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ACTA N.º 7/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2007: 
 
Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, 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 catorze horas e quinze 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Os proprietários de parcelas de terrenos urbanos, sitos nos Casais do Baleal, e titulares 

de processos sobre pedidos de viabilidade de construção, que solicitaram informação sobre o 
desenvolvimento do estudo de ordenamento do Plano de Urbanização do Baleal, nomeadamente 
qual o cronograma conducente à aprovação definitiva do processo. O Director do DPGU prestou 
os esclarecimentos sobre o assunto, tendo referido que o estudo anterior foi objecto de 
reformulações. O Senhor Presidente da Câmara informou da reunião que irá ser efectuada com a 
Junta de Freguesia de Ferrel, no próximo dia 8, para apreciação do referido estudo e que, após o 
resultado da reunião, promover-se-á a elaboração de documento com maior detalhe, que será 
objecto de publicação pública das fases e tempos, cuja explicitação poderá estar concluída até 
final de Fevereiro, sendo que da versão final irá ser dado o respectivo andamento e publicidade 
através dos meios legais, em sede de audiência pública. 

- Dr. António Nogueira, em representação do Senhor António Falagem das Neves, que 
solicitou informação sobre o seguinte: 

«Tendo em conta a carta que dirigi à Câmara Municipal de Peniche na pessoa do Ex.mo 
Senhor Presidente e a resposta dada pelo Senhor Presidente à mesma, respectivamente em 18 de 
Janeiro de 2007 e 30 de Janeiro de 2007, gostaria de ser esclarecido qual a consideração que é 
dada à minha situação laboral desde o ano de 1996, desempenhada de forma ininterrupta e qual o 
fundamento da aposição àquele contrato, em 2004, da expressão “termo resolutivo”. 

Por último, desejo que a resposta a ser dada conste também da referida acta daquela 
reunião, a fim de que possa ter acesso ao documento “acta” de modo coreal.» 

O Senhor Vereador Francisco Salvador solicitou a disponibilização do ofício-resposta à 
presente petição. 

- Ana Sofia Azevedo, na qualidade de representante do titular do processo de obras n.º 
310/05, em nome de Joaquim dos Santos Caetano, solicitando informação e disponibilizando-se 
para colmatar as dúvidas existentes que levaram ao embargo da obra, nomeadamente através da 
entrega de elementos em falta ou introdução de alterações ao já executado em obra. Informada 
que a construção não está de acordo com o projecto aprovado, nomeadamente a representação 
gráfica dos desenhos contidos no processo e deliberado que o DGUO, em atendimento, preste os 
esclarecimentos que possam vir a resolver a situação. 
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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: 
- No dia 30 de Janeiro, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sobre o Plano de 

Urbanização de Atouguia da Baleia; 
- No dia 31 de Janeiro, com o adjunto do Director do Instituto de Segurança Social de 

Leiria, por impossibilidade do respectivo director, onde foram veiculados os assuntos 
relacionados com a situação socio-económica do concelho de Peniche, necessidade de reforço 
dos recursos humanos existentes, Associação do Jardim Infantil de Ferrel e contrato de comodato 
e degradação das instalações do edifício “O Traquinas” e respectiva candidatura ao programa 
“PARES”; 

- Na mesma data, com a ADRO, sobre a preparação da sessão respeitante ao programa 
Finicia Oeste; 

- Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei; 
- No Dia 1 de Fevereiro, em reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche, 

sobre a proposta de encerramento do serviço de urgências do Hospital São Pedro Telmo de 
Peniche, e onde estiveram também presentes os membros da Mesa da Assembleia Municipal; 

- Na mesma data, da Comissão Municipal de Trânsito; 
- No dia 2 de Fevereiro, com o Presidente da Administração Regional de Saúde do 

Centro, sobre a anunciada proposta de encerramento do serviço de urgência do Hospital de 
Peniche; 

- Na mesma data, com as empresas marítimo-turísticas. 
O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e eventos em 

que participou: 
- No dia 30 de Janeiro, na sessão promovida pelo PSD, sobre o QREN, o qual, na óptica 

do PSD, se encontra atrasado na sua elaboração e não estará disponível em 2007, questão que 
haverá que ter em conta nos debates a serem desenvolvidos; 

- No dia 4 de Fevereiro, na iniciativa organizada pelo Grupo Desportivo Atouguiense 
atinente ao Torneio de Abertura de Petanca do Campeonato Nacional da Zona Centro. 
Deliberado felicitar a Comissão Organizadora do torneio; 

- No dia 5 de Fevereiro, na sessão de abertura do 5.º Simpósio de Metrologia e Geofísica 
da APMG – Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica. 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ainda as seguintes informações: 
- O jantar-conferência, marcado pela ADRO, para o dia 9 de Fevereiro, foi adiado para o 

dia 9 de Março; 
- Dia 29 de Janeiro, participou no acto de instalação do Conselho Municipal de 

Segurança e na reunião realizada imediatamente a seguir, onde foi aprovada proposta de 
alteração ao regulamento que se encontra em vigor; 

- Dia 1 de Fevereiro, foi iniciado o processo de divulgação do relatório técnico sobre o 
encerramento do serviço de urgências do Hospital São Pedro Telmo; 

- Dia 5 de Fevereiro, recebeu a deputada do CDS/PP, Dr.ª Teresa Caeiro, a quem deu 
conta do processo evolutivo sobre a proposta de encerramento do serviço de urgências. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, por último, das reuniões e actividades em que 
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vai participar no decorrer da semana: 
- No dia 6 de Fevereiro, com o IPTM e Dr. António Teixeira, Director da Reserva 

Natural das Berlengas; 
- No dia 8 de Fevereiro com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche; 
- Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Ferrel, sobre o Plano de Urbanização do 

Baleal; 
- Na mesma data, com o Senhor Capitão do Porto de Peniche; 
- Dia 9 de Fevereiro, com o Presidente da ENATUR e Turismo de Portugal, sobre 

questões associadas à Pousada da Fortaleza e promoção turística; 
- Na mesma data, com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem; 
- Na mesma data, com os Bombeiros Voluntários de Peniche; 
- Na mesma data, com a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 

29 de Janeiro e 4 de Fevereiro corrente: 
Reuniões: 
- Com o Senhor João Correia, representante do Taekwon-do, sobre a análise dos apoios 

já aprovados pela Câmara Municipal e a disponibilizar para o Open de Taekwon-do, a ter lugar 
no próximo mês de Março, em Peniche; 

- Com as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e Serra d’El-Rei sobre os 
respectivos Planos de Urbanização; 

- Com a nova Direcção da Associação D. Inês de Castro, em Coimbrã; 
- Do Júri para apreciação de duas reclamações recebidas, relativas ao Pavilhão da 

Berlenga; 
- Na reunião extraordinária da Câmara Municipal, sobre o processo do encerramento do 

Serviço de Urgência do Hospital de Peniche; 
- Com o Senhor Presidente de ARS do Centro. Sublinhou e valorizou a posição clara e 

inequívoca de discordância assumida pelo Director do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, de 
Peniche, relativamente ao eventual encerramento do Serviço de Urgências do referido 
estabelecimento de saúde, o mesmo não podendo dizer da posição tomada pela Senhora 
Directora do Centro de Saúde; 

- Com a Comissão alargada do Carnaval; 
- Com a Ana Sofia Campeã, tendente a criar um Projecto de Formação de Acordeão no 

Concelho. 
Outras actividades e eventos: 
- No Programa da 102 FM, denominado “Especial Freguesias”, que decorreu na 

Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902; 
- Na Conferência no Auditório Municipal, sobre o tema “A Fiscalidade das Associações” 

e a apresentação pública da FAP – Federação das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação do Concelho de Peniche; 

- No Torneio de Petanca, iniciativa com grande número de participantes e uma boa 
organização. 

O Senhor Vice-Presidente prestou ainda as seguintes informações: 
- Foram já iniciados os trabalhos de elaboração da Carta Educativa por parte da empresa 

CEDRU; 
- Fez-se representar pelo Senhor Professor Raul Santos, Assessor do Pelouro da 

Educação, na Assembleia da Escola EB1.2.3 de Peniche. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Complementou a informação prestada sobre a reunião havida da Comissão Municipal 

de Trânsito, referindo na qual se analisaram a realidade actual e os problemas importantes para 
resolver em matéria de ordenamento do trânsito e a necessidade de agilização dos 
procedimentos, com vista ao pleno funcionamento do conselho, tendo sido constituídos dois 
grupos de trabalho para o efeito, de que fazem parte a Câmara, a PSP, a ACISCP, a Juntas de 
Freguesia de Conceição, São Pedro e Ajuda para a sede do concelho e a Câmara, GNR, ACISCP 
e Junta de Freguesia de Ferrel para o Baleal; 

- Informou que um dos assuntos que mereceu maior atenção na reunião dos SMAS, teve 
a ver com as renegociações dos contratos de assistência pela manutenção da ETAR, matéria que 
pela sua especificidade levou a que se colhesse o parecer jurídico do Senhor Consultor Jurídico. 
Aguarda-se o referido parecer. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Chamou a atenção para o facto de na comunicação social virem apresentados os 

investimentos que o grupo Pestana tem em vista para os próximos anos, nos quais Peniche não 
está contemplado, e solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que, na reunião a levar a cabo 
com a ENATUR, transmita as preocupações do Município, tendo em vista a satisfação das 
expectativas criadas aquando das conversações havidas para o efeito. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou informação sobre a construção de edifício de 3 pisos, no Baleal. O Director do 

DPGU informou que a construção faz parte de um loteamento em nome da empresa Sirusa, onde 
o prédio se integra; 

- Qual o ponto de situação da intervenção a levar a efeito no túnel do Baluarte da Ponte 
Velha. O Senhor Vice-Presidente informou que foi efectuada vistoria por técnicos dos 
Monumentos Nacionais, que, até final da semana, iriam apresentar projecto de recuperação para 
a Câmara executar; 

- Perguntou se as colectividades vão ser informadas do projecto de formação de acordeão 
orientado por Ana Sofia Campeã. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

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

Serviços Municipalizados do dia dois de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 846.085,87 € (oitocentos e quarenta e seis 
mil, oitenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 214.276,98 € (duzentos e catorze mil, 
duzentos e setenta e seis euros e noventa e oito cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.237.810,81 € (um milhão, 
duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e dez euros e oitenta e um cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 270.231,49 € (duzentos e 
setenta mil, duzentos e trinta e um euros e quarenta e nove cêntimos). 
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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, relativo ao dia 
30 de Janeiro de 2007. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, sem data, do Director Geral do Hotel Sol Peniche, Senhor António Serrão, 

solicitando apoio financeiro, destinado ao pagamento da despesa a efectuar com a estadia de 
elementos da equipa de ciclismo do Sport Lisboa e Benfica, aquando de uma deslocação a este 
concelho entre 9 e 13 de Fevereiro corrente. 

- Deliberado conceder o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com refeições e alojamentos, até ao valor total de 
2.000,00 €. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 29 de Janeiro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio extraordinário, destinado ao 
pagamento de despesas efectuadas com a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 
Básica 2.3. D. Luís de Ataíde pela secção de futebol daquele centro social, respeitante aos meses 
de Julho a Dezembro de 2006. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 423,00 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 19 de Janeiro de 2007, do Núcleo Sportinguista de Peniche, solicitando 

apoio logístico e financeiro, destinado à realização do II Concurso de Pesca Desportiva, que terá 
lugar no próximo dia 13 de Maio. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível para a realização 
do evento e conceder ao Núcleo Sportinguista de Peniche um subsídio, no valor de 500,00 € (P.º 
11/03). 

 
* Carta n.º 1695, datada de 25 de Janeiro de 2007, da Associação de Futebol de Leiria, 

solicitando apoio logístico nas intervenções a efectuar no Estádio do Grupo Desportivo de 
Peniche, a fim de se poder realizar do Torneio de Elite de Apuramento para o Campeonato da 
Europa – Sub/17, assim como apoio financeiro no pagamento de despesas a efectuar com um 
beberete para os Delegados das Selecções intervenientes e convidados. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento das despesas com o beberete. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 70, datado de 29 de Janeiro de 2007, da Escola Secundária de Peniche, 

solicitando o adiantamento de uma quantia necessária para que alunos daquela escola possam 
participar na sessão Euroscola, que terá lugar no dia 16 de Março de 2007, em Estrasburgo, com 
o compromisso de que tal quantia seja reembolsada no dia 19 de Março de 2007. 

- Deliberado informar que não é viável a pretensão quanto ao adiantamento solicitado, 
por não haver norma legal que o permita e dispensar o apoio logístico solicitado que 
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materialmente seja possível, incluindo a entrega de lembranças alusivas ao Município e assumir 
a responsabilidade de assegurar o transporte dos participantes através da utilização do autocarro 
municipal e sem encargos (P.º 13/09). 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Fax, datado de 1 de Fevereiro de 2007, da Associação de Municípios do Oeste, 

convocando para um reunião da Assembleia Municipal daquela associação, que terá lugar no 
próximo dia 13 de Fevereiro, sobre o Plano Estratégico para o Oeste e o Pólo Tecnológico do 
Oeste. (P.º 16/04) 

 
* Circular n.º 16/2007-TC, datada de 29 de Janeiro de 2007, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, dando conhecimento da disponibilização, via Internet, dos valores das 
remunerações, compensações para encargos, despesas de representação e senhas de presença dos 
eleitos locais, em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2007. (P.º 16/03) 

 
* Fax, datado de 1 de Fevereiro de 2007, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, informando de que aquela associação não possui qualquer empréstimo contraído, 
não havendo qualquer valor que releve para a capacidade de endividamento dos municípios. (P.º 
16/03) 

 
* Convite para uma sessão pública, a realizar-se no próximo dia 7 de Fevereiro, no Teatro 

José Lúcio da Silva, em Leiria, subordinada ao tema “Fundos Comunitários – 2007/2013; QREN 
(Quadro de Referência Estratégico Nacional); Programa Operacional do Centro”. 

 
CARNAVAL – DISPENSA DE PESSOAL: 

 
À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara deliberou conceder a 

seguinte tolerância de ponto: 
a) Segunda-feira (dia 19) – dispensa de 50% do pessoal na parte da manhã; 
b) Terça-feira (dia 20) – dispensa de todo o pessoal; 
c) Quarta-feira (dia 21) – dispensa de 50% do pessoal na parte da manhã. 
O pessoal que trabalhe em equipa deverá ser dispensado todo na mesma manhã. 
No dia 20 deverá ser mantido ao serviço o pessoal indispensável ao funcionamento dos 

serviços que não encerram em dias de feriado. 
 

FINICIA OESTE: 
 

* Foi presente a informação n.º 4/2007, datada de 5 de Fevereiro de 2007, da Divisão 
Financeira, propondo a abertura de conta bancária no Banco Espírito Santo, S.A., nos termos da 
cláusula 3.ª do protocolo financeiro e de cooperação para apoio a investimentos a realizar por 
Micro e Pequenas Empresas no Concelho de Peniche 

- Deliberado deferir, conforme proposto. 
 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR 
BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA 1.º FASE – ESPAÇOS VERDES: 

 
Foram presentes os seguintes documentos relativos à empreitada referida em epígrafe: 
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* Informação, datada de 2 de Fevereiro de 2007, da Divisão de Gestão de Empreitadas e 

Infra-estruturas, apresentando um estudo definindo os espaços verdes a norte da Avenida 
Monsenhor Bastos, assim como o estacionamento junto ao Parque de Campismo. 

- Deliberado aprovar. (P.º 945-A/DOM) 
 
* Informação, datada de 2 de Fevereiro de 2007, da Divisão de Gestão de Empreitadas e 

Infra-estruturas, dando conhecimento da necessidade de alterar o projecto de electricidade da 
empreitada referida em epígrafe, pelo facto da zona de intervenção ser de elevado risco de 
inundação e face à experiência ocorrida com as inundações no local, nos meses de Outubro e 
Novembro. 

- Deliberado aprovar a alteração ao projecto de infra-estruturas eléctricas e de iluminação 
pública da reabilitação urbanística da zona da Prageira – 1.ª fase espaços verdes elaborado 
conforme proposto, e a adjudicar à firma Oliveiras, S.A., por conta da referida empreitada, 
trabalhos a mais no valor de 24.508,23 €, sendo 18.293,80 € a preços de contrato e 6.214,43 € a 
preços acordados, e retirar da mesma empreitada trabalhos a menos, no valor de 33.527,51 €, de 
acordo com as listagens que foram presentes, de que resulta uma diminuição do valor da 
empreitada de 9.019,28 € em relação ao valor do contrato inicial. 

Deliberado ainda aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar, o qual não será 
submetido a visto do tribunal de Contas, uma vez que não gera encargos adicionais para o 
Município, de acordo com o estipulado na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º da lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto. 

 
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 15.00 às 06.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “+Peniche”, 

sito no Forte das Cabanas, em Peniche, de que é proprietária a firma Comunica Contigo - 
Produções Áudio-Visuais, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 15.00 às 06.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Voilá”, sito 

no Baleal Sol – Village I, em Casais do Baleal, de que é proprietária a firma Balitur, L.da. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 06.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2007. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Arrendamento de Terrenos: 
 
* Foi presente o ofício n.º 53, datado de 16 de Janeiro de 2007, do IPTM, acompanhado 

de informação do DPGU, datada de 29 de Janeiro de 2007, relativa à ocupação de terrenos no 
Porto de Areia Sul pela firma Viveiros Porto de Área Sul, L.da. 

- Tomado conhecimento e deliberado manter a cobrança da renda pela ocupação do 
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espaço privado, conforme deliberação inicial, até ao pleno esclarecimento da situação. 
 

PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua do Campo da Bola, em Ferrel, 

elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 16 de 
Novembro de 2006, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer da Junta 
de Freguesia. 

- Deliberado colher o parecer da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel. 
 

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

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 2/2005-Lot/DHU, em nome de António Veríssimo Leitão Pereira e Carlos 

Manuel Leitão Pereira, para proceder ao loteamento de um prédio rústico, sito na “Fonte”, em 
Bufarda, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento e os projectos das infra-
estruturas, tudo nas condições da conclusão da informação da DPOI, de 2 de Fevereiro de 2007, 
das quais se salientam: 

a) Ceder ao município de Peniche, gratuitamente, as parcelas para esse fim indicadas na 
planta síntese e destinadas a integração no domínio público para arruamentos, passeios, 
estacionamento e espaços verdes, com a área de 2.327,00 m2, e a parcela para integração no 
domínio privado e destinada a equipamento, com a área de 155,50 m2; 

b) Prestar caução, no valor de 126.255,08 €, para garantia da boa execução das obras de 
urbanização, que poderá ser por hipoteca de lotes a constituir no loteamento; 

c) Liquidar à Câmara a importância de 9.480,54 €, correspondente aos encargos a 
suportar, de harmonia com o disposto nos artigos 67.º e 69.º do RMUE. 

Deliberado, ainda, colher os pareceres da DASU e dos Serviços de Espaços Verdes. 
 
* Proc.º N.º 17/98-Lot/DHU, em nome de José dos Ramos & Outros, para loteamento de 

um prédio rústico, situado em Pisa Barros, Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado que se proceda à actualização dos valores das compensações devidas pela 

introdução das alterações ao loteamento, já aprovadas em reunião de 4 de Abril de 2005. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.os N.os 471/96 e 802/98, em nome de Horácio Vieira Leal, já presentes em reunião 

anterior e acompanhados, agora, de parecer dos serviços jurídicos municipais. 
- Deliberado que o gabinete jurídico municipal, em articulação com o DPGU, complete o 

parecer emitido, datado de 16 de Janeiro de 2007, relativamente à situação em que se encontra 
cada uma das construções efectuadas em sede de ilícito de mera ordenação social. 

 
* Proc.º N.º 193/04, em nome de Viveiros Porto de Areia Sul, L.da, para construção de um 
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muro, no Porto de Areia Sul, em Peniche. 
- Deliberado aguardar o completo esclarecimento da situação, de acordo com a 

informação prestada pelo DPGU, em 29 de Janeiro de 2007, e informar de que tratando-se de 
uma zona abrangida pela UOPG12 e enquanto se não verificar a alteração em regime 
simplificado do proposto pelo INAG e a aprovação do estudo geológico já elaborado, a Câmara 
está impedida de proceder ao licenciamento do referido muro. 

 
* Proc.º N.º 2/06, em nome de MARPEN, Comércio de Peixe, L.da, para o licenciamento 

industrial do armazém n.º 60 do Porto de Pesca de Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto de instalação, nas condições constantes da informação da 

DGUO, de 15 de Janeiro de 2007, devendo apresentar os projectos das especialidades referidos 
na mesma informação. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 

Face à época de Carnaval que se atravessa e às tolerâncias de ponto concedidas ao 
pessoal, a Câmara deliberou não realizar a reunião ordinária que deveria ter lugar no dia 19 de 
Fevereiro, pelo que a reunião do dia 26 de Fevereiro será aberta ao público. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quinze 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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


