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ACTA N.º 37/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2007: 
 
Aos treze dias do mês de Agosto 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. 
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, interveio: 
 
- Bruno Bairros, que solicitou a reapreciação do pedido de alargamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento de bebidas, denominado “Bar do Bruno”, sito na Praia do 
Baleal. Deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Jorge Gonçalves, 
autorizar, a título de natureza excepcional, o prolongamento do horário de funcionamento às 
Sextas-feiras e Sábados até às 6 horas, com validade até 30 de Setembro do corrente ano, 
devendo o solicitante garantir as condições de segurança e de insonoridade do local. Deliberado, 
ainda, que os serviços jurídicos iniciem o processo de revisão do actual regulamento com vista à 
sua harmonização e conformidade com a legislação actualmente em vigor. 

 
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 1 de Agosto, com o escultor José Aurélio, que apresentou a intenção de 

promoção de exposições no concelho; 
- No dia 7 de Agosto, da Comissão de Acompanhamento do Serviço de Urgências do 

Hospital São Pedro Telmo; 
- No dia 8 de Agosto, com a empresa PrediBaleal S.A., na continuidade da relação 

estabelecida no final de Junho, sobre questões relacionadas com o direito de propriedade; 
- No dia 9 de Agosto, com o Senhor Ministro da Saúde sobre o serviço de urgências do 

Hospital São Pedro Telmo; 
- No dia 10 de Agosto, com o Comando Distrital da GNR, acompanhado pelo Delegado 

Municipal da Protecção Civil, no âmbito do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de 
Emergência e Segurança de Portugal; 

- Na mesma data, da Comissão de Acompanhamento do Serviço de Urgências do 
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Hospital São Pedro Telmo, a quem deu conhecimento do resultado da reunião com o Senhor 
Ministro da Saúde; 

O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das seguintes actividades e 
eventos em que participou: 

- No dia 1 de Agosto, no jogo de futebol entre o GDP e a Selecção do Qatar; 
- Nos dias 4 e 7 de Agosto, em diversas iniciativas incluídas na programação da Festa de 

Nossa Senhora da Boa Viagem; 
- No dia 6 de Agosto, nas comemorações do Dia do Município, as quais se 

desenvolveram de acordo com o programa pré-estabelecido; 
- Na mesma data, na festa levada a efeito pelo Centro de Convívio de Idosos da Câmara 

Municipal de Peniche; 
- No dia 8 de Agosto, na iniciativa promovida pelo Centro de Solidariedade Social de 

Ferrel, que integrou uma visita às instalações do Centro de Dia; 
- No dia 11 de Agosto, no passeio lúdico, subordinado ao tema “Bicicleta e Saúde”, que 

teve a presença da atleta Rosa Mota; 
- Na mesma data, na Corrida de Burros, em Ferrel; 
O Senhor Presidente prestou ainda as seguintes informações: 
- No dia 31 de Julho, reuniu com as organizações da pesca e RNB, no âmbito da 

Comissão Mista de Coordenação do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas 
sobre o modelo de gestão a implementar na ilha; 

- No dia 1 de Agosto, reuniu com o Senhor Sebastião Marcelino, que fez a oferta ao 
Município de maquete das instalações do Instituto de Reinserção Social de São Bernardino, 
trabalho cuja entrega oficial foi efectuada na cerimónia do Dia do Município; 

- No dia 2 de Agosto, reuniu no edifício Stella Maris com a Comissão de Festas, 
Sindicato dos Trabalhadores da Pesca e ACISCP sobre a preparação da Festa de Nossa Senhora 
da Boa Viagem do próximo ano. Referiu que foi constituída comissão de reflexão e observação 
do actual modelo e que no final de Agosto a mesma reuniria para análise dos resultados; 

- No dia 3 de Agosto foi convidado pelo Comandante do navio patrulha que participou na 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem para almoço e, numa atitude de cortesia, retribuiu o convite; 

Por motivos de agenda não teve oportunidade de analisar a proposta apresentada pelo 
PSD na reunião anterior e propôs a realização de reunião para discussão dos assuntos nela 
contidas. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 1 

a 12 de Agosto corrente: 
Reuniões: 
- Sobre a realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem 2008; 
- Com os órgãos sociais do Grupo Desportivo de Peniche; 
- Na comissão da CMP-AM para análise da intenção de encerramento do Serviço de 

Urgências do Hospital de Peniche pelo actual Governo, na qual defendeu a elaboração de um 
abaixo-assinado em defesa do referido serviço; 

- Com o escultor José Aurélio, sobre o desenvolvimento de algumas exposições na região 
oeste. 

Outras actividades e eventos: 
- Na visita às novas instalações do edifício destinado ao Centro de Dia de Ferrel; 
- Em diversas iniciativas comemorativas do Dia do Município, a saber: 
  - Hastear da Bandeira; 
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  - Inauguração da exposição de fotografia “43 Peixes”, de Pedro Salgado; 
  - Sessão Solene; 
  - Jogo particular entre o GDP e o Belenenses; 
  - Inauguração da exposição de pintura plástica, denominada “Peniche e o Mar”, 

de Eduardo Ferreira; 
- No passeio de bicicletas, intitulado “Bicicleta é Saúde”, com saída do Baleal, passagem 

pela cidade e regresso ao local de partida. 
- Nas seguintes iniciativas integradas na “Semana da Juventude 2007”, a saber: 
  - Concerto com os “Terrakota”, no Largo da Ribeira; 
  - Teatro de Rua, com o Art/ó/Carro, em Serra d’ El-Rei, Baleal, Consolação, São 

Bernardino, Ferrel, Atouguia da Baleia e Campo da República, em Peniche; 
  - Concerto com Damipe 4Tet; 
- Na abertura da Feira Internacional de Artesanato – Peniche 2007, tendo salientado o 

aumento significativo do número de stand’s que passou de 110 para 150; 
- Nas diversas iniciativas integradas na Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem; 
- No almoço-convívio integrado na feira mensal de Serra d’ El-Rei. 
O Senhor Vice-Presidente prestou, ainda, as seguintes informações: 
- A motoniveladora adquirida para os serviços do DOM já se encontra ao serviço da 

Autarquia e que o seu custo rondou os 200 mil euros; 
- A limpeza de praias do concelho tem decorrido com grande normalidade, apesar do 

muito limo que tem aparecido. Foi tomada a decisão de alterar o horário de funcionamento da 
máquina de limpeza de praias, o qual passou a ter lugar no período compreendido entre as 4H00 
e as 9H00, em substituição do horário anteriormente fixado das 5H30 às 12H00; 

- Na sequência de reunião de trabalho, seguida da visita às obras das Escolas do 1.º ciclo 
da Bufarda e do Filtro, informou os demais membros do Executivo Camarário da previsão da 
conclusão das obras respectivas, a saber: 

  - Escola da Bufarda – 20 de Agosto de 2007; 
  - Escola do Filtro – 31 de Agosto a 3 de Setembro de 2007; 
- Estão em curso importantes obras no Jardim-de-infância de Geraldes e na Escola do 1.º 

ciclo de Serra d’ El-Rei, esta última escolhida como Escola de Acolhimento das crianças dos 
Casais de Mestre Mendo. Vão ser efectuados outros melhoramentos nas Escolas do 1.º ciclo de 
Atouguia da Baleia e Coimbrã. Em todos os estabelecimentos da rede pública, a Câmara está a 
dar especial atenção ao conforto e aos pátios com equipamentos diversos (parques infantis, 
recintos em saibre, balizas e tabelas de basquetebol).  

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Referiu que a sua actividade desenvolveu-se na colaboração prestada à elaboração do 

memorando entregue ao Senhor Ministro da Saúde sobre o serviço de urgências do Hospital; 
- Informou ter participado em reunião com a empresa Sétal-Degremont, S.A. sobre a 

desodorização da ETAR, de que se destaca o elevadíssimo custo dos investimentos que são 
necessários efectuar caso se mantenha as características dos efluentes que ali chegam, e que vai 
obrigar a uma reflexão sobre o assunto. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Manifestou a sua apreensão pelo facto das instalações da ETAR apresentarem sinais de 

degradação e o investimento que é necessário fazer se dever à acidez e deficiente qualidade dos 
efluentes que ali chegam; 

- Sugeriu o reequacionamento do ordenamento do trânsito nos períodos da época balnear, 
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através da colocação de sinalização impeditiva, de virar à esquerda, nos entroncamentos 
formados pela Avenida Monsenhor Manuel Bastos com a Rua do Juncal e Avenida do Porto de 
Pesca com a Rua Dr. Ernesto Moreira e criação de novos espaços para estacionamento, porque, 
conforme constatou nos dias que antecederam e precederam a Festa de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, o território municipal não está dimensionado para responder ao enorme afluxo de 
viaturas, criando grandes dificuldades e complicações ao normal e regular desenvolvimento do 
trânsito. O Senhor Presidente da Câmara informou da dificuldade em se poder corresponder ao 
aumento significativo do afluxo de automobilistas e o Senhor Vereador Jorge Abrantes apontou a 
sugestão sobre as alterações preconizadas; 

- Perguntou se o relatório financeiro sobre o Festival Sabores do Mar já se encontrava 
disponível. O Senhor Vereador informou que o documento seria apresentado na próxima reunião; 

- Perguntou se a reunião com o Senhor Fernando Chagas já se efectuou. O Senhor 
Presidente informou não ter tido ainda oportunidade para reunir com aquele senhor; 

- Solicitou o relatório relativo à Semana da Juventude. O Senhor Vice-Presidente 
informou que o relatório será disponibilizado logo que se encontre concluído. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- - Deu conhecimento que as viaturas de maior dimensão que entram na Ilha do Baleal 

viram logo à direita e como não podem prosseguir em frente, devido à proibição de circulação, 
acabam por seguir pela travessa, por detrás dos estabelecimentos de bebidas, situados na Rua 
Raul Brandão, criando grandes problemas de circulação no trânsito, pelo que sugeriu que a 
sinalização de proibição de virar à direita fosse colocado no final do pontão. Sugeriu, ainda, a 
colocação de socalcos na rampa existente entre os estabelecimentos ali instalados. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes anotou as sugestões; 

- Chamou a atenção para alguns aspectos de insegurança pública que se vêm verificando 
na Ilha do Baleal e para os quais a GNR afirmou não dispor de efectivos para poder intervir e 
obviar a tais situações. O Senhor Presidente informou ter contactado o Governo Civil e o 
Comando da GNR de Caldas da Rainha e Peniche, a quem solicitou o reforço da vigilância e a 
actuação em conformidade; 

- Alertou para a perigosidade rodoviária existente no Largo do Loureiro – Alto do Vilas, 
em Peniche, face à sumida sinalização horizontal e ao desaparecimento do sinal de proibição de 
virar à esquerda para a Rua D. Luís de Ataíde que naquele local se encontrava colocado. O 
Senhor Vereador Jorge Abrantes tomou apontamento da situação. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Chamou novamente a atenção para o incumprimento da proibição de circulação e 

estacionamento nos Largos D. Pedro V e 5 de Outubro, em Peniche, e sugeriu que se decida 
sobre se o arruamento deve ficar aberto ou fechado ao trânsito, discordando que o espaço 
continue a ser utilizado de forma anárquica como actualmente. O Senhor Vereador Jorge 
Abrantes disse que o assunto foi tratado na reunião da comissão no final de Maio, que os 
serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia vieram a condicionar qualquer solução e que 
no mês de Agosto é difícil juntar todos os elementos da comissão com vista à resolução final do 
assunto. O Senhor Presidente da Câmara informou ser imperioso fazer-se a avaliação objectiva 
da situação conjuntamente com a PSP; 

- Fez referência ao estacionamento desregrado no Parque das Gaivotas Sport e à 
necessidade de recolocação das baias; 

- Alertou para a falta de asseio dos sanitários no Cabo Carvoeiro e disse não perceber por 
que a limpeza se faz uma vez por semana, sendo que tal situação a manter-se representa um 
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péssimo cartão de visita nesta época de Verão. O Senhor Vice-Presidente informou que, segundo 
a avaliação do DEA, a limpeza dos sanitários era suficiente à 2.ª e 6.ª feiras e que iria averiguar a 
situação com vista a determinar sobre a necessidade de intervenção; 

- Disse ter-lhe constatado que havia sido emitido um comunicado no site da Câmara 
sobre o rebentamento da represa, em São Bernardino, e solicitou, caso fosse verdade, a 
disponibilização do documento. O Senhor Vice-Presidente negou tal procedimento e informou 
que o comunicado emitido à população de São Bernardino prendeu-se com as consequências 
para a via pública referentes à obra junto ao espaço conhecido como a Casa das Âncoras; 

- Chamou a atenção para o facto do acesso ao parque de estacionamento junto às praias, 
em São Bernardino, estar a ser feito somente por uma artéria, situação que provoca o 
congestionamento do trânsito e a necessitar de regulação do ordenamento respectivo; 

- Solicitou informação sobre as razões por que as obras iniciadas pela empresa Mastro-          
-Azul, no espaço conhecido pela Casa das Âncoras, em São Bernardino, se encontram paradas. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que após visita ao local e ao perigo eminente que a obra 
apresentava para a segurança de pessoas e bens reuniu com os promotores no sentido de 
procederem ao escoramento da obra e outras medidas preventivas que obviassem qualquer 
hipótese de acidente no local; 

- Deu conhecimento de que o Jardim Público tem sido palco da realização de 
piqueniques, a que urge pôr cobro. O Senhor Presidente da Câmara informou que foram já dadas 
orientações aos serviços de vigilância para actuarem em conformidade; 

- Manifestou a sua congratulação pelo facto do Ministério da Justiça ter contemplado o 
Tribunal Judicial de Peniche com mais uma sala de audiências. O Senhor Presidente da Câmara 
associou-se à congratulação; 

- Voltou a lembrar a má imagem e os aspectos negativos que apresenta a pseudo feira 
junto ao Mercado Municipal e sobre os quais deverão ser tomadas medidas adequadas para o 
efeito conjuntamente com a ACISCP. O Senhor Presidente informou que iria agendar reunião 
com a ACISCP na tentativa de se encontrar solução para o problema; 

- Solicitou a disponibilização do mapa de execução orçamental referente ao mês de Junho. 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que iria diligenciar o seu envio; 

- Perguntou qual o ponto de situação das construções clandestinas (bungalows) 
executadas pelo Senhor Manuel Torres João, nos Casais do Baleal. Deliberado que os Serviços 
de Fiscalização preparem informação detalhada sobre o processo; 

- Solicitou informação sobre o estudo de desenvolvimento da Quinta do Gato Cinzento, 
se já houve evolução do processo ou se tudo se mantém como antes. O Senhor Presidente 
informou que se aguardam os comentários do DPGU. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Chamou a atenção para o mau cheiro instalado junto ao farolim de Peniche de Cima e 

que é resultante da transformação do local em urinol ao ar livre. O Senhor Presidente da Câmara 
determinou que o DEA procedesse à respectiva limpeza; 

- Alertou para a deterioração, cada vez mais acentuada, do cordão dunar da baía de 
Peniche de Cima, ressaltando o aspecto rasante da duna fronteira ao estabelecimento 
concessionado, denominado “Boca Chica”, e sugerindo uma actuação em conformidade da 
Câmara junto das entidades responsáveis pela jurisdição daquela área; 

- Manifestou a sua apreensão pelo facto de ter constatado que a viatura do ISN se 
encontrava estacionada em cima da referida duna. O Senhor Presidente da Câmara informou que 
iria contactar e relatar o facto ao Senhor Comandante do Porto para actuação em conformidade; 

- Perguntou qual o ponto de situação do pseudo parque de campismo existente no lado 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.08.2007 * Livro 98 * Fl. 366 

esquerdo da Estrada Municipal 578, entre Peniche e o Baleal. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que o assunto consta do dossier de intervenção da CCDRLVT para aquela área. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia trinta de Julho 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

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

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 607.447,82 € (seiscentos e sete mil 
quatrocentos e quarenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 188.133,32 € (cento e oitenta e oito 
mil cento e trinta e três euros e trinta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.366.487,95 € (um milhão 
trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 448.680,44 € (quatrocentos e 
quarenta e oito mil seiscentos e oitenta euros e quarenta e quatro cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

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

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos aos 
dias de 31 de Julho a 10 de Agosto de 2007. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 530, datado de 3 de Agosto de 2007, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de trabalhos de limpeza 
executados na Regueira do Poço, junto à Fonte Gótica de Nossa Senhora da Conceição, em 
Atouguia da Baleia. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 525,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 6 de Agosto de 2007, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando 

autorização para proceder à colocação de um quiosque na Praça Jacob Rodrigues Pereira, no 
período compreendido entre 7 de Agosto e 15 de Setembro próximos. 

- Deliberado autorizar a colocação do quiosque na Praça Jacob Rodrigues Pereira. (P.º 32/05) 
 
* Carta, datada de 9 de Agosto de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 
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Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento das 
seguintes refeições fornecidas na cantina daquele Centro: 

- Almoço Corrida das Fogueiras - Atletas de Peniche; Almoço “Dadores de Sangue”; 
Triatlo; Prova “24 Horas a Correr”; Lanche “A Escola Anda à Solta”; Lanche das Piscinas; 
Almoço das Rendilheiras; Beberete “Dia da Rendilheira”; Projecto Arqueológico Fornos 
Romanos do Murraçal da Ajuda – Mês de Julho. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 5.062,35 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Informação, datada de 10 de Agosto de 2007, solicitando a atribuição de um subsídio à 

Federação Portuguesa de Surf, destinado ao pagamento de refeições efectuadas pelo staff de 
serviço à Taça de Portugal 2007 – Surf, Bodyboard, Longboard e Kneeboard, que teve lugar de 
24 a 29 de Julho último. 

- Deliberado conceder à Federação Portuguesa de Surf um subsídio, no valor de 1.713,80 €. 
 
* Informação, datada de 10 de Agosto de 2007, solicitando a atribuição de um subsídio à 

Península de Peniche Surf Clube, destinado ao pagamento do aluguer de equipamento de som, 
aquando da realização da Taça de Portugal 2007 – Surf, Bodyboard, Longboard e Kneeboard, 
que teve lugar de 24 a 29 de Julho último. 

- Deliberado conceder à Península de Peniche Surf Clube um subsídio, no valor de 150,00 €. 
   
* Ofício n.º 6958, datado de 31 de Julho de 2007, da Assembleia Municipal de Peniche, 

remetendo Moção, cujo texto aprovou, relativa à continuidade do Projecto “Ala Arriba”. 
- Tomado conhecimento, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado que fez entrega 

à Senhora Secretária de Estado do Ministério da Saúde de um exemplar da moção. (P.º 42/09) 
 
* Carta n.º HZ/mc-2031/2007, datada de 10 de Julho de 2007, da empresa Águas do 

Oeste, dando conhecimento de que a partir da segunda quinzena de Agosto irá iniciar o 
fornecimento regular e progressivo de água ao Município. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter cópia aos SMAS para conhecimento. (P.º 43) 
 
* Carta n.º 485, datada de 26 de Julho de 2007, da Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens, solicitando apoio financeiro para a realização de uma acção de sensibilização, intitulada 
“Segurança das Crianças e Jovens na Internet”, integrada no projecto “Miúdos Seguros na Net”. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com os honorários 
e despesas de transporte dos oradores, no valor de 346,40 €, e conceder o apoio logístico que 
materialmente seja possível com a divulgação da iniciativa. 

 
* Informação n.º 89/2007, datada de 10 de Agosto de 2007, dos Serviços de Turismo, 

solicitando apoio logístico, nomeadamente a utilização do comboio turístico, a título gratuito, na 
sequência de iniciativa a levar a efeito pela Câmara Municipal de Rio Maior, denominada Verão 
Sénior, durante todo o mês de Agosto e 1.ª quinzena de Setembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado, que consiste na utilização do comboio 
turístico e autorizar o Senhor Vice-Presidente a acordar a programação dos períodos de 
utilização, devendo ser cobrada a taxa de 1,00 € por cada utente. 

 
* Carta n.º DN-583, datada de 27 de Julho de 2007, da Associação Sindical dos 

Profissionais da Polícia – ASPP/PSP, solicitando autorização para a colocação de faixas alusivas 
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à realização de uma manifestação que vai levar a efeito em Lisboa. 
- Deliberado autorizar, devendo previamente indicar os locais pretendidos para colocação 

das faixas, com vista à sua apreciação. (P.º 17) 
 
* Fax, com a ref.ª 120/07, datado de 7 de Agosto de 2007, do Centro Social e Paroquial 

de Aveiras de Cima, solicitando autorização para realizar, no próximo dia 17 de Agosto, um 
passeio no comboio turístico com os idosos da Colónia de Férias do Lar. 

- Deliberado autorizar, devendo o DEA indicar a data em que é possível disponibilizar o 
transporte no comboio turístico, e isentar do pagamento dos respectivos encargos. (P.º 35/02) 

 
* Carta, com a ref.ª 18/CA/2007, datada de 30 de Julho de 2007, da União Desportiva e 

Cultural de São Bernardino, solicitando a atribuição de uma ½ libra para entrega aos premiados 
no torneio de tiro ao alvo que aquela associação vai realizar durante os festejos de Verão. 

- Deliberado oferecer uma ½ libra. (P.º 11/03) 
 
* Fax, datado de 31 de Julho de 2007, da empresa Baixa 62 - Comunicação e Marketing, 

solicitando autorização para proceder a uma acção promocional da Peugeot, no próximo dia 25 
de Agosto, na praia do Baleal, que consiste na distribuição de chapéus de sol. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo articular com a Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche a execução da acção promocional e requerer previamente o 
licenciamento relativo à ocupação do espaço, pelo que deverá indicar a área a utilizar, e à 
publicidade a realizar. (P.º 38) 

 
* Foi presente o programa relativo ao I Congresso Ibérico de Primatologia, a realizar nos 

próximos dias 7, 8 e 9 de Novembro, o qual prevê a realização da III Conferência Portuguesa de 
Primatologia e VII Conferência Espanhola de Primatologia. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível para 
viabilização e concretização da iniciativa e assumir a responsabilidade de assegurar o transporte 
dos participantes e o pagamento dos encargos com a oferta de jantar.  

 
* Informação n.º 77/07, datada de 23 de Julho de 2007, dos Serviços de Turismo, 

apresentando proposta de programa para a realização da IV Edição de Artes da Dança 2007 e 
lista dos encargos financeiros a satisfazer. 

- Deliberado, na sequência da deliberação de 16.7.2007, dispensar o apoio necessário ao 
evento e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estimados e constantes da 
proposta, no valor de 3.377,50 €.  

 
* Carta n.º 71, datada de 10 de Agosto de 2007, do Armazém das Artes – Fundação 

Cultural, apresentando propostas de programação de actividades culturais a desenvolver neste 
concelho, no próximo triénio 2008/2010. 

- Deliberado manifestar o interesse da Câmara na concretização, na generalidade, dos 
projectos apresentados. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 12 de Julho de 2007, do Senhor Américo Pereira Victorino, solicitando 

a actualização do valor da renda do imóvel, sito no Terreiro dos Calafates, em Peniche, de que o 
Município é arrendatário. 

- Deliberado que a actualização da renda, por aplicação do coeficiente da correcção 
extraordinária, constante da Portaria 1151/2006, de 30 de Outubro, produza efeitos a partir de 1 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.08.2007 * Livro 98 * Fl. 369 

de Agosto de 2007. (P.º 32/02) 
 
* Informação, datada de 10 de Agosto de 2007, do Senhor Vice-Presidente, relativa ao 

apoio a conceder pela realização do Circuito Nacional de Ténis de Praia 2007, que teve lugar na 
Praia do Baleal, nos dias 28 e 29 de Julho último. 

- Deliberado assumir o pagamento dos encargos com a actividade desenvolvida, no valor 
de 1.277,39 € a que acrescerá as demais despesas constantes da informação e associadas ao apoio 
logístico e conceder ao Clube de Ténis de Peniche um subsídio, no valor de 1.000,00 €. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Foi presente a versão para discussão pública da proposta de parecer da Comissão Mista 

de Coordenação do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas. 
 
* Carta, datada de 1 de Agosto de 2007, do Encaixe de Camariñas, agradecendo a 

atenção dispensada aquando da sua vinda a esta cidade para estarem presentes na Mostra de 
Renda de Bilros da Cidade. 

 
* Carta, datada de 30 de Julho de 2007, da Fundação Vodafone Portugal, remetendo um 

exemplar do Mapa da Boa Praia, Boa Onda, onde se referencia a qualidade balnear deste 
Município. (P.º 17) 

 
* Circular n.º 92/2007-CO, datada de 30 de Julho de 2007, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, remetendo alguns exemplares do Boletim n.º 160 daquela Associação e 
referente ao mês de Julho. (P.º 16/03) 

 
* Aviso da Rodoviária do Tejo, relativo à alteração de localização da paragem rápida azul 

e carreiras, no Casal Moinho, a partir de 6 de Agosto corrente.  
 
* Carta, da Rede Social de Peniche, apresentando uma Recomendação do Conselho Local 

de Acção Social, com vista à continuidade do Projecto “Ala Arriba”. (P.º PS/R.Social) 
 
* Ofício n.º 212/07, datado de 13 de Agosto, convidando para estar presente na Noite de 

Fados, que se realizará, no próximo dia 14 de Agosto, nas escadarias da Igreja de São Pedro.  
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 19: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 18 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 14.500,00 € em reforços de despesas correntes, 262.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 14.500,00 € em anulações de despesas correntes. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE RECEITA – MODIFICAÇÃO N.º 19: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 2 ao Orçamento da Receita, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 262.000,00 € em reforços. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 19: 
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A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 272.000,00 € em reforços e 10.000,00 € em anulações. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 19: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 9.500,00 € em reforços. 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de 
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Julho de 2007. 

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

serviço em Julho de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no 

mês de Julho de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

Termos de Posse e de Aceitação de Nomeação: 
 
* A Câmara tomou conhecimento que as seguintes funcionárias aceitaram a nomeação, 

nas datas e para as categorias a seguir indicadas: 
- Maria Júlia Batista Antunes Machado do Carmo e Maria Amélia Batista Antunes Nunes 

Pinheiro, como Técnicas Superiores Principais (Administração), em 3 de Julho de 2007; 
- Eugénia Maria Conceição Santos Correia, Ana Caterina Maia de Matos Ferreira Sales, 

Sónia Sofia Sousa Leal, Maria Salomé Andrade Vala e Maria Paula Borges Pedreira Gonçalves 
Branco Ginja, como Assistentes Administrativas Especialistas, em 7 de Agosto de 2007; 

- Josselene Cristina Oliveira Nunes Teodoro, como Técnica Superior de 1.ª Classe (Área 
de Gestão Financeira), em 27 de Julho de 2007.  

 
Colóquio da ATAM 2007: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 13 de Agosto de 2007, do Chefe da Divisão 
Administrativa, dando conhecimento do custo estimado da despesa a efectuar com a participação 
dos funcionários deste Município no Colóquio da ATAM 2007, que terá lugar de 24 a 27 de 
Outubro, em Albufeira. 
 - Deliberado autorizar a participação até 7 funcionários, nas condições da informação 
prestada, e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com a inscrição e 
respectivas ajudas de custo.  

 
Agressão a funcionário, durante horário de trabalho: 
 
 * Foi presente a informação n.º 244/07, datada de 27 de Julho de 2007, do Gabinete 
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Jurídico, dando conhecimento dos procedimentos a ter conta relativamente aos encargos a 
suportar pelo Município e apoio jurídico a prestar ao funcionário António José Anjos Santos 
Ramos, vítima de agressão durante o horário de trabalho.  
 - Deliberado dispensar o apoio jurídico ao jardineiro municipal, no caso deste desejar 
promover processo judicial contra o agressor, e encarregar o Senhor Consultor Jurídico, Dr. 
Mário de Carvalho do respectivo patrocínio. 
 Deliberado, ainda, autorizar o pagamento com a aquisição dos óculos (aros e lentes), 
quebrados em resultado da agressão, devendo o valor da despesa ser incluído no pedido de 
indemnização civil e a reembolsar posteriormente à Câmara. 

 
Progressão na carreira do funcionário José da Costa Esteves: 
 
 * Foi presente a informação n.º 98/RH, datada de 19 de Julho de 2007, da Secção de 
Recursos Humanos, acompanhada de mapa de quantificação dos valores devidos ao funcionário 
José da Costa Esteves e resultantes da aplicação de sentença do Tribunal Central Administrativo 
do Sul que decidiu o reposicionamento na carreira do referido funcionário municipal. 
 - Deliberado, em cumprimento da sentença proferida pelo Tribunal Central 
Administrativo do Sul, a que respeita o Acórdão, de 28.3.2007, autorizar o pagamento da 
importância de 9.842,81 € ao funcionário José da Costa Esteves, devendo os serviços acordar 
com este a forma de pagamento em mensalidades, que não deverá ser inferior a 4 e com início no 
corrente mês de Agosto. 

 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, nos locais adiante indicados, 
em virtude dos mesmos não serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 

Caldas da Rainha:  
  Sofia da Silva Pereira; 
  Cristiana Guincho Colaço; 
  Vanessa Chagas Clara; 
  Maria Inês Paulino Silva; 
  Mélanie Correia; 
  Diogo Miguel Teodoro; 
  Mónica Sofia Ferreira Silva; 
  Ana Lúcia Ferreira Santos; 
  Vera Lúcia Santos Cruz; 
  Milene Filipa dos Santos Almeida; 
  Fábio Bruno Gomes; 
  Marion Marie Nice Honorato; 
  Teresa Esteves Chagas; 
  Adriana Catarina Pereira Ferreira; 

Daniela Roque Teixeira. 
 Torres Vedras: 
  Marisa Costa Gomes; 
  Marcelo Santos Mendes Ferreira; 
  David Miguel Franco Agostinho.  
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 - Deliberado deferir os dezoito pedidos. (13/04) 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Concessão da exploração do Restaurante “Nau dos Corvos”: 
 
 Foi presente uma informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 9.8.2007, 
dando conhecimento dos trabalhos de demolição e recuperação das vigas do edifício onde se 
encontra instalado o restaurante “Nau dos Corvos”. 

Sobre o mesmo assunto, o Director do DPGU lembrou as soluções apontadas 
anteriormente para execução da intervenção a efectuar, tendo prestado esclarecimentos sobre a 
evolução do processo de recuperação do edifício e articulação do desenvolvimento das obras 
com o respectivo concessionário. O Senhor Vice-Presidente agradeceu o acompanhamento que 
tem sido feito pelos serviços do DOM, tendo salientado que no decurso da obra surgiram 
diversos problemas ao nível da estrutura mais graves do que se supunha e que nas relações 
institucionais com o concessionário têm os serviços disponibilizado toda a informação sobre o 
andamento das obras. 

 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Maria Fernanda Nazaré Henriques, na qualidade de cabeça 
de casal de António Leonardo da Conceição Honorato, solicitando que seja efectuada, em nome 
dos herdeiros, escritura de compra e venda de duas parcelas de terreno, com as áreas de 130,00 
m2 e 150,08 m2, sitas em Casais de Mestre Mendo, a que respeitam os alvarás de alienação n.º 
443, de 8.1.1980, e n.º 473, de 13.8.1981, para efeitos de registo na Conservatória do Registo 
Predial. 
 - Deliberado deferir e manter o que se encontra já deliberado em reunião de 28 de Junho 
de 2004 sobre o mesmo assunto. (P.º 32/03) 
 
 * Foi novamente presente o processo, em nome de Carlos Miguel Teodoro Ratola e José 
Manuel Teodoro Ratola, sobre a alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua de São João, 
em Ferrel, acompanhado de informação de que a área a alienar, objecto de deliberação camarária 
de 12.2.2007, foi alterada. 
 - Deliberado rectificar a deliberação de 12.2.2007, no sentido de passar a constar que a 
parcela de terreno a alienar tem a área de 124,50 m2, conforme informação da DEPPC, de 
24.7.2007, e não de 117,50 m2, como, por lapso, se indicou, e encetar os demais procedimentos 
que decorrem da presente deliberação em sede de desafectação do domínio público e integração 
da referida parcela de terreno no domínio privado do Município. 

 
* Foi novamente presente o processo relativo à aquisição de ½ indeviso do prédio rústico, 

com a área de 2.560,00 m2, propriedade dos herdeiros da Senhora Maria da Graça Vala Pereira 
Chagas, que foi integrada no caminho de acesso à barragem do Rio de São Domingos e sobre a 
qual o Município tem vindo a pagar uma renda anual. 

- Deliberado celebrar contrato de promessa de compra e venda, com eficácia real, com os 
Senhores Carlos Alberto Chagas e Paulo Jorge Pereira Chagas, para aquisição, nomeadamente 
quanto ao preço, que será de 1.920,00 €, de ½ indeviso do prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Peniche sob o n.º 8936, a fls. 198 do Livro B-24 e inscrito na matriz cadastral 
rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 155, secção AG. 
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* Foi novamente presente um requerimento em nome de Maria da Conceição Ramos 

Pelego, solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua do Outeiro, n.º 20, em 
Ferrel. 

- Deliberado rever a deliberação de 2.7.2007 e alienar à requerente a parcela de terreno 
ocupada e correspondente ao logradouro da moradia, com a área de 279,00 m2, ao preço de 12,00 €/m2.  

 
* Requerimento, em nome de Gabriel Leal Antunes, solicitando a alienação de uma 

parcela de terreno, sita na Rua da Liberdade, em Casais de Mestre Mendo. 
- Deliberado informar o requerente que a Câmara não está interessada em proceder à 

venda da parcela de terreno, devendo os Serviços de Fiscalização averiguar junto do serviço de 
finanças se o referido terreno foi objecto de processo de execução para penhora de bens.  

 
Rectificação de áreas: 
 
 * Acompanhada de informação da DEPPC, foi presente uma carta, datada de 24 de Maio 
de 2007, da Sociedade Madeira & Sales, Lda., dando conhecimento de que o lote de terreno do 
loteamento municipal da Prageira que lhe foi alienado, designado por lote 84, sito no gaveto 
formado pelas ruas dos Airinhos e Juncal, na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, possui a 
área de 605,15 m2 e não 673,00 m2, e solicitando a sua rectificação. 
 - Deliberado aprovar a alteração ao loteamento municipal, aprovado em reunião de 
30.7.2001, que consiste na diminuição da área do lote 84, que passa a ter a área de 605,15 m2, 
conforme informações prestadas pela DEPPC, de 30 de Julho último, e do DPGU, de 2 de 
Agosto corrente, e promover a discussão pública, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-      
-Lei n.º 555/99 , de 16 de Dezembro, na sua actual redacção. 
 Deliberado, também, que seja celebrada a respectiva escritura de rectificação, 
consignando-se o objecto da alteração hoje aprovada. 
 Deliberado, ainda, rectificar a liquidação efectuada e autorizar o pagamento de 8.569,46 
€, correspondente à diferença de 67,85 m2 que se verifica entre a área inicial do lote alienado e a 
área que objectivamente o lote possui, conforme consta do levantamento topográfico efectuado 
pelos serviços e da informação da DEPPC, de 30.7.2007. (P.º 1014/07) 

 
Cedência de terrenos: 
 
 * Acompanhada de informação da DEPPC, foi presente uma carta, datada de 26.7.2007, 
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peniche, enviando um estudo prévio para 
construção do edifício para culto religioso a edificar em terreno cedido pelo Município. 
 - Deliberado transmitir à requerente a informação prestada pela DEPPC, de 3.8.2007, 
com a qual se concorda. (P.º S9605/01)  
 
CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 10.8.2007, da Divisão de Gestão Urbanística e 
Ordenamento, dando conhecimento de que não foram apresentadas quaisquer reclamações 
relativamente ao inquérito público efectuado para classificação do moinho de vento com 
engenho, incluindo a área envolvente com 5 metros de raio, localizado no Sítio das Mós, em 
Serra d’ El-Rei, como imóvel de interesse municipal.  
 - Tomado conhecimento e deliberado propor à Assembleia Municipal a classificação do 
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imóvel como de interesse municipal, conforme preceituado na alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e n.º 1 do artigo 94.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 
 
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 
 

* Foi presente uma informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
apresentando soluções legalmente  possíveis para resolução do  problema da suspensão, por parte  
do empreiteiro, da realização dos trabalhos da obra de construção da Biblioteca Municipal. 
 - Deliberado encarregar o Senhor Presidente da Câmara de promover reunião tripartida 
entre a Câmara e a adjudicatária da empreitada Condop, S.A. e a empresa Certar – Sociedade de 
Construções, S.A., com vista à resolução do assunto. 

 
DESTAQUE DE PARCELA: 
 
 * Requerimento, em nome de Joaquim João Julião, solicitando o destaque de uma parcela 
de terreno, com a área de 2.500,00 m2, sita em “Charneca” ou “Murtinhais”, em Casais de 
Mestre Mendo. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 61,35 m2, conforme previsto na planta de destaque da 
parcela de terreno para construção. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Diamantino João Neto, solicitando autorização para a 
instalação de uma estrutura amovível de apoio de cafetaria, bebidas e gelados, em espaço 
circundante ao restaurante “Nau dos Corvos”, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir a pretensão, pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 
2.7.2007, e encarregar o Senhor Presidente da Câmara de promover reunião com a CCDRLVT 
sobre a possibilidade de se proceder ao arranjo e ordenamento global do espaço. (P.º 32/05) 
 
ARRANJO URBANÍSTICO NA PRAGEIRA, EM PENICHE: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de arranjo urbanístico para a zona da Prageira, em Peniche, o qual prevê uma zona 
de estacionamento entre a Rua do Juncal e a Rua da Prageira. 
 - Deliberado aprovar o estudo do arranjo urbanístico apresentado.  
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Norberto António Vitorino Ferreira, sobre o que está previsto para uma 

propriedade situada nas Ruas Casal da Cruz e General Humberto Delgado, em Atouguia da 
Baleia. 

- Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia.  
 

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

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 310/05, em nome de Joaquim Santos Caetano, para proceder a alterações e 

ampliação de habitação, situada na Rua da Capela, n.ºs 25 e 27, em São Bernardino, já presente 
em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar o projecto de alterações, nas condições constantes da informação da 
DGUO, de 6.7.2007, e remeter ao IGAT o parecer técnico formulado pelo DGUO, de 19.7.2007, 
relativamente à exposição ali apresentada sobre o processo. 

 
* Proc.º N.º 123/07, em nome de Luís Lourenço Jorge Ganhão, para proceder a instalação 

de um estabelecimento comercial de café snack-bar, na Ilha do Baleal.  
- Deliberado aprovar o projecto de instalação, devendo apresentar os projectos das 

especialidades constantes da informação da DGUO, de 8.8.2007, e dar satisfação às demais 
condições preconizadas no texto final da mesma informação. 

 
* Proc.º N.º 617/06, em nome de Ana Maria dos Santos Rafael, para proceder a alteração 

e ampliação de moradia unifamiliar, garagem, anexo e muro de vedação, em São Bernardino, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades constantes da informação da DGUO, de 3.7.2007. 

 
* Proc.º N.º R2360/02, em nome de GAVEDRA – Comercialização e Técnica de Gás, 

Lda., para instalação de um reservatório de gás, na Rua dos Caminhos Velhos, em Casais do 
Júlio, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado rever a deliberação de 16.7.2007, no sentido de passar a constar que o 
deferimento foi concedido à localização do reservatório de gás, mantendo-se em tudo as demais 
condições constantes da referida deliberação. 

 
* Proc.º N.º 291/06, em nome de Teolinda Fortunato Pinto Soares e Filhos, para 

construção de edifício destinado a habitação e comércio, nas ruas Afonso de Albuquerque e José 
Estêvão, em Peniche, já presente em reuniões anteriores, acompanhado agora de informação da 
DGUO sobre a reunião com o IPPAR. 

- Deliberado indeferir definitivamente o projecto de arquitectura apresentado, devendo 
apresentar nova proposta que vá ao encontro das orientações conjuntas e acordadas entre a 
DGUO e o IPPAR, constantes da informação da DGUO, de 16.7.2007. 

 
* Proc.º N.º 335/07, em nome de José Joaquim Raimundo Cordeiro, para proceder a 

alterações em moradia unifamiliar, situada no Bairro dos Pescadores, n.º 10, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 

 - Deliberado deferir o pedido de licenciamento, devendo completar o projecto de 
saneamento e dar cumprimento ao parecer dos SMAS, no prazo de 30 dias. 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Balealcoop, CRL, solicitando a realização 

de obras isentas de apresentação de projecto, nomeadamente a reconstrução de muro existente 
junto ao edifício daquela empresa, situado em Casais do Baleal. 

- Deliberado aprovar a reconstrução do muro situado no estremo sul da propriedade e de 
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acordo com as coordenadas gráficas precisadas pelo Instituto Geográfico Português. (P.º 95/07) 
 
* Foi ainda presente uma informação, datada de 13.8.2007, do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, apresentando um relatório sobre a situação das obras de 
construção de um edifício habitacional, com 15 fogos, nas ruas da Praia e Palmeira, em São 
Bernardino, a levar a cabo pela empresa Mastro Azul – Sociedade de Promoção Imobiliária, 
Lda., em virtude de se ter verificado um deslizamento de terras. 

- Tomado conhecimento e deliberado aprovar a metodologia proposta quanto às medidas 
a encetar para prossecução dos trabalhos e garantia das condições mínimas de segurança 
indispensáveis à resolução do problema e notificar a promotora para, de imediato, dar 
cumprimento às condições constantes do presente relatório e das demais condições referidas na 
informação da DPOI, de 3.8.2007, que ainda se não encontrem cumpridas. 

 
* Foi presente uma proposta, em nome da firma Nis 8, para organização de estaleiro e 

estacionamento provisório, na Avenida do Porto de Pesca, junto aos lotes D, E, F e G, em 
Peniche. 

- Deliberado informar de que deverá reformular a proposta por forma a que seja 
contemplada a execução da totalidade da cave, disponibilizando-se a Câmara para, 
provisoriamente, e enquanto o estacionamento público a construir na cave do edifício não estiver 
concluído, vir a autorizar a utilização do espaço público compreendido entre as ruas do Juncal e 
Dr. Ernesto Moreira e nas condições preconizadas nos n.ºs 5 e 6 da memória descritiva e 
justificativa do Plano de Segurança e Saúde apresentada pelo promotor. 

Deliberado, ainda, dar conhecimento do assunto a todos os estabelecimentos comerciais 
instalados na zona a intervencionar. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e vinte 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. 

 
 


