá pronunciar”.
Propõe-se que:
1 – A Câmara Municipal de Peniche delibere ao abrigo do disposto no art.º 64.º, n.º 6, al.
a), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a
integração do Município de Peniche na Comunidade Urbana do Oeste, bem como a aprovação
dos respectivos Estatutos, que se anexam para os devidos e legais efeitos.
2 – A Câmara Municipal de Peniche delibere submeter à aprovação da Assembleia
Municipal a integração do Município na Comunidade Urbana do Oeste, bem como, a aprovação
dos respectivos Estatutos, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 4.º da Lei
10/2003, de 13 de Maio, e al. a) do n.º 6 do art.º 64.º, conjugado com a al. m) do n.º 2 do art.º
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.”
Apreciada a proposta e submetida a votação, a Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contrários dos Senhores Vereadores da CDU, aprová-la.
PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA:
Foi presente o processo especial de justificação administrativa, organizado nos termos do
artigo 88.º do Estatuto da Aposentação, a pedido do canalizador (operário principal) dos Serviços
Municipalizados desta Câmara , António Rosário Andrade, em que solicita seja certificado o
tempo de serviço prestado nos anos de mil novecentos e sessenta e oito e sessenta e nove.
Do processo constam os autos de declarações de Agostinho Correia Faustino e Fernando
António Barros Rica, ao tempo ambos funcionários da Câmara, agora já na situação de
aposentados, dos quais consta que aquele funcionário trabalhou para a Câmara, como trabalhador
de obras, no período de 1 de Janeiro de 1968 a 19 de Julho de 1969, o qual estava sujeito à
direcção e disciplina dos demais funcionários.
Apreciado o processo e considerando que dos arquivos do Município não constam os
documentos que possam comprovar o tempo de serviço prestado no período em causa, em virtude
de nessa altura se não elaborar cadastro para o pessoal não pertencente ao quadro, por não lhe
caberem quaisquer direitos para além do salário e quanto ao processamento destes se encontrarem
muitos documentos inutilizados; tendo em conta as declarações prestadas nos autos pelas
testemunhas inquiridas, que merecem o maior crédito por serem pessoas que se considerem
idóneas, como ainda porque prestaram serviço com o requerente no mesmo período, a Câmara
deliberou certificar, nos termos do disposto no artigo 88.º do Estatuto da Aposentação, que o
Senhor António Rosário Andrade, actual canalizador (operário principal) dos Serviços
Municipalizados, trabalhou para esta Câmara, ininterruptamente, no período de 1 de Janeiro de
mil novecentos e sessenta e oito a 19 de Julho de mil novecentos e sessenta e nove, sujeito a
direcção e disciplina dos demais funcionários.
LOTEAMENTOS:
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* Foi presente o processo n.º 11/00-Lot/DHU, em nome de Lagarfil – Construções, Lda.,
para loteamento de um prédio rústico, sito na Espinheira, em Atouguia da Baleia, já presente em
reunião anterior e acompanhado agora de informação técnica da DPOI e pedido de prorrogação de
prazo.
- Deliberado informar de que tendo o prazo terminado já em Março de 2003 e face ao
estado de execução das obras, deve ser requerida a recepção provisória das mesmas.
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de
construção, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Em nome de Rogério Martins Correia, para construção de 8 lotes, em Cercas ou Barroca,
em Geraldes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de informação da DPGU.
- Deliberado informar de que pode apresentar o estudo definitivo, nos termos referidos na
informação do DPGU, de 19.2.2004, devendo o projecto dos arranjos exteriores incluir a área de
protecção à linha de água.
* Em nome de António José Rosado Pelerito, para construção de um condomínio fechado,
na Rua Azeredo Perdigão, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora
de parecer técnico da DGUO.
- Deliberado informar de que deve rever o estudo por forma a dar satisfação ao parecer do
IPPAR, que é vinculativo, devendo aproveitar para resolver a questão dos acessos antes previstos
para o terreno situado a norte.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc.º N.º 622/03, em nome de Américo Custódio Barradas Rocha & Outros, para
proceder a alteração e ampliação de um imóvel, sito na rampa da lingueta, no gaveto das ruas
António Cervantes e Vasco da Gama, em Peniche.
- Deliberado que seja promovida a instauração de processo de contra-ordenação por
execução de obras em desconformidade com o licenciado e junta ao processo cópia do livro de
obras.
* Proc.º N.º 235/03, em nome de A. Ramos & Costa, S.A., para construção de um edifício
para habitação e comércio, sito no Campo da República, em Peniche, já presente em reunião
anterior e acompanhado agora de parecer do IPPAR e parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento.
- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do IPPAR, que é vinculativo.
* Proc.º N.º 577/03, em nome de Maria Júlia Soares Cavaleiro Silvério, para proceder a
alteração e adaptação de interiores de edifício antigo, sito na Rua José Estêvão, em Peniche.
- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do IPPAR, que é vinculativo.
* Proc.º N.º 637/02, em nome de Maria José Marques & Outra, para proceder a alterações
numa habitação unifamiliar, sita na Rua Raúl Brandão, n.º 22, na Ilha do Baleal, já presente em
reunião anterior e acompanhado agora de parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento e pedido da requerente de reconhecimento do deferimento tácito.
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- Deliberado remeter à requerente cópia da informação da DGUO, com a qual se concorda.
* Foi presente o processo de obras n.º 694/02, em nome de Joaquim Albino Dias Oliveira
& Outro, para proceder a alterações numa moradia, sita na Seixeira, na Rua do Talefe, em Ferrel,
acompanhado de parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento prestado na
sequência de informação dada pelos serviços de fiscalização relativamente a obras executadas em
desconformidade com o projecto inicial e o desrespeito pelo afastamento imposto pelo Município.
- Tomado conhecimento e deliberado notificar os requerentes de que devem proceder, de
imediato, à regularização das obras executadas em desconformidade com o licenciado.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e uma horas trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente
aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo
da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro.
E eu,
, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino.

