
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.11.2006 * Livro 97 * Fl.188 

ACTA N.º 46/2006 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2006: 
 
Aos treze dias do mês de Novembro do ano dois mil e seis, nesta cidade de Peniche, 

edifício dos Paços do Município 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, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas e vinte cinco 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. 

 
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, após ter agradecido a compreensão dos demais membros da Câmara 

relativamente à alteração do horário para início da reunião, das reuniões, actividades e eventos 
em que participou: 

- Dias 8 a 10 de Novembro, no simpósio sobre comunidades sustentáveis, realizado em 
Leeds – Inglaterra, onde foi apresentado estudo por empresa europeia, que disponibilizará logo 
que possível, projecto empreendido pelo INH sobre “Bairros Críticos” e trabalho sobre a 
comunidade da cidade de Vilnius (Lituânia), tendo, ainda, nas relações estabelecidas sobre 
metodologias tomado nota de planos estratégicos; 

- Dia 11 de Novembro, no jantar da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, onde lhe foi referido que iriam efectuar o reembolso de parte da importância prevista no 
protocolo sobre a electrificação do espaço da feira; 

- Na mesma data, na festa de São Martinho, organizada pela Junta de Freguesia de São 
Pedro; 

- Dia 12 de Novembro, na festa de São Martinho, organizada pela Junta de Freguesia de 
Ajuda, e realizada no Mercado Municipal; 

- Na mesma data, na sessão da partida para a 1.ª acção de Coastwatch; 
- Dia 13 de Novembro, na reunião do PROTLVT, sobre turismo e cultura, acompanhado 

pela Técnica Superior de Turismo Dulcineia Ramos, onde deu o seu contributo, referindo a 
necessidade de se dar maior atenção às questões relacionadas com o mar, nomeadamente no 
respeitante à reconversão de actividades que lhe estão associadas. 

- O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das reuniões, actividades e 
eventos em que irá participar no decorrer da semana: 

- Dia 14 de Novembro, na reunião da Secção de Municípios com Actividades Piscatórias 
e Portos, no âmbito da preparação do programa operacional para 2007/2013; 

- Na mesma data, no simpósio organizado pelo Centro Empresarial do Oeste, sobre 
desenvolvimento de parques empresariais; 
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- Dia 15 de Novembro, na reunião da Sub-comissão do PROTLVT;  
- Dia 16 de Novembro, no simpósio atinente ao Dia Nacional do Mar; 
- Na mesma data, na assinatura do protocolo com a Universidade de Coimbra sobre a 

“ponta do trovão”; 
- Na mesma data, no Encontro Nacional da Agência de Desenvolvimento Regional, a 

levar a efeito no Hotel Marriott; 
- Dia 17 de Novembro, com a empresa SONAE, sobre o processo de instalação de uma 

grande superfície comercial, em Peniche; 
- Na mesma data, com a CCDRLVT, sobre dois temas relacionados com o litoral e o 

Baleal; 
- Dia 18 de Novembro, no simpósio do Dia Nacional do Mar (continuação). 
O Senhor Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações: 
- A candidatura do projecto Maré Alta II foi aprovada, prevendo-se a assinatura do 

contrato no dia 20 do corrente, em Loures; 
- Na próxima semana deslocar-se-á à Suécia no âmbito do projecto Oeste Empreendedor, 

com intuito de tomar conhecimento de experiências empreendedoras. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes actividades e eventos em que participou na semana de 6 a 12 de 

Novembro corrente: 
- Na iniciativa “Carta de Navegação” – Guião de Recursos Pedagógicos e Didácticos do 

Projecto Maré-Alta”, levada a efeito no Auditório Municipal, cuja apresentação, muito 
participada, foi efectuada através de manual de partilha e divulgação de algumas práticas que se 
revelaram promissoras na promoção da capitação e participação dos diferentes actores, em 
matéria de inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos sócio-económicos 
desfavorecidos e problemáticos; 

- Visita informal, acompanhado do Director do DEA, Eng.º Nuno Cativo e da Médica 
Veterinária Municipal, aos mercados de Lagos, Avenida e Santo Amaro, com o objectivo de 
observar diferentes realidades actuais e modernizadas, tendo-se registado bons indicadores, 
nomeadamente no que concerne às secções do pescado; 

- Jantar promovido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem; 
- Seminário Internacional de Taekwon-do de Peniche, que contou com a presença de 200 

atletas e a participação do Grão-Mestre Park Moon Soo; 
- Convívio de São Martinho do Centro Social do Pessoal da CMP, que decorreu nas 

instalações da Cantina da Câmara Municipal; 
- Iniciativas culturais promovidas pelas Juntas de Freguesia de Ajuda e de São Pedro; 
- Preparação da X Expedição às Berlengas em Kayak 2007. 
O Senhor Vice-Presidente prestou ainda as seguintes informações: 
- A principal avaliação da iniciativa Coastwatch de 12 de Novembro de 2006, redundou 

na constatação da existência de elevadas quantidades de lixo em certas zonas das praias dos 
Frades, do Lagido e da Consolação Sul, constituído essencialmente por plástico e cabos de redes 
(alguns de dimensões consideráveis). Foi, também, verificada in loco a questão da erosão das 
arribas que apresentam alguns sinais de derrocada recente em resultado das condições 
climatéricas das últimas semanas. Referiu que o nível de participantes foi bom e contou com a 
participação de 3 jovens da União Europeia e 1 da Turquia, além da Associação Ambientalista 
“Arménia”, Associação Juvenil e Projecto “Maré Alta”; 

- Está a ser efectuado relatório adicional sobre os prejuízos causados pela intempérie nos 
caminhos agrícolas, cujo valor inicial poderá ser ultrapassado, dado se constatar que a situação é 
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mais grave do que se pensava inicialmente e constante do relatório preliminar. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que a sua actividade municipal durante a semana foi praticamente dedicada à 

elaboração dos documentos previsionais para 2007; 
- Aludiu à festa de São Martinho, organizada pelo Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche; 
- Referiu a necessidade de se deliberar sobre as novas taxas do IMI para 2007 por forma 

a dar cumprimento ao prazo estabelecido na lei para comunicação à Direcção-Geral dos 
Impostos. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Manifestou a sua preocupação face a notícias veiculadas na comunicação social sobre o 

encerramento do Posto dos CTT, em Atouguia da Baleia, face aos incómodos e problemas que 
vão criar à população que recorre a estes serviços, e do anunciado pelo Presidente do IPL sobre o 
corte de verbas que põe em risco a manutenção e correcto funcionamento da ESTM. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que comunga das mesmas preocupações e que iria estabelecer 
contacto para aclaramento das situações e actuação consertada.  

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Manifestou a sua insatisfação por os assuntos agendados para as reuniões não se 

encontrarem disponíveis e colocados na pasta respectiva no prazo previsto regulamentarmente, 
situação que deverá ser corrigida futuramente sob pena de obstar ao regular funcionamento do 
órgão; 

- Perguntou se corresponde à verdade ter sido concretizada a transferência para o quadro 
de pessoal da Câmara do Senhor Arquitecto Ribeiro Gonçalves. O Senhor Presidente da Câmara 
informou positivamente; 

- Reiterou a chamada de atenção à Câmara para o agendamento do processo relativo ao 
Plano de Urbanização de Atouguia da Baleia, de cuja decisão estão dependentes, entre outros, o 
assunto relacionado com a instalação do Ecomarché. O Senhor Presidente da Câmara informou 
que o DPGU estava a preparar a apresentação dos diversos projectos relativos ao ordenamento 
territorial; 

- Disse que gostaria que se abandonasse a ideia de que o Dr. Alberto Costa, a quem foi 
alvitrada a hipótese de dar um parecer sobre a interpretação do artigo 16.º do PDM e no âmbito 
das grandes superfícies, não o quis fazer, sendo que a mesma foi dada à Câmara na devida altura. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que o detalhe não pressupõe qualquer atitude de crítica 
ao Dr. Alberto Costa, tendo apenas feito a descrição objectiva do que se passou; 

- Solicitou o mapa de trabalho extraordinário, à data de 30 de Outubro de 2006. O 
Senhor Presidente da Câmara recomendou que a Secção de Recursos Humanos disponibilize o 
referido documento. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 

Serviços Municipalizados do dia dez de Novembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
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Câmara Municipal (de operações orçamentais): 607.583,98 € (seiscentos e sete mil 
quinhentos e oitenta e três euros e noventa e oito cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 218.879,70 € (duzentos e dezoito mil 
oitocentos e setenta e nove euros e setenta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 978.865,04 € (novecentos e 
setenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco euros e quatro cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 474.961,21 € (quatrocentos e 
setenta e quatro mil novecentos e sessenta e um euros e vinte e um cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos aos 
dias 6 e 7 de Novembro corrente. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 3001, datado de 3 de Novembro de 2006, da Região de Turismo do Oeste, 

atinente ao Programa Escapadinha 2007, acompanhado de informação dos serviços de turismo. 
- Deliberado aderir ao Programa Escapadinha 2007, através da permissão de visita ao 

Museu Municipal, gratuitamente. (P.º 35/02) 
 
* Carta, datada de 9 de Novembro de 2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele 
Centro aos vigilantes da feira mensal no mês de Outubro. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 132,00. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 10 de Novembro de 2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, endereçando convite ao executivo camarário para participar na sua Festa 
de Natal e solicitando apoio financeiro para a referida festa. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, cujo valor será fixado após a apresentação de relatório das despesas 
efectuadas. (P.º 37) 

 
* Carta, datada de 2 de Novembro de 2006, de Alice Gomes Pitau Coelho, informando 

que irá publicar o seu segundo livro de poesia e propondo ao Município a aquisição de alguns 
exemplares do mesmo. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para adquirir 50 exemplares do livro, 
ao preço de 6,75 € cada livro. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 29301, datado de 2 de Novembro de 2006, da CCDRLVT, remetendo cópia 

do Despacho PCCDR n.º 34/2006, atinente à concertação no processo de elaboração dos planos 
de urbanização e planos de pormenor. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter ao DPGU para considerar. (P.º 16/01) 
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* Carta, datada de 10 de Novembro de 2006, da Secção de Hóquei em Patins do Clube 

Stella Maris de Peniche, informando das despesas previstas com as deslocações de jogadores 
daquela modalidades a jogos a realizar nas ilhas dos Açores e Madeira. 

- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris de Peniche um subsídio, no valor de 958,75 
€, correspondente a 50% do valor da despesa a efectuar pelo clube com a deslocação da equipa 
de seniores de hóquei em patins à ilha da Madeira. 

 
* Informação do Senhor Vice-Presidente, dando conhecimento de que o licenciamento do 

IV Campeonato Internacional de Kayak Surf importou em mais 45,28 € e solicitando a revisão 
da deliberação de 30 de Agosto último que estabeleceu o apoio a conceder à prova. 

- Deliberado rever a deliberação camarária de 30 de Agosto de 2006 e assumir os 
encargos com os pagamentos nela definida, no valor de 359,25 €, acrescido da importância de 
45,28 €, resultante da actualização da taxa a cobrar pela capitania relativa ao licenciamento da 
prova. 

 
* Carta, datada de 30 de Março de 2006, de Maria Dulce Cardoso Almeida, relativa a 

uma construção na Praia de São Bernardino, acompanhada de diversas informações dos serviços 
municipais. 

- Deliberado que os Serviços Municipais de Fiscalização averigúem e informem da 
situação e evolução das obras, dar conhecimento à CCDRLVT das diligências efectuadas pelo 
Município, juntando cópias da documentação existente no processo, e informar a requerente das 
medidas encetadas pela Câmara. 

 
IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: 

 
Foi novamente presente a informação da Divisão Financeira, em que sugere a proposição 

à Assembleia Municipal da aprovação das novas taxas do imposto municipal sobre imóveis a 
aplicar no próximo ano de 2007, as quais deverão ser comunicadas à Direcção-Geral dos 
Impostos, até ao final do corrente mês. 

Seguidamente, usou da palavra o Vereador Senhor Jorge Abrantes que, após ter 
disponibilizado mapas indicadores da evolução e perspectivas de crescimento da Contribuição 
Autárquica e IMI dos anos 1998 a 2008, da evolução das transferências do O.E. para o 
Município nos anos de 2005 a 2007 e sobre custos com agravamentos imprevistos e que vão ter 
reflexos relevantes em 2007, prestou os esclarecimentos sobre o assunto, nomeadamente ter 
havido decréscimo na receita arrecadada em termos brutos e que haverá, em termos absolutos, 
um ritmo de avaliação lento que associado a um conjunto de elementos imprevistos irá significar 
uma repercussão negativa ao nível do crescimento da receita, pelo que por uma questão de 
cautela e equilíbrio somente a proposta apresentada de manutenção das taxas permitirá atingir e 
garantir a evolução do IMI de acordo com os objectivos que se pretendem atingir, mesmo que a 
taxa dos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI seja alterada para 0,47%.  

 
Intervieram, também, os membros da Câmara adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara da Câmara: 
Registou a forma minuciosa e de sustentação técnica apresentada, cujos números estão 

próximos da realidade, onde se constata a salvaguarda da tendência evolutiva e a procura de 
equilíbrios das taxas em termos de razoabilidade, sendo que a diminuição em termos reais a nível 
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de compromissos menos coisas irão ser realizadas. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse ter dúvidas em relação aos elementos apresentados por falta de termos 

comparativos com as arrecadações das receitas efectuadas e estar preocupado, por um lado, em 
relação ao aumento da receita e, por outro, no respeitante aos valores a pagar pelos contribuintes. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que as projecções não diferem muito das suas, cuja proposta que apresentou foi 

devidamente trabalhada em colaboração com o grupo do PS da Assembleia Municipal, e não 
estar em condições de apresentar outra proposta; 

- Disse que o PS tem noção e entende a dificuldade da Câmara em matéria de 
investimentos, mas que dada a evolução da informação colocada hoje não vê motivo para alterar 
a posição, dado não ter tido oportunidade de discutir com o grupo da Assembleia Municipal. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
- Referiu que pela primeira vez a Câmara Municipal apresentou um estudo muito 

profundo sobre esta matéria; 
- Relembrou a intervenção do deputado municipal Senhor Jorge Carvalho na Assembleia 

Municipal de 24 de Novembro de 2005, a propósito da proposta apresentada pelos eleitos da 
CDU de reduzir de 0,50% para 0,47% a taxa do IMI, e que este poderia ajudar na apreciação dos 
números em discussão; 

- Disse que não consegue discutir a apreciação do IMI desligando-o dos encargos a 
suportar com a ADSE e da perda de receitas de verbas provenientes do Orçamento de Estado, 
superior a 500 mil euros nos últimos dois anos, contrariamente ao que sucede em outras 
autarquias em matéria de arrecadação de receitas, nomeadamente quanto à derrama, que não é 
cobrada pelo Município, pelo que considera a proposta aceitável. 

 
Deliberado realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 15 de Novembro 

(Quarta-feira), pelas 18.30 horas, para apreciação e decisão do assunto. 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO: 
 
Foi presente uma informação da Técnica Superior de Gestão Financeira, dando 

conhecimento do rateio apurado pela DGAL para efeito de acesso a novos empréstimos de 
médio e longo prazos e da necessidade de satisfazer os encargos assumidos no âmbito do Plano 
Plurianual de Investimentos com a ampliação e recuperação do Cemitério de Peniche e 
construção da Casa Mortuária. 

Após o Senhor Vereador Jorge Gonçalves haver referido que a apreciação do assunto não 
deveria ser desgarrada da avaliação dos documentos previsionais para 2007, e nesse sentido, se 
encontrar limitado temporalmente para viabilizar o documento, deliberado que o assunto seja 
incluído na agenda da reunião extraordinária, a realizar no próximo dia 15, pelas 18.30 horas, 
para apreciação, devendo o Vereador Senhor Jorge Abrantes disponibilizar os elementos já 
elaborados em sede de PPI e Orçamento. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
* Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Ajuda, foi presente, para efeitos de 
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visto, um pedido de horário de funcionamento, das 07.30 às 20.00 horas, para o estabelecimento 
de pastelaria, denominado “O Malha”, sito na Rua António Videira, n.º 23, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Álvaro José Gomes Ferreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.30 às 20.00 horas, com a 
validade até 28 de Fevereiro de 2007. 

 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR 
BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 27 de Junho de 2006, da firma Oliveiras, S.A., 

solicitando a prorrogação do prazo para conclusão da empreitada em 59 dias. 
- Aprovar a prorrogação do prazo da execução da empreitada por 59 dias, bem como o 

plano definitivo de trabalhos e o respectivo cronograma financeira. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA “ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS – REABILITAÇÃO 
DOS FILTROS” – CONTRATO ADICIONAL: 

 
* Foi presente, para efeitos de homologação, cópia da deliberação do Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 23 de Outubro de 2006, que 
revê a deliberação que adjudicou à empresa Salvador Caetano - Indústrias Metalúrgicas e 
Veículos de Transporte, SA. a empreitada mencionada em epígrafe. 

- Deliberado rever a deliberação camarária de 11 de Setembro de 2006 e ratificar a 
deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, de 23 de Outubro de 2006, através da 
qual adjudicou ao empreiteiro e por conta da empreitada inicial um novo valor de trabalhos a 
mais, de 9.346,07 €, a que acrescerá o IVA, e aprovar a minuta do respectivo contrato adicional a 
celebrar. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 3/Lot/DHU/91, em nome de Horácio Gomes da Silva, para loteamento de um 

prédio, sito em Reinaldes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de 
informação dos serviços de fiscalização dando conhecimento de que foi feita a limpeza dos 
espaços fronteiros aos lotes. 

- Deliberado considerar recebidas definitivamente as obras do loteamento e autorizar a 
libertação da caução prestada. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º 260/06, em nome de José Manuel Caetano, para legalização de uma moradia 

unifamiliar e muros de vedação, sitos na Rua do Poço, em Carnide. 
- Deliberado indeferir e promover a audiência prévia, nos termos do n.º 3 do artigo 106.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e informar que a Câmara está disponível para 
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reanalisar o processo caso seja apresentada declaração de concordância do vizinho proprietário 
da parcela localizada a nascente a autorizar a colagem da construção à estrema. 

 
* Proc.º n.º 402/06, em nome de APAP – Associação de Protecção dos Animais de 

Peniche, para construção de instalações para centro de recolha de animais, num prédio rústico, 
sito em “Alameda”, freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Deliberado emitir parecer favorável a que o empreendimento seja declarado de utilidade 
pública e social e informar que deve completar o processo por forma a dar satisfação às 
condições constantes da informação da DGUO, de 24 de Outubro de 2006, de que se remeterá 
cópia. 

 
* Proc.º N.º 337/06, em nome de Luís Filipe Casimiro Vala, para construção de um 

edifício destinado a habitação e comércio, na Rua José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de informação dos serviços dando 
conhecimento de que o requerente não respondeu á audiência prévia no prazo legal. 

- Deliberado manter o indeferimento, conforme deliberação já tomada em reunião de 25 
de Setembro de 2006 e pelos motivos em que naquela reunião foi deliberado proceder à 
audiência prévia. 

Deliberado, ainda, notificar o técnico responsável autor do projecto para comparecer em 
atendimento a fim de se encontrar solução técnica que possa vir a viabilizar a pretensão. 

 
* Proc.º n.º 508/06, em nome de Fernando Manuel Filipe Teodoro, para construção de 

moradia unifamiliar e muros de vedação, na Rua do Outeiro, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, condicionado a que a cobertura do anexo 

seja convertida em telhado tradicional, de que deverá apresentar nova peça desenhada, devendo, 
ainda, apresentar os projectos das especialidades: estabilidade, águas e esgotos, gás, isolamento 
térmico e acústico, telecomunicações e ficha de electricidade. 

 
* Proc.º N.º 541/06, em nome de Manuel Fernandes Simões, para construção de um 

edifício destinado a habitação, no gaveto formado pelas Ruas da Paz e de São Marcos, em 
Peniche. 

- Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
* Proc.º N.º 497/06, em nome de Natércia Sofia Franco Romão, para construção de uma 

moradia unifamiliar, na Travessa de Nossa Senhora da Conceição, em Peniche. 
- Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
* Proc.º 62/06, em nome de Álvaro da Conceição Oliveira e Outro, para construção de 

um edifício de habitação, na Avenida do Mar, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de informação dos SMAS. 

- Deliberado que os SMAS informem dos valores das obras que são necessárias executar 
e qual o peso que a intervenção representa em relação à população abrangida, com vista à 
celebração de contrato de urbanização entre a Câmara e os promotores. 

 
* Proc.ºs N.ºs 496/04 e 497/04, em nome de Nis 8 – Imobiliária e Investimento, S. A., 

para construção de dois edifícios de habitação e comércio, na Avenida do Porto de Pesca, em 
Peniche, acompanhados de informação do DPGU, dando conhecimento ao executivo dos 
compromissos assumidos quer quanto às construções e estacionamentos, quer em matéria de 
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execução de infra-estruturas urbanísticas. 
- Deliberado tomar conhecimento do projecto, devendo os serviços acompanharem a 

execução dos trabalhos. 
Deliberado, ainda, que o promotor e o técnico responsável autor do projecto apresentem 

plano de trabalhos que reflicta a minimização dos impactes negativos de incomodidade e 
segurança e modelo de gestão do espaço destinado a estacionamentos. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e cinco 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. 

 
 


