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ACTA N.º 11/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2007: 
 
Aos doze dias do mês de Março 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 trinta 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 Vereador Jorge Gonçalves: 
- Manifestou o seu desagrado face à inconveniência do comentário com que o 

apresentador da RTP1, Senhor José Carlos Malato, se referiu aos “Amigos de Peniche” no 
programa de aniversário dos 50 anos da RTP. Deliberado transmitir à RTP e ao referido 
apresentador a reprovação do Município por tais declarações, remetendo-se-lhes como 
lembrança um extracto da publicação da história local sobre os “Amigos de Peniche”. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Questionou, face às notícias veiculadas na imprensa, sobre se a Câmara já dispunha de 

terrenos destinados à construção de habitação social. O Senhor Presidente da Câmara deu 
conhecimento de que a informação deverá ser entendida como mera interpretação jornalística 
sem fundamento. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

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

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 228.787,98 € (duzentos e vinte e oito mil, 
setecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 214.014,19 € (duzentos e catorze mil, 
catorze euros e dezanove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.295.296,56 € (um milhão, 
duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e seis euros e cinquenta e seis cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 318.577,91 € (trezentos e 
dezoito mil, quinhentos e setenta e sete euros e noventa e um 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 no dia 9 de 

Março corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 135, datado de 15 Fevereiro de 2007, da Escola Secundária de Peniche, 

solicitando apoio para a realização de um encontro de professores de matemática. 
- Deliberado conceder o apoio logístico solicitado que materialmente seja possível.      

(P.º 13/02) 
 
* Ofício, datado de 5 de Março de 2007, da Escola EB 1.2.3 de Peniche, solicitando 

apoio para a realização da “II Corrida do 1.º Ciclo”. 
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a 

entrega de diploma ou a oferta de lembrança de participação, e assumir a responsabilidade pelos 
encargos resultantes com o pagamento dos prémios. (P.º 13/01) 

 
* Carta, datada de 12 de Março de 2007, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a 

doação de areia, brita e cimento. 
- Deliberado que o DOM proceda à estimativa de custos dos materiais pretendidos.       

(P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 8 de Março de 2007, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a 

atribuição de um subsídio para compra de pano e calhas para a abertura do palco do edifício-sede 
da colectividade. 

- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 500,00 €. 
(P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 12 de Fevereiro de 2007, da Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa “O Independente”, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do “X 
Convívio de Pesca Desportiva de Mar”. 

- Deliberado conceder à Associação Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente” 
um subsídio, no valor de 750,00 €, e remeter ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 
de Peniche para apreciação quanto à eventual autorização a conceder para utilização das 
instalações da Cantina, sendo que por parte da Câmara não se vê qualquer inconveniente na 
cedência. (P.º 11/03) 

 
* Carta n.º 46/D/07, datada de 7 de Março de 2007, da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, solicitando apoio logístico para a realização de um curso de “Grande 
Ângulo”. 

- Deliberado dispensar os materiais solicitados e prestar a colaboração na limpeza do 
espaço, operação na qual os serviços da DASU deverão participar. (P.º 36/03) 
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* Carta, datada de 22 de Fevereiro de 2007, do Circo Nacional da Holanda, solicitando 
autorização para a instalação de circo em espaço situado a sul do Edifício da Alfândega, em 
Peniche, e a isenção das respectivas taxas de ocupação. 

- Deliberado ratificar o despacho proferido pelo Senhor Vice-Presidente, em 23 de 
Fevereiro de 2007, que autorizou o pretendido. (P.º 32/05) 

 
* Carta, datada de 6 de Março de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele 
Centro durante o pretérito mês de Fevereiro. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 261,50 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Ofício n.º 161/2007, datado de 5 de Março de 2007, da Junta de Freguesia de Serra 

d’El-Rei, dando conhecimento da realização de um passeio de cicloturismo pelo Concelho de 
Peniche, no dia 25 de Abril de 2007, e remetendo em anexo um exemplar do croqui do percurso. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR e PSP a fiscalização 
necessária à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro contra 
acidentes pessoais. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 24 de Janeiro de 2007, do funcionário Edgar Gomes, solicitando que a 

Câmara se responsabilize pelo pagamento da lente de visão do funcionário José Joaquim 
Domingos Coelho, uma vez que a mesma se quebrou em resultado de um acidente de trabalho, 
acompanhada de informações da Secção de Recursos Humanos e do Departamento de Energia e 
Ambiente. 

- Deliberado autorizar o pagamento de 23,50 € ao requerente, a título de indemnização, 
dada a responsabilidade da Câmara em matéria de acidentes de trabalho ocorridos em serviço. 
(P.º Ind.) 

 
* Ofício n.º 1510, datado de 6 de Março de 2007, da Câmara Municipal de Óbidos, 

remetendo cópia de uma moção aprovada, por unanimidade, sobre o encerramento do serviço de 
urgências do Hospital de Peniche. 

- Tomado conhecimento e deliberado agradecer a posição assumida. (P.º 16/02) 
 
* Ofício n.º 1253, datado de 28 de Setembro de 2006, do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, solicitando a comparticipação do Município nas despesas com o animador 
de rendas de bilros no âmbito da actividade “Aprendizagem da Renda de Bilros”, acompanhado 
do ofício n.º 1156, datado de 15 de Novembro de 2006, da DREL, dando conhecimento que a 
actividade não é passível de financiamento por aquela Direcção Regional neste ano lectivo, 
ambos já presentes em reuniões anteriores e acompanhados, agora, de fax daquele Agrupamento 
de Escolas, datado de 9 de Março de 2007, informando do valor a despender pelo Município. 

- Deliberado conceder à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia um subsídio, no valor de 1.209,00 €. (P.º 13/01) 

 
* Carta n.º 42/D/07, datada de 28 de Fevereiro de 2007, da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, solicitando apoio financeiro para a aquisição de um autotanque. 
- Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio 

extraordinário, no valor de 12.500,00 €. (P.º 36/03) 
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* Requisições internas n.os 21963 e 21964, dos Pelouros da Cultura e do Desporto, 
respectivamente, requisitando troféus e garrafas de água destinados aos 5.º Jogos Corporativos – 
– Professores. 

- Deliberado ratificar os despachos do Senhor Vice-Presidente, de 5 e 8 de Fevereiro de 
2007, através dos quais autorizou a aquisição de troféus e garrafas de água, respectivamente nos 
valores de 149,75 € e de 42,34 €, já incluído o IVA, destinados aos 5.º Jogos Corporativos –       
– Professores e assumir a responsabilidade pelo encargo a pagar com as referidas aquisições. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta n.º 1089.06/07, datada de 16 de Fevereiro de 2007, da ADLEI – Associação para 

o Desenvolvimento de Leiria, remetendo o programa provisório do Congresso “Região de Leiria: 
inovação e oportunidades”. (P.º 40/06) 

 
* Carta, datada de 5 de Março de 2007, da Associação da Bandeira Azul da Europa, 

remetendo convite para a entrega do Galardão ECOXXI 2006-07, que decorrerá no dia 16 de 
Março corrente, no Porto. (P.º 40/06) 

 
* Carta, datada de 26 de Fevereiro de 2007, da Associação “Os Pioneiros de Portugal”, 

solicitando apoio financeiro para a realização dos Campos de Férias 2007. (P.º 17) 
 
* Circular, datada de 9 de Março de 2007, da ANMP, remetendo documentação relativa à 

reestruturação dos centros de saúde, encerramento dos SAP e nova rede de urgências. (P.º 16/03) 
 
* Carta n.º 44/D/07, datada de 6 de Março de 2007, da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, remetendo parecer jurídico sobre a legitimidade da direcção daquela 
associação. (P.º 36/03) 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 6: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços de despesas correntes, 15.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 20.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 6: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços e 20.000,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 6: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipais n.º 4, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços. 
 

QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL – PLANO DE ACÇÃO 
DA REGIÃO OESTE: 

 
Na sequência da adjudicação da elaboração de estudo visando a definição de uma 
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estratégia de desenvolvimento do território e elaboração de um Plano de Acção para a Região 
Oeste que sustente as candidaturas aos fundos comunitários no âmbito do QREN – Quadro de 
Referência Estratégica Nacional 2007-2013, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento 
do trabalho já desenvolvido pela equipa do Prof. Augusto Mateus, responsável pela elaboração 
da estratégia para o Oeste, consubstanciada em ideias e projectos estruturantes tendentes a criar 
atractividade e corrigir fraquezas através, de entre outras linhas estratégicas, da emersão de 
“produto turístico” bem construído e promovido, construção de modelo de valorização de pólos 
rurais, certificação de produtos e afirmação da actividade empresarial através de pólos de criação 
sustentada de riqueza. Propôs, também, que hoje se fizesse a abordagem dos contributos dos 
membros da Câmara e se, relativamente às fichas dos projectos existentes, dispunham de 
informação que entendessem poder ser apreciada. Aludiu a alguns projectos que tinham já 
indicado, designadamente os relativos aos parques empresariais e reforço da malha viária e 
referiu já se encontrar elaborado ofício a solicitar audiência ao Senhor Ministro do Ambiente 
para análise do projecto do Fosso das Muralhas, sobre o qual o Presidente do INAG, face às 
dúvidas quanto à sua satisfação através do contrato-programa, sugeriu que o projecto fosse 
enquadrado no QREN. Informou, ainda, que na próxima sexta-feira iria ser realizada reunião 
com o IPTM para discussão e apreciação de assuntos relacionados com esta temática. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Referiu que os SMAS estão a elaborar fichas por cada projecto, no âmbito das 

necessidades e reportados ao abastecimento de água e saneamento e que será aditado à lista tudo 
aquilo que nos programas operacionais se vislumbrar como possível. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Referiu que Peniche devia participar em tudo aquilo que tenha impacto de âmbito 

regional; 
- Salientou que dentro da estratégia a desenvolver se deveriam incluir os projectos 

relacionados com a requalificação do turismo, a instalação de um centro de talassoterapia e 
hidromassagem, com agregação de um centro de mergulho, reordenamento da cidade, através da 
deslocalização das fábricas IDAL e Ramirez, e seu relançamento no campo da competitividade e 
libertação dos espaços onde se situam e criação de parque de energias alternativas viradas para o 
mar. O Senhor Presidente da Câmara referiu que a deslocalização empresarial e a requalificação 
urbana dos espaços deverá ser objecto de reflexão e deve ser feito desde que dominemos a 
situação em termos de operacionalidade. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Opinou que nas listagens relativas a alguns projectos estruturantes se deveriam integrar 

outros atinentes à potenciação e maior acentuação das praias, instalação de um centro 
subaquático em Peniche, com incidência na oceanografia e ligação à Universidade e Bloco 
Científico, e desenvolvimento do Parque das Cezaredas e Zona da Barragem, com a construção 
de complexo desportivo, associado à canoagem e outras actividades desportivas, e centro de 
estágio. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse estar-se na presença de oportunidades de ajudas financeiras, que envolvem 

entidades públicas e empresariais, em que haverá necessidade de se instituir e definir um rumo 
certo, nomeadamente através de aposta na área do turismo; 

- Referiu que o INAG tem que valorizar os compromissos assumidos quanto ao projecto 
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de recuperação do Fosso das Muralhas; 
- Salientou que o aeroporto da Ota será um factor importante para o desenvolvimento da 

região Oeste. 
 
Senhor Vice-Presidente: 
Referiu que é necessário tomar opções, sendo que considera ser necessário apresentar os 

projectos estruturantes, onde a área do turismo é importante do ponto de vista complementar e o 
desenvolvimento empresarial uma necessidade imediata, nomeadamente com o desenvolvimento 
das duas zonas industriais. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Disse concordar com as preocupações, sendo que é necessário ter consciência do 

equilíbrio que deverá coexistir entre a área do turismo e os produtos resultantes da pesca; 
- Referiu que o projecto de desenvolvimento deve assentar numa linha estratégica 

turística. 
 

PROPOSTA DA REDE DE URGÊNCIAS – RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO TÉCNICA 
DE APOIO AO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DAS URGÊNCIAS – MINISTÉRIO DA 
SAÚDE: 

 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do resultado da reunião que teve com 

o Senhor Ministro da Saúde sobre o serviço de urgências do Hospital São Pedro Telmo, de 
Peniche, o qual se manifestou agradado com a forma como o assunto tem sido conduzido por 
Peniche, entregou e fez explicação do texto do protocolo e disse que não disponibilizará os 
médicos do Centro de Saúde para o serviço de urgências do Hospital. Informou, também, dos 
contactos que teve com o Dr. Carlos Arroz, do Sindicato Independente dos Médicos, cujos 
comentários fez chegar sobre a posição assumida pela FNAM e que reforçam as preocupações da 
Câmara, e com o Dr. Foz Romão, com o qual se fez acompanhar na visita que os deputados do 
Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República, eleitos pelo círculo de Leiria, 
efectuaram ao Hospital e Centro de Saúde, onde tomaram conhecimento da situação existente e 
da especificidade de Peniche no contexto da saúde local e regional. 

Solicitou, ainda, a indicação de elementos para constituírem uma equipa multidisciplinar, 
que terá a colaboração do Dr. Carlos Arroz, e destinada a acompanhar a evolução e a tratar dos 
assuntos relacionados com o serviço de urgência do Hospital. 

Deliberado, também, que a partir da próxima segunda-feira fosse distribuído à população 
um comunicado sobre todo o processo evolutivo do serviço de urgência e qual o ponto de 
situação actual. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais nas quinzenas de 

12 de Março a 6 de Abril de 2007. 
- Tomado conhecimento. 
 

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 13 de Fevereiro de 2007, do Departamento de Energia e 

Ambiente, apresentando três propostas para a instalação de iluminação pública do campo de 
futebol de piso sintético. 

- Deliberado concordar com a solução constante da proposta 1, devendo dar-se-lhe 
execução. 

 
* Plano geral e implantação de uma passadeira para peões na Avenida da Praia. 
- Deliberado aprovar. 
 
* Plano de implantação dos passeios nas Ruas Cidade de Seia e dos Pocinhos. 
- Deliberado aprovar. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta 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 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado "Café 

Canoa", sito na Rua 1.º de Maio. N.º 37, em Peniche, de que é proprietário o Senhor José Neves 
Oliveira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 07.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de café, denominado "Café Monte 

Negro", sito na Rua Dr. Renato Pereira Fortes, Lote 2, N.º 6 r/c, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Francisco António Pereira de Campos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 20 de Fevereiro de 2007, do Restaurante Marisqueira 

Baluarte, apresentando um novo plano de pagamentos para liquidação dos valores em dívida pela 
ocupação da via pública com esplanada. 

- Deliberado aceitar o plano de pagamentos nos termos em que é requerido e nas demais 
condições aprovadas na reunião camarária, de 7 de Novembro de 2006. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente um requerimento, datado de 27 de Setembro de 2006, em nome de 

Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da, solicitando a alienação de uma parcela de 
terreno, sita na Fonte do Rosário, em Peniche. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para alienar a parcela de terreno de 
que proprietária para acerto do lote, com a área de 85,00 m2, sita na Fonte do Rosário, em 
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Peniche, logo que os outros dois espaços que compõem a totalidade do lote sejam pertença de 
um único proprietário. (R1966/06) 

 
* Foi presente uma informação do DPGU, datada de 8 de Março de 2007, relativa à 

regularização da situação da parcela de terreno, sita em Ferrel, alienada à Senhora Deolinda Leal 
Santos. 

- Deliberado informar a requerente de que a Câmara está disponível para permutar a 
parcela de terreno, com a área de 126,00 m2, já alienada através do alvará de alienação n.º 602, 
de 28 de Junho de 1998, por uma outra parcela de terreno pertencente ao domínio privado do 
Município, a que a DPGU deverá calcular os respectivos valores, e solicitar para comparecer em 
atendimento com vista a encontrar-se uma solução tendente a regularizar a situação. (P.º 
R2019/05) 

 
Aquisição de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 24 de Janeiro de 2007, de José Rafael Garducho 

Filipe, informando que pretende vender um prédio de que é proprietário, sito no Sítio da Bica, 
em Peniche, e solicitando informação sobre se o Município está interessado na aquisição do 
referido terreno. 

- Deliberado solicitar ao proprietário do prédio rústico para comparecer em atendimento a 
fim de se encetarem negociações com vista à resolução do assunto. 

 
Cedência de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 18 de Janeiro de 2007, da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de Peniche, solicitando a cedência de uma parcela de terreno, sita na “Fonte 
do Rosário”, em Peniche, para construção de um edifício de culto religioso. 

- Atendendo à dimensão do espaço pretendido e ao ordenamento urbanístico previsto 
para a zona, deliberado que o DPGU verifique a existência de outros terrenos municipais que se 
possam conformar com a pretensão. (P.º S9605/01) 

 
* Foi presente o ofício n.º 301, datado de 7 de Junho de 2006, da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, solicitando a cedência de uma parcela de terreno, sita Porto de Lobos, 
Atouguia da Baleia, para construção de um armazém. 

- Deliberado que o DPGU solicite à Comissão REN o reconhecimento de interesse 
público da parcela de terreno pretendida, devendo para o efeito instruir o respectivo processo. 
(P.º 28) 

 
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 N.º 634/06, em nome de Dulce Helena R. D. Leal Amador, para construção de 

uma moradia unifamiliar geminada, na Rua Luís Correia Peixoto, em Peniche. 
- Deliberado confirmar a deliberação tomada em reunião de 4 de Abril de 1999, que 

deferiu o balanceamento lateral dos corpos superiores no conjunto das três moradias geminadas 
de que faz parte o presente lote e, tendo em vista a harmonização formal do conjunto edificado, 
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autorizar a aplicação da mesma metodologia em relação ao projecto apresentado para o lote 19 
do loteamento. 

 
* Proc.º N.º 464/06, em nome de José António Ferreira Matos e João Carlos Ferreira 

Matos, para construção de uma moradia bifamiliar e muro, nas ruas da União e Maria da 
Piedade, em São Bernardino, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um plano 
de alinhamentos para o local e planta de cedências. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno 
destinada a integração na via pública, com a área de 107,79 m2, conforme previsto na planta de 
cedências respectiva. 

 
* Proc.º N.º 465/06, em nome de José António Ferreira Matos e João Carlos Ferreira 

Matos, para construção de uma moradia bifamiliar e muro, nas ruas da União e Maria da 
Piedade, em São Bernardino, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um plano 
de alinhamentos para o local e planta de cedências. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno 
destinada a integração na via pública, com a área de 124,88 m2, conforme previsto na planta de 
cedências respectiva. 

 
* Proc.º N.º 249/04, em nome de Lagarfil – Construções L.da, para construção de um 

edifício habitacional, no lote n.º 3 do Loteamento da Espinheira, em Atouguia da Baleia, 
acompanhado de parecer jurídico e informação do DPGU. 

- Deliberado que seja comunicado ao Ministério Público para procedimento criminal por 
falsificação, previsto e punido pelo artigo 256.º e seguintes do Código Penal, e ao IMOPPI para 
actuação em conformidade.  

Deliberado, também, que as empresas Lagarfil – Construções, L.da e Construções Guerra 
e Bastos, L.da apresentem declaração comprovativa da relação contratual existente entre ambas e 
que os Serviços Municipais de Fiscalização procedam ao levantamento da situação e informem 
sobre o estado actual das obras. 

 
ENCERRAMENTO: 

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

 
 


