CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 25.07.2006 * Livro 97 * Fl.42

ACTA N.º 33/2006
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENICHE, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2006:
Aos vinte cinco dias do mês de Julho 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, Jorge Alberto Bombas
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves,
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal
Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram nove 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 DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezassete de Julho
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
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 351/06, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira da Cruz, relativo às
alterações introduzidas no decursos da construção de edifício para habitação, situado na Rua
Alto da Boneca, Estrada dos Remédios, Peniche, acompanhado do parecer técnico do DGUO, de
12 de Julho de 2006.
- Deliberado informar de que não se vê inconveniente nas alterações efectuadas nas
moradias, devendo ser mantido o espaço de jardim localizado na zona tardoz aos logradouros das
moradias.
* Proc.º n.º 141/06, em nome de Virgílio Filipe da Cunha, para remodelação e ampliação
de moradia, situada na Rua José Formozinho Sanches, n.º 21, na Ilha do Baleal, acompanhado do
parecer técnico da DGUO, de 3 de Julho de 2006.
- Deliberado solicitar parecer à CCDR/LVT sobre o processo em análise.
* Proc.º n.º 70/05, em nome de António Conceição Nunes, para instalação de esplanada
junto ao Restaurante Miramar, situado na Avenida do Mar, em Peniche.
- Tomado conhecimento de que o titular do processo em questão irá rectificar a
platibanda de coroamento de acordo com o projecto.
* Proc.º n.º 321/06, em nome de Lúcia Maria Fontes da Fonseca Cruz, para reconstrução
de moradia, situada na Travessa da República, n.º 7, em Peniche, acompanhado de parecer
técnico da DGOU, de 13 de Julho de 2006.
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- Deliberado informar a titular do processo de que a cobertura da moradia deverá ser
totalmente constituída por um telhado com telha convencional, devendo o projectista reformular
a proposta nesse sentido.
LOTEAMENTOS:
* Foi presente a exposição de José Manuel Castro Patrão, de 8 de Junho de 2006, em que
solicitava informação sobre se lhe ia ser permitido o acesso ao terreno de sua propriedade,
situado na Estrada Marginal Sul, através daquela via, e se tal acesso poderá ser de imediato,
assim como também iniciar as obras necessárias para a concretização do acesso mencionado.
- Deliberado informar o requerente de que poderá efectuar o acesso à sua propriedade
através da Estrada Marginal Sul, nas condições constantes na informação da DEPPC, de 7 de
Julho de 2006.
INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE:
* Foi presente o requerimento de Maria Matilde Franco Gomes Nunes, vendedora
ambulante, exercendo a actividade de venda de artesanato, junto ao Farol do Cabo Carvoeiro, e
pretendendo valorizar aquele lugar de venda, solicitava autorização para colocação de um
quiosque no referido local.
- Face ao conteúdo do parecer técnico da DGUO, de 24 de Maio de 2006, deliberado
indeferir o requerido e solicitar aos serviços municipais competentes a elaboração de uma
proposta de quiosque para aquele local, tendo em conta as jurisdições que impendem sobre o
espaço.
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Foi presente o requerimento de Dina Maria Marques Ribeiro da Cruz, em que solicitava
a ocupação da via pública, pelo período de três meses, com uma esplanada de apoio ao
estabelecimento Atlantic Coffee, situado na Rua Cabo Avelar Pessoa, n.º 3, em Peniche.
- Deliberado deferir o requerido, nas condições constantes na informação da fiscalização
municipal, de 30 de Junho de 2006.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:
* Foi presente o processo de informação prévia n.º 63/DHU, em nome de António José
Franco Correia Nunes, acerca da viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação
e comércio, na Avenida do Mar / Rua Vasco da Gama, em Peniche, acompanhado do parecer
favorável do IPPAR e do parecer técnico da DGOU, de 27 de Junho de 2006.
- Deliberado informar de que a pretensão não é viável, devido a excesso de volumetria e a
não contemplar estacionamento interior. Deliberado também promover uma reunião com o
IPPAR para uma análise conjunta deste processo.
PLANO DE ALINHAMENTO:
A Câmara deliberou aprovar um estudo de planos de alinhamentos para as casas n.ºs 33 e
94 do Bairro do Calvário, em Peniche, destinadas a viabilizar a construção de muros de vedação
confinantes com a via pública, elaborados pela DEPPC, datados de 7 de Julho de 2006.
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PLANEAR COM ALMA - AMAR O TERRITÓRIO:
* O Senhor Presidente deu conhecimento de como se vai desenvolver a iniciativa Planear
com Alma – Amar o Território, no próximo dia 28, referindo que da parte da manhã iria ser feita
uma visita aos locais que andam presentemente a ser alvo de planos de urbanização e da parte da
tarde iria ser feito um ponto de situação desses planos, com as empresas executoras dos mesmos
e os técnicos municipais, decorrendo o almoço nas tasquinhas Rurais de Serra d'El-Rei.
- Tomado conhecimento.
MOINHO DA GRAVANHA:
* Foi presente o projecto de construção das instalações de apoio às actividades a exercer
no espaço junto ao Moinho da Gravanha, em Peniche.
A Chefe da DEPPC deu uma explicação pormenorizada do projecto em análise.
- Deliberado concordar com o referido projecto.
CORRIDA E CAMINHADA DA PRAIA NORTE:
* Foi presente a carta de Peniche Amigos Clube onde comunica que, no próximo dia 30,
iria organizar a sétima edição da Corrida e Caminhada da Praia Norte e solicitava apoio logístico
e a atribuição de um subsídio para a realização deste evento.
O Senhor Vice-Presidente propôs que fosse dado o apoio logístico, dentro das
possibilidades da Autarquia, e que fosse atribuído um subsídio no montante de 50% do custo
orçamentado da iniciativa, ou seja, de 3.460,00 euros.
- Deliberado dar o apoio logístico solicitado e atribuir um subsídio no valor de 3.460,00
euros a Peniche Amigos Clube, para a realização da VII Corrida e Caminhada da Praia Norte.
O Senhor Vereador Joaquim Raul não participou nesta deliberação. No entanto
manifestou a sua opinião pessoal de que seria extremamente importante a definição, por parte da
Câmara, de uma estratégia para o desenvolvimento do desporto no Município de Peniche.
ENCERRAMENTO:
Sendo doze horas e 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.

