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ACTA N.º 54/2006 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006: 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro 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 nove horas e quarenta e 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 das seguintes reuniões em que participou: 
- Dia 20 de Dezembro, com os diversos serviços municipais, sobre a optimização do 

investimento que está a ser feito em equipamentos no âmbito das tecnologias de informação, 
concretamente com o novo Portal do Município e a Intranet, tendo suscitado contributos para 
atribuição da denominação em termos locais de “Peniche … Digital”; 

- Na mesma data, com o Senhor Ministro do Ambiente, na apresentação pública do 
programa de acção “Litoral 2007/2013”; 

- Dia 21 de Dezembro, com o IPL, sobre a questão do protocolo do Plano Estratégico do 
Concelho de Peniche e situação financeira da ESTM, nomeadamente em relação às dificuldades 
existentes para cumprimento e satisfação de obrigações com os encargos das instalações. Foi-lhe 
também transmitido que em Fevereiro irá ser recebida delegação constituída por peritos 
internacionais para procederem à avaliação do sistema instalado; 

- Na mesma data, com os proprietários/exploradores dos estabelecimentos de bebidas, 
ACISCP, PSP, GNR e PM sobre questões relacionadas com a segurança, fiscalização e 
funcionamento daqueles e respectivas áreas envolventes, tendo sido suscitado um maior 
acompanhamento pelas forças policiais e a colaboração e empenhamento dos comerciantes, 
nomeadamente no que concerne à recusa da venda de bebidas para consumo por menores. Foi 
também sugerido que se iniciasse a revisão do regulamento sobre os horários de abertura e 
encerramento dos estabelecimentos e se constituísse a respectiva comissão, que englobará 
algumas das entidades que se encontravam presentes, designadamente a ACISCP; 

- Na mesma data, no IAPMEI, integrando os corpos directivos da ADRO, sobre a 
animação da actividade industrial e com o intuito de protocolizar áreas de intervenção e de 
desenvolvimento. Referiu que, no mesmo âmbito, irá ter lugar, no dia 9 de Fevereiro, um jantar 
conferência promovido pela ADRO, em que vão estar presentes os presidentes da CCDRLVT e 
CCDRCentro e o IAPMEI; 
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- Dia 22 de Dezembro, na sessão da Assembleia Municipal; 
- Dia 27 de Dezembro, com a equipa do Plano Estratégico do Concelho de Peniche, 

sobre metodologias a encetar. 
O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento da actividade e eventos em 

que participou: 
- Dia 20 de Dezembro, na abertura do Natal Sénior; 
- Dia 21 de Dezembro, no convívio de idosos, a convite da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia; 
- Dia 22 de Dezembro, nas festas de Natal dos Centros de Dia da Bufarda e de Serra  

d'El-Rei; 
- Dia 23 de Dezembro, na fase final do torneio de futebol de praia; 
- Na mesma data, na festa de Natal do ATL de Ferrel; 
- Na mesma data, no Natal Penicheiro, em Ferrel, abrilhantado pela Banda Filarmónica 

de Serra d'El-Rei. 
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, ter participado na reunião da 

Assembleia Intermunicipal da AMO, onde esteve presente o Prof. Augusto Mateus e respectiva 
equipa, que entregaram documento sobre o Plano de Acção do Oeste, que inclui alguns projectos 
indicados pela Câmara, casos da recuperação do Fosso das Muralhas, parques industriais, parque 
desportivo e edifício multiusos e recuperação do Planalto das Cezaredas, e sublinhando que o 
documento não tem qualquer compromisso, sendo os projectos meramente indicativos. Referiu, 
ainda, ter sido surpreendido com o resultado da auditoria efectuada no âmbito do Programa 
Operacional do Oeste, segundo a qual a Câmara terá recebido comparticipações cujos valores 
(cerca de 400.000,00 €) se consideram como não elegíveis, dado reportarem-se a despesas 
efectuadas já depois de haverem sido recepcionadas as obras, pelo que solicitou informação 
sobre o assunto. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, por último, das reuniões em que irá participar 
na próxima semana: 

- Dia 3 de Janeiro, com o Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, em que irá estar 
presente a empresa finlandesa interessada na implementação do projecto da energia das ondas; 

- Dia 8 de Janeiro, com a equipa base da elaboração do Plano Estratégico do Concelho de 
Peniche. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Com a DREL para entrega formal do contrato Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular e ponto de situação sobre a Carta Educativa e a Verticalização dos 
Agrupamentos na cidade de Peniche; 

- Do júri do concurso para a concessão da exploração do Restaurante/Pavilhão da ilha da 
Berlenga, cuja acta se encontra nos documentos para esta reunião; 

- Na Assembleia Municipal de Peniche, na qual foram apreciados e aprovados, entre 
outros documentos, as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2007, apenas com 7 votos 
contrários do PS; 

- Com duas representantes da Associação Portuguesa de Primatologia, que pretendem 
realizar em Peniche o 1.º Congresso Ibérico de Primatologia, nos dias 7, 8, e 9 de Novembro, as 
quais solicitaram o apoio da Câmara e procederam à entrega de um dossier de imprensa sobre a 
sua 2.ª Conferência Internacional. 

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento, também, das actividades e eventos em que 
participou: 
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- Na entrega de prémios do Torneio de Futebol de Praia, um evento organizado com 
êxito pelo Pelouro do Desporto, que contou, no último dia, com a presença do árbitro 
internacional desta modalidade, João Almeida, do árbitro distrital e natural de Peniche, Fábio 
Veríssimo e do Dr. André Macedo, responsável pela liga da modalidade; 

- Na peça de teatro “A Magia do Natal”, promovida pelo grupo de teatro “Gesto Mágico” 
e levada a efeito na Associação Recreativa Penichense; 

- No jantar de Natal promovido pela Rádio 102 FM; 
- Na festa de Natal Sénior, em Atouguia da Baleia, Peniche e Serra d'El-Rei. 
O Senhor Vice-Presidente prestou, ainda, a seguinte informação: 
Deslocou-se ao local onde está a ser construída o novo edifício da Escola Superior de 

Tecnologia do Mar, pelo IPL, a fim de se inteirar das principais obras a desenvolver pelo 
Departamento de Obras do Município e pelos Serviços Municipalizados, com vista à abertura 
deste estabelecimento de ensino, tendo ficado marcada uma reunião, com todas as partes 
envolvidas, para quinta-feira, dia 28 de Dezembro de 2006. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento do auto de vistoria elaborado pelos SMAS, em relação à obra de 

saneamento do Casal da Vala/Lugar da Estrada, que aponta para a correcção de deficiências 
detectadas na execução dos trabalhos e relativamente às quais o adjudicatário deverá proceder à 
respectiva rectificação, até final do próximo mês de Janeiro; 

- Informou que estão criadas condições para a conclusão dos trabalhos levados a efeito 
na Rua 1.º de Dezembro, em Serra d'El-Rei; 

- Deu conhecimento de que para o concurso para concessão da exploração do restaurante 
do Molhe Leste foram apresentadas duas propostas, tendo apenas uma delas sido admitida. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Desejou um Feliz Ano Novo aos autarcas, funcionários e munícipes, a que se 

associaram os demais membros da Câmara, e fez votos para que o próximo ano fosse repleto de 
sucessos para o concelho; 

- Solicitou informação sobre o tipo de serviços que são prestados no Posto de Turismo 
Avançado, a colocação do sistema de ligação à Internet e a disponibilização de dados estatísticos 
sobre o atendimento ali efectuado e também no Posto de Turismo Principal (Jardim Público). O 
Senhor Presidente da Câmara informou que está subjacente a ideia de renovação das actividades 
a desenvolver, devendo a Técnica Superior de Turismo preparar as informações solicitadas; 

- Sugeriu a reformulação do espaço, através da colocação da sinalização mais visível e 
identificadora sobre o Posto de Turismo Avançado, uma vez que as informações disponíveis não 
proporcionam a quem passa a indicação imediata de que naquele local se encontra instalado o 
referido posto; 

- Solicitou a disponibilização, para consulta, do Regulamento do Plano de Ordenamento 
da Reserva da Berlenga. O Senhor Presidente da Câmara fez o ponto de situação do trabalho já 
encetado. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Manifestou a concretização dos seguintes desejos em 2007: 
- Que a utilização do Parque da Gaivotas seja extensivo a todo o concelho ao nível do 

desporto. O Senhor Vice-Presidente informou que é preocupação do executivo alargar e difundir 
a possibilidade do aproveitamento global do espaço; 

- Que as exposições levadas a efeito no Edifício Cultural se estendam às colectividades 
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do concelho, com ou sem a celebração de protocolos. O Senhor Vice-Presidente informou que o 
alargamento já foi iniciado em 2006, sendo que, no entanto, as colecções a facultar terão que ser 
avaliadas; 

- Que se inicie o processo de remarcação dos limites do concelho, com vista à reposição 
do limite Norte da freguesia de Serra d’ El-Rei que, de acordo com a planta de cadastro anterior 
e segundo testemunhos corroborados na exposição apresentada pelo Senhor Fernando 
Engenheiro, incluía toda a área até à Capela de Nossa Senhora do Amparo como circunscrita 
territorialmente à área da freguesia de Serra d’ El-Rei. O Senhor Presidente da Câmara solicitou 
que os serviços jurídicos informem dos caminhos a prosseguir que levem à reposição da 
situação. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Saudou a iniciativa do torneio de Futebol de Praia, sugeriu que se desse continuidade a 

outros eventos idênticos que proporcionem a ocupação dos tempos livres dos jovens e perguntou 
qual o grau de participação no torneio. O Senhor Vice-Presidente informou que estiveram 
envolvidos 130 jovens; 

- Perguntou se não era possível apresentar-se a calendarização das diversas fases 
programáticas, até à sujeição a discussão pública da Carta Educativa. O Senhor Vice-Presidente 
informou já terem sido apresentadas propostas, que estão a ser analisadas, e que na próxima 
reunião fará a apresentação sumária da programação da Carta Educativa; 

- Chamou a atenção para o aspecto degradante em que se apresenta o ex-bairro da 
Fábrica da Algarve Exportadora, no Largo do Pocinho, em Peniche. Deliberado que os serviços 
municipais de Fiscalização em articulação com a Junta de Freguesia de Ajuda, procedam à 
avaliação da situação em conformidade. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que a estrada do Casal da Vala/Casal Moinho, que simultaneamente também 

teve a intervenção dos SMAS, se encontra com grandes deficiências e a necessitar urgentemente 
que se introduzam as respectivas correcções ao nível do piso. O Senhor Vereador Jorge Abrantes 
deu conta dos tipos de intervenção que o empreiteiro adjudicatário da obra terá que realizar; 

- Solicitou informação sobre o processo eleitoral da ComUrbOeste. O Senhor Presidente 
da Câmara informou que o assunto não foi colocado, devendo os serviços diligenciar junto da 
Administradora-Delegada da AMO qual o ponto de situação do processo; 

- Perguntou se já existe data prevista para apresentação do Plano de Urbanização de 
Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente da Câmara informou que no próximo dia 8 de Janeiro 
iria ser efectuada a apresentação do ponto de situação dos planos de urbanização; 

- Questionou se os protocolos atinentes à elaboração do Plano Estratégico do Concelho de 
Peniche vão ser aprovados pela Câmara. O Senhor Presidente da Câmara informou em conformidade; 

- Perguntou se a Câmara vai ser chamada a pronunciar-se sobre o Plano de Acção do 
QREN. O Senhor Presidente da Câmara informou que se trata de um documento preliminar, 
objecto de uma primeira abordagem, onde foram vertidos compromissos de há muitos anos, 
sendo que a Câmara terá que emitir a sua opinião sobre o assunto. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias quatro e 
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seis de Dezembro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
* Foi presente o ofício n.º 665/2006, datado de 13 de Dezembro de 2006, da Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento das 
despesas efectuadas com as obras de reparação e isolamento de algeroz na casa mortuária 
daquela vila. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei um subsídio, no valor de 
870,00 €. (P.º 28) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 15 de Dezembro de 2006, da empresa Rodoviária do Tejo, S.A., dando 

conhecimento dos preços das tarifas para transportes colectivos urbanos de Peniche, para 
vigorarem a partir de 1 de Janeiro de 2007. (P.º 23/01). 

 
* Carta, datada de 15 de Dezembro de 2006, de Maria Luísa de B. H. Pinheiro Blot, 

felicitando a organização e coordenação da visita de Sua Excelência a Senhora Embaixadora do 
Peru a Peniche e agradecendo a maneira como foi recebida. 

 
LEGISLAÇÃO: 

 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 

da República: 
 
- Despacho n.º 25595/2006, de 18 de Dezembro, do Ministério da Economia e Inovação, 

que procede a alguns ajustamentos ao Sistema de Incentivos a Projectos de Modernização do 
Comércio (MODCOM). 

- Despacho n.º 25650/2006, de 19 de Dezembro, dos Ministérios da Administração 
Interna e da Educação, que aprova o Regulamento do Programa Escola Segura. 

- Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro, que introduz alterações ao Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, ao Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas, ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ao Regime do IVA 
nas Transacções Intracomunitárias, ao Código do Imposto do Selo, ao Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, ao Código do Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, à Lei 
Geral Tributária, ao Código do Procedimento Tributário e a legislação fiscal complementar, 
simplificando e racionalizando obrigações e procedimentos, no sentido da diminuição dos custos 
de cumprimento impostos aos contribuintes. 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 

 
No uso da competência conferida pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando o disposto no artigo 168.º do Código 
Administrativo, a Câmara deliberou reconduzir, para o próximo ano de 2007, o Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados, composto pelo Senhor Jorge Serafim Silva 
Abrantes, que presidirá e será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Senhor Presidente 
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da Câmara, e pelos Vereadores Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Francisco Manuel 
Pinto da França Salvador. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 33: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 33, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 78.000,00 € em reforços de despesas correntes, e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 

 
FUNDO DE MANEIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente informação, datada de 13 de Dezembro de 2006, do Técnico de Desporto, 

solicitando a atribuição do fundo de maneio para o ano de 2007. 
- Deliberado, na sequência do despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 

28 de Dezembro de 2006, aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio, para o ano de 
2007, a favor do Encarregado do Parque de Máquinas – Edgar Pinto Oliveira, que passará a 
coordenar a actividade das Piscinas Municipais, a partir de 2 de Janeiro corrente, pela 
classificação económica e com o montante que se indicam: 

02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens .............. 860,00 € 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO: 
 
* Acompanhado de informação dos serviços jurídicos municipais, foi presente uma 

proposta de protocolo a celebrar com a URAP – União dos Resistentes Antifascistas 
Portugueses, que tem como objecto a promoção do estudo e recolha da documentação sobre as 
perseguições e violências perpetradas pela polícia política da ditadura, comportamento dos 
Tribunais Plenários e papel desempenhado pela Fortaleza de Peniche como estabelecimento 
prisional do regime fascista, o qual mereceu da parte dos membros da Câmara as seguintes 
considerações: 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Referiu que partilha da preservação do local com equilíbrio, que nunca esteve em 

desacordo com a manutenção de espaço onde esteja consagrada e simbolizada a memória da 
resistência, e que a relação deveria ser meramente informal, não se justificando a celebração de 
protocolo, dado que a propriedade não pertence ao domínio privado municipal e por se encontrar 
pendente o processo de instalação da Pousada da Enatur. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse comungar, em determinada medida, com a apreciação feita pelo Vereador Jorge 

Gonçalves, sendo que todo o programa de acção deverá ser tratado com precaução por forma a 
que não se entenda o local como um “santuário” de uma determinada força política, dando-se-lhe 
o destaque que merece nas diversas épocas históricas em que está inserido, e sugeriu que o prazo 
de duração do protocolo fosse reduzido para 5 anos. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Referiu que, subjacente aos objectivos que decorrem do programa a encetar, irá ser feita a 

avaliação dos contributos e sempre na perspectiva de que o espaço é um local de memória no 
contexto nacional e local e que deve ser preservado e simbolizado. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que a Pousada da Enatur é um investimento que todos desejam, que se não deve 

por em causa a coexistência de espaço que simbolize a história da Fortaleza no período anterior 
ao 25 de Abril de 1974 e que o protocolo deverá ser entendido como uma forma de cooperação e 
investigação que se prendam com aquela temática. 

 
- Submetida à votação, foi deliberado, por maioria, com os votos a favor dos Senhores 

Presidente da Câmara, Vice-presidente da Câmara e Vereador Jorge Abrantes, os votos contra 
dos Vereadores, Senhores Jorge Gonçalves e Joaquim Raul e as abstenções dos Vereadores, 
Senhores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues, aprovar o texto do protocolo a celebrar, com a 
validade de cinco anos, e dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara, ou a quem legalmente o 
substituir, a outorgá-lo em nome do Município. 

O Senhor Vice-Presidente e o Vereador, Senhor Jorge Gonçalves informaram que 
apresentariam posteriormente declarações de voto. 

 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA DA EMPREITADA DA BIBLIOTECA: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 7 de Dezembro de 2006, da DPOI, dando 

conhecimento da necessidade de prorrogar a prestação de serviço de Coordenação e Segurança 
em Obra, na sequência da prorrogação do prazo de conclusão da empreitada de construção da 
Biblioteca Municipal, até 30 de Junho de 2007. 

- Deliberado adjudicar, por ajuste directo, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do 
artigo 81.º e alíneas c) e g) do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a 
coordenação da segurança da referida obra à firma Perspectiva, S.A., pelo valor de 625,00 € 
mensais e no montante global de 5.000,00 €, a que acresce o IVA. 

 
TOPONÍMIA: 

 
* Foi presente o ofício n.º 674/2006, datado de 18 de Dezembro de 2006, da Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei, propondo a atribuição do nome de Travessa dos Namorados à artéria 
que se situa entre a Rua do Poço Novo e a Rua Francisco Xavier de Carvalho, naquela vila. 

- Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 

PATRIMÓNIO: 
 
* Foi presente e apreciada uma exposição, datada de 6 de Outubro de 2006, nome de 

Adalberto Martins Tavares, acompanhada do processo de licenciamento de obras n.º 17/97, sobre 
uma parcela de terreno, sita no Casalinho do Pescador, em São Bernardino. 

- Deliberado informar o requerente que a parcela de terreno se encontra integrada no 
domínio público municipal. 

 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DO CASAL MOINHO: 

 
* Elaborado pelos serviços municipais, foi presente um estudo de loteamento para uma 

parcela de terreno, com a área de 307,00 m2, situada no Casal Moinho, na sequência de pedido 
de compra de terreno efectuado por António Agostinho Sousa Ferreira e Outro. 

- Deliberado reiterar a aprovação do estudo de loteamento, já deliberada em 4 de 
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Dezembro último, com a constituição do lote, a que é atribuído o n.º 25, com a área de 352 m2, 
que deverá ser submetido a discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua das Irmãs Vicentinas e caminho 

de acesso às novas instalações da ESTM, em Peniche, elaborada pela Divisão de Estudos, 
Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 6 de Dezembro de 2006. 

- Deliberado que os serviços municipais de fiscalização em articulação com o DPGU 
diligenciem e informem da identificação dos proprietários dos prédios localizados a sul da 
Estrada dos Remédios. 

 
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 Mário Alexandre da Silva Franco, acerca da viabilidade de construção de 

um bar para apoio de praia, na Praia da Consolação, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de nova exposição do requerente, datada de 29 de Novembro de 2006. 

- Deliberado indeferir o pedido da instalação de estabelecimento comercial para o local 
pretendido e que o DPGU averigúe e informe da existência de outros espaços disponíveis e 
susceptíveis de satisfazer a pretensão. 

 
* Em nome de Rui Miguel Moreira Batista, para alteração do uso de um armazém, sito na 

Travessa da Azinhaga, em Casais do Júlio, para lar de idosos. 
- Deliberado informar que a pretensão é viável, devendo no desenvolvimento do projecto 

garantir as acessibilidades e todas as infra-estruturas necessárias à operacionalidade da 
actividade e desde que sejam obtidos os pareceres de concordância e aprovação da Segurança 
Social. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente e apreciado o pedido de informação prévia, em nome de Maria Rosa 

Conceição Jorge, acerca da viabilidade de um loteamento urbano, na Rua do Talefe, em Ferrel, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado informar a requerente, na sequência do atendimento efectuado pelos 
serviços e com a colaboração destes, se o desejar, de que deverá diligenciar junto da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e Arquivo Distrital a disponibilização de documento 
comprovativo que demonstre inequivocamente a legitimidade da posse de propriedade anterior à 
inscrição matricial efectuada em 1976. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

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

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.12.2006 * Livro 97 * Fl.276 

* Proc.º N.º 344/06, em nome de Urbacaldas – Empreendimentos Imobiliários, L.da, para 
proceder a alterações no decurso da obra de construção de um edifício para habitação, situada na 
Rua da Palmeira e Rua da Praia, em São Bernardino, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar o projecto das alterações, nos termos constantes das informações da 
DGUO, de 3 de Janeiro e 2 de Agosto de 2006, devendo apresentar os projectos das 
especialidades nesta última referidos e informar que o pedido de licenciamento fica 
condicionado ao pagamento da coima respectiva em sede do processo de contra-ordenação já 
instaurado e relativamente ao qual os serviços jurídicos municipais deverão preparar a 
consequente proposta de decisão. 

 
* Proc.º N.º 28/04, em nome de António Joaquim P. Ramos e António Filipe Dias Costa, 

para construção de um edifício para habitação, no Largo do Pocinho, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de pareceres da DPOI e do DAF. 

- Deliberado dar a aprovação, de princípio, ao projecto de arquitectura, nas condições 
constantes da informação da DPOI, de 19 de Dezembro de 2006, de que se remeterá cópia, 
devendo, ainda, dar satisfação ao seguinte: 

a) Contemplar a perpetuidade da memória da indústria conserveira, nomeadamente a 
fachada do bairro operário; 

b) Assegurar o alojamento das famílias residentes nas instalações que serão objecto de 
demolição; 

c) Apresentar documento comprovativo que legitime a posse do Largo do Pocinho. 
Deliberado, ainda, que o Técnico Superior (Arqueologia) acompanhe a evolução do 

processo nos aspectos que se relacionem com a perpetuação de apontamentos memoriais. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo treze 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. 

 
 


