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ACTA N.º 31/2007
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2007:
Aos vinte cinco dias do mês de Junho 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 quarenta e cinco
minutos.
O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da reunião no período entre as dezasseis
horas e quinze minutos e as dezassete horas e quarenta 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:
- No dia 19 de Junho, da Comissão de Coordenação e Gestão do CLAS, para análise de
projectos de candidatura ao Programa PARES;
- No dia 20 de Junho, com os treze grupos que irão participar no Carnaval de Verão, no
âmbito da preparação do programa respectivo;
- No dia 21 de Junho, com a nova Direcção da ADFA – Associação de Deficientes das
Forças Armadas;
- Na mesma data, com um grupo de antigos combatentes das ex-províncias ultramarinas,
que solicitaram à Câmara o apoio necessário com vista à implementação de escultura em
homenagem aos ex-combatentes.
O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das actividades e iniciativas
em que participou:
- No dia 19 de Junho, na recepção a rally de veleiros que fizeram escala em Peniche e
com destino à marina de Lagos;
- Na mesma data, na festa da Escola EB 1.2.3, no âmbito das actividades de
enriquecimento curricular. Salientou a grande participação dos alunos e o empenhamento dos
respectivos professores;
- No dia 20 de Junho, na sessão sobre o Pacto Regional, atinente à Educação, Formação e
Investigação;
- Na mesma data, na conferência do Projecto Maré Alta II, subordinada ao tema
“Transição para a Vida Adulta”;
- No dia 21 de Junho, na inauguração da Biblioteca Escolar de Ferrel;
- Na mesma data, no jantar promovido pelo Rotary Clube de Peniche e a que esteve
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associada a tomada de posse do novo presidente da Associação. Propôs, o que foi aceite, que se
felicitassem os presidentes cessante e o agora eleito, o primeiro, pela relação e articulação com a
Câmara, nomeadamente no concernente à atribuição de bolsas de estudo a alunos carenciados e,
o segundo, pelas novas funções que irá exercer;
- No dia 22 de Junho, em jornada levada a efeito na ilha da Berlenga, com os
funcionários da AMO;
- No dia 23 de Junho, no encontro de futebol entre as equipas do Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche e a Câmara Municipal de Coruche, seguido de
homenagem ao ex-funcionário Joaquim Mafra;
- Na mesma data, na festa de angariação de fundos a favor da associação “Aconchego”,
tendo endereçado as suas felicitações pela acção de voluntariado que esteve associada à iniciativa;
- Na mesma data, na cerimónia de atribuição de prémios relativos à acção promovida
pela ACISCP, denominada “Um dia a fotografar Peniche”. Propôs, o que foi aceite, que se
endereçassem felicitações à ACISCP e aos vencedores. Referiu que os três primeiros prémios
foram atribuídos a fotografias apresentadas por imigrantes;
- No dia 24 de Junho, na acção promovida pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia
com o apoio do Município intitulada “Um dia a pintar Atouguia da Baleia”. Propôs, o que foi
aceite, que se endereçasse as felicitações à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e aos
artistas envolvidos.
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, ter feito a entrega formal do estudo de
justificação da manutenção do serviço de urgências do Hospital São Pedro Telmo de Peniche, no
Ministério da Saúde.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Fez a síntese, na sequência da informação prestada pelo Senhor Presidente da Câmara,
sobre a entrega do estudo relativo à manutenção do serviço de urgências do Hospital São Pedro
Telmo de Peniche, dos factores adicionais introduzidos na versão final do documento e
incidência do reforço da ideia de dar maior dimensão regional a Peniche. Deu conhecimento de
que irá ser feita a disponibilização pública do referido estudo na sua versão final;
- Disse ter participado na reunião da Assembleia Geral da Resioeste, onde o respectivo
presidente apresentou estudo sobre a fusão da Resioeste com a Valorsul e informou das
consequências que lhe estão associadas. Deu conhecimento da pressão que tem havido junto dos
Municípios associados para levar por diante o projecto, que não sendo um processo simples, terá
que obter a concordância e aprovação das respectivas Assembleia Municipais.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Propôs que se fizesse a apresentação pública à população da versão final do estudo
sobre o serviço de urgências do Hospital. O Senhor Presidente da Câmara deu a sua
concordância ao proposto. O Senhor Vice-Presidente disse que é ainda intenção da Câmara
elaborar uma sinopse do documento final para publicação no jornal “A Voz do Mar” e
distribuição à população;
- Perguntou qual o ponto de situação do trabalho, que ficou de ser realizado pelo DPGU,
sobre a rectificação dos perfis dos arruamentos definidos no Plano de Urbanização da Zona Sul
do Concelho. Foi informado que a DEPPC está a tentar alterar o perfil máximo em relação à rede
viária prevista no estudo.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Perguntou se já foi efectuada a reunião com o Senhor Diamantino, proprietário do
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restaurante “Estelas”, sobre um projecto relativo à implementação de um estabelecimento de
apoio na zona da Nau dos Corvos e se o mesmo é exequível ou não.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que gostaria de ter acesso aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do programa
PARES. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto ia ser objecto de apreciação na
próxima quinta-feira, após a qual seriam disponibilizadas as informações;
- Questionou sobre o ponto de situação das obras a levar a efeito no restaurante “Nau dos
Corvos”, se já foram iniciadas e qual o seu desenvolvimento. Chamou a atenção para o desprezo
a que está votado, sendo que o impedimento do acesso ao terraço não deverá continuar sem
explicação. O Senhor Vice-Presidente informou que as obras da responsabilidade da Câmara
estão a ser cumpridas e que o comunicado a colocar no local está quase concluído;
- Solicitou informação sobre o desenvolvimento das obras de recuperação das escolas do
Filtro e da Bufarda e previsão da sua conclusão. O Senhor Vice-Presidente informou que as
obras têm tido um acompanhamento semanal e que se perspectiva os seus acabamentos no final
de Julho e 15 de Agosto, respectivamente;
- Solicitou a disponibilização do processo de loteamento n.º L7/2004, em nome da
empresa Passo em Frente, L.da, para apreciação;
- Disse ter obtido informação de que teria sido apresentado um estudo para a zona entre
São Bernardino e Paimogo e solicitou esclarecimento sobre o assunto. O Senhor director do
DPGU deu conhecimento que no Congresso do Oeste lhe foi apresentado um portefólio e que os
serviços estão a preparar informação para análise da Câmara;
- Perguntou qual a previsão para apresentação do relatório financeiro sobre o Festival
Sabores do Mar. O Senhor Presidente da Câmara informou que já se encontra elaborada a parte
qualitativa e que se aguarda a comunicação da Divisão Financeira sobre as receitas e despesas
realizadas;
- Questionou se a proposta para o QREN corresponde à sua versão final e se deve ser
entendida como uma posição unilateral do Senhor Presidente da Câmara e veio à Câmara para
ser tomada uma decisão ou se deriva do somatório expresso e do resultado da reflexão dos
restantes membros da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara informou que a proposta é
apenas um ponto de partida tendo em conta o que se tem vindo a discutir sobre a matéria;
- Chamou a atenção para a dificuldade que existe em contemplar todos os projectos no
PAO. O Senhor Presidente da Câmara informou que se concentraram no mapa todos os grandes
projectos estruturantes para o desenvolvimento do concelho;
- Perguntou se a jornada levada a cabo na Berlenga foi aproveitada para efectuar reunião
da AMO;
- Perguntou se o Senhor Presidente da Câmara se associou à deslocação dos
trabalhadores ao Casino do Estoril. O Senhor Presidente da Câmara informou que a deslocação
teve a ver com uma atenção dada aos trabalhadores que exerceram actividades no Festival
Sabores do Mar, para assistirem a um espectáculo oferecido pelo artista Carlos Alberto Moniz.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Deu conhecimento de ter recebido um fax do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, em que solicita a colaboração da Câmara como entidade de formação em contexto
de trabalho, tendo disponibilizado o documento já que é da competência do Senhor Presidente da
Câmara a resolução do assunto;
- Perguntou se a caixilharia de cor branca aplicada nas escolas do Filtro e da Bufarda foi
opção técnica. O Senhor Vice-Presidente informou que os materiais estão de acordo com os
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projectos apresentados.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias vinte e
um e vinte e oito de Maio e quatro, onze e dezoito de Junho corrente, tendo sido previamente
distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
BALANCETES:
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia vinte e dois
de Junho corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.015.002,85 € (um milhão, quinze mil e
dois euros e oitenta e cinco cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 268.291,36 € (duzentos e sessenta e
oito mil, duzentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta n.º 85/07, datada de 20 de Junho de 2007, da Associação Juvenil de Peniche,
solicitando apoio financeiro e logístico para a realização da XI Feira do Livro, que decorrerá de
11 de Julho a 5 de Agosto, no Clube Recreativo Penichense.
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, autorizar a
colocação de faixa publicitária, conforme solicitado, e conceder um subsídio à Associação
Juvenil de Peniche, no valor de 400,00 €. (11/03)
* Carta, datada de 14 de Junho de 2007, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva
de Ferrel, solicitando autorização para a realização do 1.º passeio convívio “As Ferrugentas”, que
terá lugar no próximo dia 29 de Julho.
- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro
contra acidentes pessoais. (11/03)
* Carta, datada de 19 de Maio de 2007, da Associação Recreativa dos Amigos do Baleal,
solicitando apoio para a realização de um torneio de bridge por equipas e a pares, a levar a efeito
pelo Clube de Bridge daquela Associação, nos próximos dias 7 e 28 de Julho.
- Deliberado informar que a Câmara está disponível para dispensar o seu apoio à
iniciativa, sendo que o mesmo só poderá ser definido depois de conhecidos os Estatutos do
Clube de Bridge do Baleal, e encarregar o Pelouro do Desporto de estudar a medida dos apoios a
conceder. (11/03)
* Carta n.º 307/07, datada de 18 de Junho de 2007, da Empresa Geral do Fomento, S.A.,
remetendo o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira relativo à integração da
RESIOESTE a da VALORSUL.
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- Tomado conhecimento e deliberado que o processo fosse presente à próxima reunião
para apreciação e decisão. (35/01)
* Informação n.º 70/2007, datada de 21 de Junho de 2007, dos Serviços de Turismo,
atinente à atribuição de apoio aos grupos que participarão no Carnaval de Verão 2007.
- Deliberado atribuir um subsídio de 4.550,00 € à Associação de Educação Física,
Cultural e Recreativa Penichense, a pagar em duas tranches de acordo com a proposta
apresentada, ou seja, a primeira, antes do início da actividade (semana de 16 a 20 de Julho) e a
segunda, após o dia 28 de Julho.
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na discussão e decisão deste assunto.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 99/07, datada de 13 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de Conceição,
informando que o texto do protocolo de delegação de competências da Câmara naquela Junta de
Freguesia foi aprovado pela Assembleia e pela Junta de Freguesia. (28).
* Carta, datada de 20 de Junho de 2007, da Associação dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, dando conhecimento de que o parque de estacionamento do Baleal entrará em
funcionamento no próximo dia 30 de Junho.
PLANO DE ACÇÃO DO OESTE:
Foi presente uma proposta de Modelo Territorial da Estratégia Regional do Oeste (versão
de trabalho v2.0 – reunião de 12 de Junho de 2007), contendo as linhas programáticas do Plano
de Acção e a referência aos projectos prioritários e estruturantes para o concelho de Peniche,
com indicação dos contributos das pessoas que participaram nas diversas acções sobre a Magna
Carta. Foram prestados os esclarecimentos e analisada a proposta como versão ainda não
definitiva, tendo a Câmara dado também os seus contributos quanto à valorização e prioridade
dos projectos estruturantes, com vista à sua arrumação nos respectivos eixos, que será realizada à
posteriori pela equipa do Prof. Augusto Mateus.
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS:
Parque Municipal de Campismo:
* Foi presente uma informação dos serviços do Parque Municipal de Campismo, datada
de 14 de Maio de 2007, propondo a atribuição de taxas a cobrar pela prestação de diversos
serviços.
- Considerando que o aluguer e a prestação deste tipo de serviços tem tido uma procura
satisfatória;
Considerando a inexistência de taxas aprovadas que viabilizem a cobrança de qualquer
importância relativa à prestação destes serviços;
A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação do aditamento à alínea
f) do n.º 1) do artigo 19.º da Tabela de Taxas e Licenças do Município, os seguintes serviços:
“Artigo 19.º - Diversos
1) PARQUE DE CAMPISMO:
…
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f) Outros serviços:
…
Aluguer de tendas, por tenda e por noite ........................................... 5,00
Aluguer da sala, por hora:
Utentes ....................................................................................... grátis
Não utentes .................................................................................. 5,00
Despejos de autocaravanas:
Utentes ....................................................................................... grátis
Não utentes .................................................................................. 1,95
Fornecimento de fotocópias .............................................................. 0,15
Envio de fax, por cada um (acresce impulsos telefónicos) ................. 1,50”
Piscinas Municipais:
* Foi presente uma proposta de alteração à Tabela de Taxas e Licenças relativa à
actualização dos quantitativos fixados pela utilização das Piscinas Municipais.
- Deliberado propor à Assembleia Municipal a aprovação dos novos quantitativos nos
exactos valores constantes da proposta apresentada, datada de 25 de Junho de 2007.
MOSTRA DE RENDAS DE BILROS DE PENICHE:
* Foi presente o programa, alinhamento das actividades e estimativa orçamental referente
à Mostra de Renda de Bilros de Peniche, que inclui o XV Concurso de Rendas de Bilros de
Peniche e os V Jogos Florais da Renda de Bilros.
- Deliberado autorizar a realização das actividades, conceder o apoio logístico que
materialmente seja possível e assumir os encargos dos pagamentos constantes da informação até
ao montante de 6.320,00 €.
Deliberado, ainda, conceder à Associação Rendibilros um subsídio, no valor de 8.135,00
€, correspondente ao valor dos prémios a atribuir aos concorrentes e nos exactos termos da
presente informação.
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 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Maré
Viva”, sito na Rua da Praia, n.os 24 e 26, em São Bernardino, de que é proprietária a Senhora
Maria Graciete Gregório Pedreira Correia.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com
validade até 30 de Junho de 2008.
* Das 09.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Acquaviva - Snack Bar Piscinas”, sito na Praceta Francisco Custódio, em Consolação, de que é
proprietário o Senhor Mário Manuel Antunes Patrício Agostinho.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com
validade até 30 de Junho de 2008.
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CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM CASAIS DO BALEAL:
* Foi presente um estudo da DEPPC, datado de 21 de Junho de 2007, sobre a
implantação de um parque de estacionamento em Casais do Baleal, em terrenos particulares
disponibilizados para o efeito.
- Deliberado dar a concordância ao estudo apresentado pela DEPPC, datado de 21 de
Junho de 2007.
* Foi presente uma informação do DOM, datada de 25 de Junho de 2007, respeitante ao
empréstimo de terrenos nos Casais do Baleal para construção de estacionamento de apoio à Praia
do Baleal.
- Considerando que por motivos de força maior resultantes de acontecimentos
imprevisíveis relacionados com a obstrução de parqueamento em propriedade que antes servia de
parque de estacionamento e face à urgência imperiosa de dotar o Baleal de espaços destinados ao
parqueamento de viaturas e de assegurar os aspectos de segurança que lhe estão associados,
deliberado proceder à aquisição dos materiais e adjudicação do equipamento necessários à
execução dos trabalhos, por ajuste directo, até ao valor de 17.125,00 €, a que acrescerá o IVA à
taxa legal, nos termos e ao abrigo da alínea c) do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e de harmonia com o proposto na informação dos serviços.
EMPREITADA DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (BM2):
* Foi presente uma carta, datada de 14 de Abril de 2007, da firma Condop – Construção e
Obras Públicas, S.A., solicitando a prorrogação do prazo para conclusão da empreitada, por mais
143 dias, acompanhada de informação da DGEI, datada de 22 de Junho corrente.
- Deliberado aprovar a prorrogação do prazo da execução da empreitada por 143 dias,
bem como o novo plano de trabalhos e o respectivo cronograma financeiro. (421-B/DOM)
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR
BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA 1.ª FASE - ESPAÇOS VERDES:
* Foi presente uma carta, datada de 28 de Maio de 2007, da firma Oliveiras, S.A.,
solicitando a prorrogação do prazo para conclusão da empreitada, por mais 123 dias,
acompanhada de informação da DGEI, datada de 22 de Junho corrente.
- Deliberado aprovar a prorrogação do prazo da execução da empreitada por 123 dias,
bem como a alteração do plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro. (945-A/DOM)
EMPREITADAS DE REPARAÇÕES NOS EDIFÍCIOS DA EX-FUNDAÇÃO SALAZAR:
* Foi presente uma informação do DPGU, datada de 21 de Junho de 2007, acompanhada
de informação da DPOE e listagens de trabalhos a mais e outros exteriores à empreitada, datada
de 11 de Março de 2002, sobre a reclamação de dívida manifestada pela empresa Fialho &
Paulo, L.da e agora solicitando o pagamento dos trabalhos a mais conforme acordado.
- Deliberado colher o parecer jurídico dos serviços sobre o assunto.
PATRIMÓNIO:
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Concurso público para arrematação da concessão da exploração do estabelecimento tipo
minimercado “Castelinho” da Ilha da Berlenga:
* Na sequência da deliberação camarária de 21 de Maio de 2007, foi presente o texto das
condições gerais do concurso para arrematação da concessão da exploração do “Castelinho” da
ilha da Berlenga.
- Deliberado aprovar as condições gerais do concurso, nos exactos termos apresentados,
de que se destacam:
a) A concessão da exploração será feita mediante arrematação em hasta pública, que terá
lugar no dia 30 de Julho de 2007, e depois de feita a necessária e legal publicidade;
b) A base de licitação para a arrematação do estabelecimento será de 3.500,00 €, não
sendo permitidos lanços inferiores a 100,00 €;
c) A concessão da exploração do estabelecimento é feita pelo prazo de 1 de Agosto de
2007 a 31 de Dezembro de 2009;
d) O prazo da concessão da exploração será automaticamente prorrogado pelo período de
1 ano, salvo se algum dos outorgantes comunicar ao outro, em carta registada remetida com a
antecedência de 90 dias, que não pretende que o prazo se prorrogue;
e) A importância que for feita a arrematação corresponderá à contrapartida anual da renda
devida pela concessão e será paga em duas prestações iguais, a primeira, na primeira quinzena de
Julho e a segunda, dentro de igual período no mês de Setembro seguinte;
f) O valor da renda anual a pagar no ano de 2007 será proporcional ao n.º de dias de
exploração de 1 de Agosto de 2007 a 30 de Setembro de 2007.
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou que iria apresentar declaração de voto
escrita em próxima reunião.
Alienação de terrenos:
* Foi presente uma carta, recebida nestes serviços em 18 de Junho de 2007, da empresa
AutoJúlio – Comércio de Veículos e Automóveis, L.da, informando que, de momento, não se
encontra interessada na aquisição da parcela de terreno que lhe foi deliberado vender, em reunião
de 19 de Março de 2007.
- Tomado conhecimento.
PLANO DE ALINHAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes estudos de planos de alinhamentos, elaborados
pela DEPPC, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Para a Rua Rodrigo de Carvalho, em Reinaldes.
- Deliberado aprovar a solução n.º 2 constante do levantamento topográfico apresentado
pela DEPPC, datado de 22 de Junho de 2007, que consiste na redução da largura do passeio para
1,75 m e execução da faixa de rodagem com 7,00 m de largura.
Deliberado, ainda, ouvir a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia.
* Para as Ruas da Liberdade e das Flores, em Casais Brancos, já presente em reunião
anterior e acompanhado, agora, de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia.
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamento e remeter à Comissão de Trânsito para que,
em articulação com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, desenvolva o estudo do sistema
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viário por forma a que os arruamentos disponham de um sentido único de circulação.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:
* Foi presente um requerimento, em nome de Luís Correia Delgado, para construção de
um edifício de habitação colectiva, no prédio sito no quarteirão formado pelas Ruas das Flores e
da Liberdade e pela Travessa das Flores, em Casais Brancos, já presente em reunião anterior.
- Na sequência da aprovação do plano de alinhamentos para o local, deliberado que o
DGUO preste a sua informação. (R123/07)
LOTEAMENTOS:
* Foi presente e apreciado o processo n.º L20/01, em nome de José Rui Cordeiro Pinto,
Mulher & Filhos, L.da, para loteamento de um prédio rústico, sito em “Vale da Cal”, São
Bernardino, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de reformulação da proposta
de loteamento.
- Deliberado manter a deliberação já tomada em reunião de 7 de Junho de 2004.
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 294/07, em nome de ESIP - European Seafood Investments Portugal, L.da,
para construção de um tanque de homogeneização para apoio a unidade fabril, sita na Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, acompanhado de informação do
Director-Delegado dos SMAS, datada de 22 de Junho corrente.
- Deliberado colher o parecer técnico dos SMAS.
* Proc.º N.º 121/01, em nome de Júlio Manuel Marques Teodoro, para proceder a
alterações no decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Alegria, em
Ferrel, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, um novo pedido de
reapreciação.
- Deliberado manter o indeferimento deliberado em 16 de Março de 2001, devendo o
DPGU efectuar o apuramento das responsabilidades do promotor e do técnico responsável pela
obra no âmbito das alterações introduzidas no decurso da obra sem licenciamento.
* Proc.º N.º 87/07, em nome de Joaquim Remédios Ramos, para proceder a alterações e
ampliação de um edifício de habitação e comércio, sito na Rua da Saudade, em Ferrel.
- Deliberado aprovar as alterações ao projecto inicial, nas condições constantes da
informação da DGUO, de 16 de Maio de 2007, devendo apresentar os projectos das
especialidades nela referidos.
* Proc.º N.º 26/07, em nome de Luís Alves Martins, para proceder a alterações no
estabelecimento de restauração, denominado “Onda Azul”, sito no Largo da Ribeira, em
Peniche.
- Deliberado colher o parecer do IPPAR.
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* Proc.º N.º 508/04, em nome de Daniel Filipe Bernardo Henriques e Outra, para
construção de uma moradia unifamiliar, na Travessa 25 de Abril, em Ferrel.
- Deliberado informar que a Câmara está disponível para aceitar a solução e viabilização
das mansardas, devendo apresentar o respectivo projecto de alterações instruído de forma
adequada e legal.
REUNIÕES DE CÂMARA:
Na sequência da deliberação tomada no dia 18 de Junho corrente, a Câmara deliberou que
a reunião marcada para o dia 27 de Agosto de 2007 deverá ser considerada como pública.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas e quarenta 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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino.

