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ACTA N.º 2 /2006 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2006: 
 
 Aos nove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e seis, nesta cidade de Peniche, edifício 
dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Delfim António Ferreira Campos, 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, 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indica: 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Dia 5 de Janeiro, com a equipa técnica da Câmara e a empresa Geoideia sobre o Plano 

de Urbanização de Ferrel, a qual declarou não ter ainda recebido qualquer prestação pelo 
trabalho realizado, e tendo sido decidido solicitar à CCDRLVT o agendamento de reunião para 
apreciação deste processo; 

- Na mesma data, e alargada a várias entidades, sobre as obras do Campo da República e 
zona envolvente, e subordinada à preparação e operacionalização da intervenção a efectuar, 
tendo em consideração as implicações que irá provocar, nomeadamente em relação ao corte de 
abastecimento de água; 

- Dia 9 de Janeiro, com a população sobre as obras em curso no Campo da República e 
zonas envolventes à Igreja de São Pedro. 

O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e eventos em 
que participou: 

- Dia 4 de Janeiro, no programa da RTP “Portugal no Coração”; 
- Dia 6 de Janeiro, no jantar de imigrantes; 
- Dia 7 de Janeiro, na sessão de encerramento do “Natal Penicheiro”; 
- Na mesma data, na festa promovida pela Junta de Freguesia de Ferrel para pessoas 

idosas; 
- Dia 8 de Janeiro, com o Grupo Desportivo de Ferrel, sobre a deslocalização dos 

balneários no recinto do campo de futebol, para cujas obras apresentaram estudo que irá ser 
objecto de apreciação pelo DPGU; 

- Na mesma data, no concerto realizado pela Banda Filarmónica de Serra d’El-Rei; 
- Dia 9 de Janeiro, na recepção a delegação orientada para execução de projecto sobre 

turismo em zonas costeiras e da qual fazem parte escolas secundárias da Noruega e Itália, 
ESTMAR e Escola Secundária de Peniche; 

- Na mesma data, na inauguração da exposição “Mário Viegas”. 
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O Senhor Presidente da Câmara informou ainda das reuniões em que vai participar no 
decorrer da semana: 

- Reunião com o Senhor Delegado de Saúde de Peniche; 
- Dia 10 de Janeiro, com os grupos carnavalescos, a que se encontram associadas as 

colectividades de Ferrel e Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de Atouguia da Baleia, 
a fim de se harmonizar os pormenores para realização do Carnaval de Peniche, nomeadamente 
quanto à discriminação das melhores apresentações e envolvência da maior parte dos 
estabelecimentos comerciais (bares) e empresas; 

- Dia 12 de Janeiro, com a Associação “Arre Burro”, sobre a actividade desenvolvida 
pela colectividade e para a qual convidou o Senhor Presidente da Junta de freguesia de Ferrel 
para estar presente; 

- Dia 13 de Janeiro, com a empresa Vasco da Cunha, para apreciação dos trabalhos em 
que está envolvida ao nível do planeamento; 

- Dia 17 de Janeiro, para apresentação do ponto de situação do Bairro do Visconde, 
constrangimentos existentes e enquadramento do ponto de vista legal das medidas a adoptar para 
a sua resolução. 

O Senhor Presidente da Câmara prestou também as seguintes informações: 
- Foi-lhe apresentada proposta para elaboração de roteiro turístico; 
- Dos contactos havidos com o Senhor Fernando Gonçalves foi-lhe comunicado a 

possibilidade de eventual acordo para a alienação dos terrenos adjacentes à Igreja de São José, 
desde que o preço da venda se cifre entre os 140.000,00 € e 150.000.00€. Deliberado que o 
Senhor Presidente continue com as negociações tendo como referência os valores referidos. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento de reunião realizada na CCDRLVT sobre a atribuição de galardão 

de praia acessível e referiu haver a possibilidade de serem contempladas três praias do concelho, 
desde que satisfeitas algumas condições ao nível de instalações sanitárias. O Senhor Presidente 
da Câmara informou que a praia do Baleal reunia boas condições para lhe ser atribuído o 
galardão e que quanto às praias de Consolação, Supertubos e Gambôa e tendo em vista a 
projecção da imagem de Peniche haveria que se efectuar algum esforço financeiro; 

- Informou ter visitado uma empresa de triagem e reciclagem, sita em Casais da Serra, A. 
Dos Cunhados, a fim de verificar das suas potencialidades para assegurar os resíduos de 
construção e demolição produzidos pelo Município. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
-Apresentou, em nome do grupo do PSD, duas recomendações, cujos textos, que leu, a 

seguir se reproduzem: 
 

“RECOMENDAÇÃO: 
 

A falta de manutenção persistente da via está a provocar a degradação prematura do 
asfalto da turística Estrada Marginal Norte. 
 Assim os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que sejam tomadas as 
medidas necessárias para a rápida limpeza das valetas e aquedutos daquela importante artéria da 
península”. 

 
O Senhor Presidente da Câmara informou estar a Câmara, conjuntamente com a Junta de 

Freguesia de Ajuda, a preparar intervenção consertada, designadamente ao nível do 
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asfaltamento, a qual será acompanhada pelas autoridades que superintendem na respectiva 
jurisdição territorial. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 

 
Tendo sido dado por concluído há bem pouco tempo um espaço ajardinado junto a Vila 

Maria, no cruzamento da estrada dos Remédios com a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, verifica-se 
que para finalizar falta colocar o piso na área destinada a estacionamento. 
 Esse lapso provoca que a zona fique com um ar de desleixo e abandono que a população 
daquele bairro não merece. 
 Deste modo, os Vereadores do Partido Social Democrata recomendam que os serviços 
municipais limpem o local e concluam a obra”. 
 
 O Senhor Presidente da Câmara comunicou que aguardava informação da Junta de 
Freguesia de Conceição para proceder aos respectivos arranjos. 
 
 - Disse congratular-se com a organização e realização do jantar de imigrantes, inserido no 
“Natal Penicheiro”; 
 - Perguntou se foi questão estratégica a não realização do jantar de idosos, como em anos 
anteriores. O Senhor Presidente da Câmara informou que o convívio está previsto para mais 
tarde com a realização de um lanche ajantarado. 
 - Questionou sobre a acção desenvolvida pelos serviços de Fiscalização no acampamento 
dos ciganos e qual o resultado obtido. O Senhor Presidente da Câmara informou não se estar 
perante a construção de qualquer barraca. 
 - Solicitou informação, na sequência de notícia a que teve acesso, sobre a iniciativa que 
irá decorrer no final de Maio, com a realização de festival de peixe seco. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que a ideia está em desenvolvimento e logo que esteja mais amadurecida dela 
dará conhecimento com mais detalhe. O Senhor Presidente da Câmara deu também 
conhecimento de que está em curso o estudo da mudança da data para realização do Festival 
“Sabores do Mar”. 
 - Perguntou qual a conclusão a que se chegou para que se verifique o regular e normal 
funcionamento da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que a comissão precisa de algum refrescamento e condições para poder melhorar o seu 
funcionamento, nomeadamente em termos de autonomia, sendo que para o efeito já se iniciou o 
processo de abertura de concurso para resolver a componente administrativa. 
 - Solicitou, a pedido do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
que o estudo de alargamento do cemitério do Lugar da Estrada previsse a construção de 
sanitários. O Senhor Presidente da Câmara informou que a foi transmitido ao DPGU para 
contemplar a pretensão. 
 - Disse que ia estar ausente da exposição de hoje, em virtude de participar em jantar de 
campanha presidencial; 
 - Sugeriu, uma vez que estava prevista uma reunião com a comissão do Carnaval, que se 
reconsiderasse a localização do desfile e percurso carnavalesco; 
 - Solicitou que as respostas aos inúmeros ofícios emanados da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia fossem dadas com maior brevidade, nomeadamente as respeitantes aos 
pedidos de materiais de construção. O Senhor Presidente da Câmara disse estranhar a situação 
uma vez que a Câmara tem dado resposta às diversas solicitações acordadas. 
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 Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
 - Felicitou a organização do jantar com a comunidade de imigrantes. O Senhor Presidente 
da Câmara informou que a iniciativa se deve ao resultado da proximidade com os imigrantes; 
 - Deu conhecimento de que clientes da praia d’El-Rei estariam interessados em aprender 
a língua portuguesa. O Senhor Presidente da Câmara informou não haver oferta organizada e que 
seria uma boa hipótese para as escolas de línguas explorarem; 
 - Solicitou informação sobre qual a entidade que promoveu a limpeza da rotunda do IP6. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Informou que não iria estar presente na exposição, por razões familiares; 
 - Lembrou a necessidade de agendamento para a reunião do protocolo a celebrar sobre o 
Museu de Atouguia da Baleia; 
 - Questionou sobre se a Resioeste estaria a efectuar o transporte de resíduos para a 
Valorlis. O Senhor Presidente da Câmara informou desconhecer a situação e que iria procurar 
saber o que se passava junto da empresa; 
 - Perguntou se as obras do ex–edifício do Tribunal já estavam concluídas. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que o processo estava atrasado em relação à data da sua 
conclusão, nomeadamente que a parte eléctrica ainda se não encontrava concluída; 
 - Reiterou o pedido de entrega do programa de concurso e caderno de encargos sobre os 
processos de concurso para concessão da exploração dos estabelecimentos municipais; 
 - Solicitou informação sobre se o fumeiro construído sem licenciamento pelo Senhor José 
Agostinho Santo Silva, no Alto de Santa Cruz, em Peniche, já foi objecto de demolição. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 27 de Dezembro 
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 6 de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 402.326,60 € (quatrocentos e dois mil 
trezentos e vinte seis euros e sessenta cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 204.199,15 € (duzentos e quatro mil 
cento e noventa e nove euros e quinze cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.778.435,50 € (um milhão 
setecentos e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 215 625,11 € (duzentos e 
quinze mil seiscentos e vinte cinco euros e onze cêntimos). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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 * Ofício ref.ª 14/C2, datado de 4.1.2006, da Região de Turismo do Oeste, convocando o 
Senhor Presidente da Câmara para reunião da Comissão Regional, a realizar no dia 19.1.2006, e 
remetendo um exemplar do Plano de Actividades e Orçamento par 2006. 
 - Tomado conhecimento e deliberado disponibilizar um exemplar do Plano e Orçamento 
a cada um dos grupos políticos na Câmara e que o Senhor Presidente da Câmara apresente 
proposta de nomeação de representante da Câmara para integrar a Comissão Regional. (P.º 
40/06) 
 
 * Ofício, datado de 30.12.2005, do STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o 
Processo Eleitoral, comunicando o processamento e transferência para a Câmara Municipal das 
verbas relativas às eleições autárquicas de 9 de Outubro de 2005. 
 - Deliberado autorizar a transferência da importância arrecadada para as freguesias na 
proporção e segundo o critério adoptado para o recebimento. (P.º 14/01) 
 
 * Ofício ref.ª 503/DI, datado de 27.12.2005, da CERCIPENICHE, solicitando apoio 
financeiro para comparticipação nos custos das obras efectuadas nas instalações do serviço 
educacional, que funcionam num edifício propriedade do Município. 
 - Deliberado, por sugestão do Senhor Presidente da Câmara, que a Câmara efectue uma 
visita às instalações a fim de tomar conhecimento das obras realizadas, sendo que para o efeito 
deverá solicitar-se à direcção da Cercipeniche o acompanhamento da visita. (P.º 13/09) 
 
 * Carta datada de 30.12.2005, do Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos”, 
solicitando a atribuição de um subsídio para comparticipação na realização do “Oitavo Festival 
de Folclore”. 

- Deliberado conceder um subsídio ao Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos”, 
no valor de 70,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 5.1.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, solicitando o pagamento da quantia de 80,00 € relativo a refeições servidas na cantina 
no mês de Dezembro ( Programa Vida Emprego).  

- Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 80,00 €. 
(P.º 40/09/01). 

 
* Carta, datada de 5.1.2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento do seguro da viatura 
Mercedes-Benz. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário, no valor de 1.471,71 
€. (P.º 40/09/01) 
 

* Ofício, registado nestes serviços em 3.1.2006, do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, remetendo cópia da declaração de impacte ambiental das obras de recuperação do 
fosso das muralhas, elaborada pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente. 

- Tomado conhecimento e deliberado encarregar o DPGU de apreciar e informar sobre o 
desenvolvimento do processo. (P.º 1/DOM) 
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 * Ofício, datado de 2.1.2006, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando informação 
sobre a eventual prorrogação do contrato a termo certo com Patrícia Adão Oliveira para 
acompanhamento individualizado de duas crianças na escola. 

- Deliberado continuar a conceder à Junta de Freguesia o apoio para a manutenção ao 
serviço da trabalhadora, por mais um ano, e com efeitos a partir de 20.1.2006 a 19.1.2007, e 
autorizar o Senhor Presidente da Câmara a transferir os valores correspondentes para a Junta. 
(P.º 28) 
 

* Carta, datada de 2.11.2005, de Vítor Manuel Farricha Mamede, solicitando a atribuição 
de subsídio de reintegração, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 19.º da Lei n.º 29/87, 
de 30 de Junho, acompanhada de informação, datada de 18.12.2005, do Gabinete Jurídico 
Municipal. 
 - Deliberado autorizar o pagamento do subsídio de reintegração, nos termos do artigo 19.º 
da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, aplicável por força do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 52-
A/2005, de 10 de Outubro, no valor total de 17.765,23 €, correspondente a sete meses da 
remuneração mensal que auferia, a processar em 7 mensalidades de igual montante, ou seja de 
2.537,89 €. (P.º Ind.) 
 
 * Carta, registada nestes serviços em 2.1.2006, da Associação de Solidariedade Social de 
Ferrel, solicitando apoio para a construção do Centro Social de Ferrel, e dando conhecimento do 
desenvolvimento do processo para a concretização do referido projecto. 
 - Deliberado informar a Associação de Solidariedade de Ferrel de que se aguarda a 
comunicação da aprovação do projecto para decisão em conformidade. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício ref.ª 3AJ06, da Escola Superior de Tecnologia do Mar, oferecendo um exemplar 
da obra “Região de Leiria – Identidade e Desenvolvimento, um Percurso Histórico e 
Geográfico”. 
 - Tomado conhecimento e deliberado agradecer. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 
 * Ofício, datado de 25.11.2005, da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria, 
solicitando a atribuição de um subsídio. (P.º 17) 
 
 * Ofício n.º 67, datado de 4.1.2006, da Assembleia Municipal de Peniche, informando ter 
sido aprovada, em reunião de 30.12.2005, a alteração à Tabela de Taxas e Licenças Municipais 
sobre licenciamento industrial. (P.º 31/01) 
 

* Ofício n.º 68, datado de 4.1.2006, da Assembleia Municipal de Peniche, informando ter 
sido aprovado, em reunião de 30.12.2005, o percentual de 0,25% para cobrança em 2006 da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP). (P.º 31/01) 
 

* Ofício n.º 69, datado de 4.1.2006, da Assembleia Municipal de Peniche, informando ter 
sido aprovado, em reunião de 30.12.2005, a eleição do Senhor António Manuel Prioste Salvador, 
para integrar o Conselho Municipal de Educação. (P.º 31/01) 
 
 * Ofício, datado de 13.12.2005, do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, 
agradecendo à Câmara a colaboração prestada com a cedência de uma viatura para transporte de 
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cadeiras e oferta de géneros alimentares. (P.º 37) 
 
 * Boletim informativo da Associação Nacional de Municípios Portugueses n.º 140, do 
mês de Outubro. 
 
 
PESSOAL: 
 
 Foi presente informação, datada de 5.1.2005, da Secção de Recursos Humanos, 
comunicando que, presentemente, se encontram contratados 89 funcionários, em regime de 
contrato a termo resolutivo certo e que cerca de 50% desses contratos terminam o prazo de 
validade ao longo do primeiro semestre do ano corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO DO MUSEU DE ATOUGUIA 
DA BALEIA: 
 
 Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com a Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e a Fábrica da Igreja Paroquial de São Leonardo de Atouguia 
da Baleia. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e autorizar o Senhor Presidente ou 
quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município e informar a actual Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia da decisão tomada. 
 
TOPONÍMIA: 
 
 * Ofício n.º 10, datado de 3.1.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
propondo a atribuição dos nomes de Rua Luís de Camões e Rua Fernando Pessoa às Ruas da 
Urbanização Noivo, no Alto Veríssimo. 
 - Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
 * Ofício n.º 12, datado de 4.1.2006, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
propondo a atribuição dos nomes de Rua de Moçambique, Rua de Angola e Rua de Macau às 
Ruas da Urbanização Ar & Praia, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
 * Ofício n.º 260, datado de 5.12.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, propondo a 
atribuição do nome de Beco 1.º de Maio à artéria que nasce na Rua 1.º de Maio e acaba na 
Travessa de 5 de Outubro, em Ferrel. 
 - Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DO CAMINHO ENVOLVENTE À 
ALBUFEIRA DO RIO DE S. DOMINGOS: 
 
 Na sequência de pedido de esclarecimento efectuado pelo Senhor Vereador Francisco 
Salvador no período de intervenção dos membros da Câmara, foi presente informação, datada de 
5.1.2006, da Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruras, relativa à regularização das 
indemnizações que se encontram por efectuar e devidas pelas expropriações de terrenos 
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destinados à execução do caminho marginante à albufeira do Rio de S. Domingos. 
 - Tomado conhecimento e deliberado que os serviços de património providenciem a 
regularização das situações ainda existentes, nomeadamente a relacionada com o terreno 
pertencente à Senhora Virgínia Fidalgo Rodrigues Seara, dadas as circunstâncias em que ocorreu 
a sua ocupação e o processo se encontrar em fase de conclusão na sequência da aceitação das 
condições propostas pela Câmara, conforme carta recebida em 16.8.2005. 
 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: 
 
 Foi presente um requerimento, em nome de Porfírio António, solicitando informação 
sobre o eventual interesse do Município em exercer o direito de preferência sobre o imóvel, sito 
na Rua da Liberdade, n.º 17, em Peniche. 
 - Deliberado certificar que a Câmara não pretende exercer o direito de preferência pelo 
valor proposto e que destinando-se a moradia a ser integrada no espaço público contíguo está 
disponível para promover a negociação com base nos valores a estimar tendo em consideração o 
destino a dar ao chão do imóvel. 
 
INFRAESTRUTURAS NO LARGO DE S. LEONARDO, EM ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 Foi presente uma informação, datada de 23.12.2005, da Divisão de Construção e 
Conservação, acompanhada de planta de alterações. 
 - Deliberado aprovar a alteração proposta pelo DOM e constante da presente informação 
e comunicar à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia a decisão agora tomada. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

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

 
* Das 7 às 2 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Pastelaria Jovem”, sito na Rua 

Padre Joaquim Maria de Sousa, n.º 18, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a Senhora 
Maria da Graça Perfeito Delgado Vala. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.12.2006. 
 
 * Das 6 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Art Café”, sito na Rua Alexandre 
Herculano, n.º 80, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Janete Mendes Pinto de Sousa. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 4 horas, com validade até 
31.12.2006. 

 
* Das 9 às 4 horas, para o estabelecimento de bebidas, “Pontes Café Bar”, sito no Largo 

do Alto dos Frades, n.º 1, em São Bernardino, de que é proprietário o Senhor Carlos Manuel da 
Silva Pontes. 
 - Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 4 horas, com validade até 
31.12.2006. 

 
LOTEAMENTOS: 
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 Foi presente e apreciado o seguinte processo de operações de loteamento, o qual foi 
objecto da deliberação adiante referida: 
 
 * Proc.º N.º 7/02-Lot/DHU, em nome de Edeltrudes Almeida Noivo Laia, para 
loteamento de uma propriedade, sita na Estrada Nacional 247, no Alto do Veríssimo, já presente 
em reunião anterior, acompanhado de informação do DPGU, datada de 5.1.2006. 
 - Deliberado notificar os proprietários do estudo apresentado e do prédio confinante a Sul 
para comparecerem em atendimento, por forma a encontrar-se uma solução conjunta que dê 
satisfação às propostas constantes nas informações prestadas pelo DPOI, DEPPC, DGUO e 
DPGU. 
 
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 Hernâni Luís Melícias Correia, acerca da viabilidade de construção de um 
prédio rústico, sito no Vale do Santíssimo, em Alto Foz, acompanhado das informações dos 
SMAS e da DPOI, datadas de 21.12.2005 e 21.10.2005, respectivamente. 
 - Deliberado informar de que a apreciação da viabilidade para este terreno terá que 
aguardar a resolução dos problemas das infraestruturas e reformulação do tipo de ocupação 
previsto para o local, nos termos referidos nos pareceres da DGUO e SMAS, de que se remete 
cópias. 
 

* Em nome de José Rui Cordeiro Pinto, acerca da viabilidade de construção de um prédio 
rústico, sito no Caminho Municipal n.º 1404, em Casal Moinho. 

- Deliberado notificar o requente e o técnico responsável autor do projecto para 
comparecerem em atendimento, por forma a ponderar-se uma solução alternativa mais adequada 
às características do terreno. 
 
 * Em nome de Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Ferrel, acerca de 
viabilidade de relocalização e construção de novos balneários no campo de futebol da referida 
Associação, sito em Ferrel, acompanhado de planta de localização e projecto de arquitectura. 
 - Deliberado que o DPGU preste a sua informação sobre o assunto. 
 
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 259/05, em nome de Urbacaldas, L.da, relativo às alterações em obra 
introduzidas no decurso da construção de edifício habitacional, em São Bernardino.  
 - Deliberado notificar a reclamante para comparecer em atendimento, por forma e na 
tentativa de procurar encontrar-se uma resolução para o problema que originou o protesto 
escrito. 
 

* Proc.º N.º 429/05, em nome de José Manuel Velasco Farto Romão, para proceder a 
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alterações num armazém, sito na Zona Industrial Vale do Grou, em Peniche.  
 - Deliberado notificar o requente para comparecer em atendimento, por forma a 
encontrar-se uma solução relativamente à área destinada à implantação do arruamento situado na 
zona sul do terreno. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezoito horas e quarenta 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. 
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