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ACTA N.º 34/2008 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2008: 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Agosto do ano dois mil e oito, 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, 
Vitor Manuel Farricha Mamede, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram vinte e uma horas. 
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 DA ORDEM DO DIA 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 6 de Agosto de 2008, do Clube Naval de Peniche, solicitando a 
atribuição de um subsídio, no âmbito do protocolo anteriormente celebrado, destinado ao 
pagamento de despesas efectuadas com a equipa de competição de natação. 

- Deliberado atribuir um subsídio ao Clube Naval de Peniche, no valor de 198,00 €. (P.º 11/03) 
 
* Carta, sem data, da Comissão de Novos Fitados de Ciências Farmacêuticas, solicitando 

a atribuição de um apoio financeiro destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com o 
Cortejo dos Quartanistas, inserido nos festejos da Queima das Fitas. 

- Deliberado atribuir à Comissão de Novos Fitados de Ciências Farmacêuticas um 
subsídio no valor de 30,00 €/aluno de Peniche. 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 12 de Agosto de 2008, da Associação de Estudantes 

da Escola Superior Tecnologia do Mar de Peniche, solicitando a atribuição de apoio financeiro 
destinado a comparticipar a realização da Recepção ao Caloiro 2008. 

- Deliberado conceder à Associação de Estudantes da ESTM um subsídio no valor de 
1250,00 €. (P.º 13/03) 

 
* Ofício n.º 557, datado de 25 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas 
com a manutenção do Jardim Público do Casal Moinho, entre os meses de Janeiro a Junho de 2008.  

- Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio no valor de 
2541,00 €, para pagamento da manutenção do Jardim Público do Casal Moinho. (P.º 23/01) 

 
* Ofício n.º 151, datado de 2 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando o fornecimento de lancil, pedra de calçada, cimento e pó de pedra, no valor estimado 
de 865,97 €, destinados à alteração de alinhamento de passeios no entroncamento da Rua das 
Irmãs Vicentinas com a Rua de Cabo Verde, em Peniche. 

- Deliberado ceder o material solicitado para execução da obra citada. (P.º 28) 
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* Informação, datada de 20 de Agosto de 2008, dos Armazéns Gerais do Departamento 
de Obras Municipais, dando conhecimento da entrega de materiais à Associação Cultural e 
Desportiva “A Serrana”, destinados à pintura do edifício daquela associação. 

- Deliberado ratificar a cedência de tintas à Associação Cultural e Desportiva “A 
Serrana”, para pintura das suas instalações. O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não participou 
na discussão e votação deste assunto. 

 
* Informação, datada de 7 de Agosto de 2008, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

atribuição de apoio financeiro destinado a comparticipar a etapa de Peniche do Circuito Europeu 
de Bodyboard Open e Feminino 2008, que terá lugar nas Praias de Supertubos e Baleal, nos 
próximos dias 19 a 21 de Setembro. 

- Deliberado conceder o apoio financeiro, no valor de 12.500,00 €.  
 
* Informação, sem data, dando conhecimento do número de sócios e não sócios 

interessados em frequentar o XXVIII Colóquio Nacional da ATAM e respectivos valores de 
inscrição, que se irá realizar de 1 a 4 de Outubro, em Torres Vedras. 

- Deliberado suportar o custo da inscrição dos funcionários no citado colóquio, até ao 
valor de 225,00 € cada e garantir o transporte dentro da disponibilidade de viaturas municipais 
na altura. 

 
* Circular n.º 94/2008-AG, datada de 31 de Julho de 2008, da Associação Nacional 

Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao diploma que 
desenvolve o quadro de transferência de competências para os municípios em matéria de 
educação. 

- Tomado conhecimento. O Senhor Vice-Presidente deu uma explicação pormenorizada 
sobre os trâmites desenvolvidos pela Câmara em relação a este assunto. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta n.º 84/08, em nome da Associação Juvenil de Peniche, agradecendo todo o apoio 

prestado aquando da realização da 12.ª edição da Feira do Livro de Peniche. (P.º 11/03) 
 
* Ofício n.º 21606, datado de 8 de Agosto de 2008, da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento que a proposta de ampliação da Escola Básica de 
Atouguia da Baleia apresentada naqueles serviços se enquadra nas orientações do Ministério da 
Educação no que respeita às construções de equipamentos educativos. (P.º 13/01) 

 
* Ofício n.º 734/2008-LR, datado de 8 de Agosto de 2008, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, dando conhecimento do arquivamento de queixa apresentada por aquela 
associação contra o Dr. Saldanha Sanches. (Proc.º 16/03) 

 
* Carta, datada de 8 de Agosto de 2008 do Peniche Amigos Clube, agradecendo todo o 

apoio prestado aquando da realização da Corrida e Caminhada da Praia. (P.º 11/03) 
 

REGIME ECONÓMICO E FINANCEIRO DOS RECURSOS HÍDRICOS: 
 
 * Na sequência da apresentação do ofício n.º 497, datado de 21 de Agosto de 2008, dos 
Serviços Municipalizados de Peniche e circular n.º 1433/2008/S, datada de 31 de Julho de 2008, 
o Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma explicação circunstanciada sobre o Regime 
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Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos, decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 
97/2008, nomeadamente sobre a aplicação da taxa de recursos hídricos. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 43) 

 
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 9.00 às 6.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”, 

sito em Casais do Baleal, de que é proprietária a empresa André Nunes Unipessoal, L.da, durante 
a época de Verão. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008 e autorizar o prolongamento do horário às sextas-feiras, 
sábados e vésperas de feriado até às 6.00 horas com validade até 30 de Setembro de 2008. 

 
* Das 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Iguarias”, 

sito na Rua das Rendilheiras, n.º 13, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Merima 
Daniela Novacovici. 

- Deliberado autorizar o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, durante o prazo 
de um ano. 

 
* Das 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Java House”, 

sito no Largo da Ribeira, n.º 14, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Tanny Salvador 
Ribeiro Viralhadas. 

- Deliberado aprovar o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, durante o prazo 
de um ano. 

 
* Das 8.00 às 3.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R”, sito 

na Rua das escolas, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor Romão Alexandre 
Garcia Santos. 

- Deliberado, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco 
Salvador e Paulo Rodrigues, aprovar o horário de funcionamento do referido estabelecimento das 
8.00 às 3.00 horas, com validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Carta, datada de 9 de Agosto de 2008, da empresa Rio de Imagem, solicitando 
autorização para proceder à realização de uma acção promocional neste concelho, 
nomeadamente a ocupação da via pública com tenda e material promocional, circulação de 
viatura com publicidade e distribuição de flyers. 
 - Deliberado solicitar informação sobre os produtos a promover e comunicar que não será 
autorizada a ocupação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche. (P.º 32/05) 
 
 * Carta, registada nos n/ serviços em 6 de Julho de 2008, do Circo Walter Dias, 
solicitando autorização para proceder à ocupação da via pública com circo, de 3 a 10 de 
Setembro de 2008. 
 - Deliberado autorizar a instalação do circo na data solicitada 
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* Acompanhado de informação da DPOI, foi presente um requerimento em nome da 
empresa Vilas Rurais – Planeamento e Medição Imobiliária solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com estrutura amovível, na Avenida do Mar, em Peniche. 

- Deliberado indeferir o solicitado, podendo o requerente apresentar proposta de rampa de 
acesso de acordo com o constante na informação técnica da DPOI, de 19 de Agosto de 2008. 

 
* Na sequência de pedido efectuado pela Senhora Liliana Rosária Bértolo Soares para 

proceder à ocupação da via pública com esplanada, na Urbanização da Dunamar, sita na Avenida 
Monsenhor Bastos, em Peniche, foi presente uma informação, datada de 8 de Agosto de 2008, da 
DGUO, propondo a tomada de medidas, conforme indica, com vista à regularização da ocupação 
da via pública com esplanadas, naquela zona. 

- Deliberado mandar regularizar todas as esplanadas dos estabelecimentos comerciais, 
existentes na Avenida Monsenhor Bastos, de acordo com o estipulado na informação da DGUO, 
de 8 de Agosto de 2008. 

 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Requerimento, em nome de Álvaro Jorge Ferreira, solicitando autorização para 
proceder à venda de farturas e bolos regionais numa roulote, junto à igreja de Santo António, nos 
dias 15, 16 1 17 de Agosto de 2008. 
 - Deliberado ratificar a autorização dada ao requerente para venda de farturas, junto à 
Igreja de Santo António, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto corrente. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Concessão do direito de superfície: 
 

* Foi presente o processo relativo à concessão do direito de superfície de uma parcela de 
terreno, sita na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, onde se encontra instalado o parque de 
diversões aquáticas – Sportágua, em virtude de ter terminado o prazo da concessão. 

- Deliberado prorrogar o prazo de cedência do direito de superfície da parcela de terreno 
em causa por mais 5 anos, nos termos da cláusula 2.ª da respectiva escritura de constituição, 
mediante o pagamento da quantia anual definida na cláusula 7.ª. 

 
Habitação social: 
 
 * Informação, datada de 12 de Agosto de 2008, da Técnica Superior de Serviço Social, 
propondo a alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 78, em Peniche, para 
a Senhora Maria João Vitorino Domingues, em virtude do seu anterior titular, Anselmo Vitorino, 
seu avô, ter falecido, e ainda a definição de novo valor de renda de casa. 

- Deliberado concordar com a alteração de titularidade e fixar a renda, conforme 
proposto, em 34,87 € mensais. 
 

* Na sequência de pedido apresentado pelo Senhor Carlos Maria Dias Delgado, titular do 
fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 38, em Peniche, foi presente uma informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, apresentando novos cálculos do valor de renda de casa a pagar pelo 
inquilino, em virtude de ter sofrido um AVC e apresentar gastos mensais com a saúde. 

- Deliberado concordar com o valor proposto e fixar a renda em 21,42 € mensais. 
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CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 13 de Agosto de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, apresentando os critérios de atribuição de subsídios para os alunos carenciados da 
educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e material escolar. 
 O Senhor Vice-Presidente informou que em Agosto tinha sido surpreendido por uma nova 
forma de cálculo dos escalões, dando uma explicação pormenorizada sobre o citado método. 
Manifestou o seu receio de as entidades envolvidas não tenham capacidade de resposta, em tempo 
útil, de emitir as declarações necessárias para o processo de atribuição de auxílios económicos. 
 - Deliberado concordar com os critérios de atribuição de auxílios económicos para livros 
e material escolar, assim como com as condições de pagamento dos mesmos, propostos pelo 
pelouro da educação. 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 21 de Agosto de 2008, do Pelouro da 
Educação, apresentando uma proposta de atribuição de subsídios ao Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia, Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche e Agrupamento de Escolas D. 
Luís de Ataíde, destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano 
lectivo de 2008/2009. 
 O Senhor Vice-Presidente explicou que, para o cálculo dos subsídios, tinham sido 
utilizados os critérios do ano lectivo anterior, actualizado com a taxa de inflação. Referiu 
também a nova forma de pagamento. 

- Deliberado concordar com os valores propostos pelo Pelouro da Educação para 
expediente, limpeza e comunicações, para o próximo ano lectivo. 
 O Senhor Vice-Presidente informou que se tinham mantido os critérios do passado ano 
lectivo, actualizados com a taxa de inflação (3,4 %) 
 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES: 
  

* Foi presente, para efeitos de aprovação, as normas de funcionamento do fornecimento 
de refeições escolares para o 1.º ciclo do ensino básico. 

O Senhor Vice-Presidente disse que, com estas normas, se pretendia clarificar a 
frequência do serviço e normalizá-lo. 

- Deliberado aprovar as normas de funcionamento do programa de generalização do 
fornecimento de refeições escolares a alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, o protocolo a celebrar com o Agrupamento de 
Escolas de Atouguia da Baleia para efeitos de fornecimento de refeições a alunos da Escola 
Básica do 1.º ciclo de Ferrel. 

O Senhor Vice-Presidente disse que o alargamento do fornecimento de refeições aos 
alunos era uma situação muito solicitada pelos encarregados de educação e que estavam a ser 
feitos esforços para alargar este benefício à Bufarda e a Geraldes. 

- Deliberado concordar com a celebração de protocolo entre o Agrupamento de Escolas 
de Atouguia da Baleia e a Escola Básica do 1.º ciclo de Ferrel, nas condições expressas na 
informação do Pelouro da Educação, no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento 
das Refeições Escolares a Alunos do 1.º ciclo. 
 

CENTROS E NÚCLEOS ESCOLARES: 
 

 A propósito da intervenção do Senhor Vereador Paulo Rodrigues, na última reunião 
pública de Câmara, onde disse que não tinha recebido nenhuma informação sobre os Centros e 
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Núcleos Escolares e que nunca tinha visto qualquer referência em relação à localização dos 
citados estabelecimentos de ensino, o Senhor Vice-Presidente esclareceu que, na sequência do 
debatido na reunião de 2 de Junho passado, tinha enviado um e-mail a cada elemento do 
Executivo, onde comunicava que o Centro Educativo de Atouguia da Baleia e os Núcleos 
Escolares de Ferrel e de Serra d’El-Rei tinham obtido pareceres favoráveis do ME/GEPE, 
enviando em anexo tais pareceres. 
 Esclareceu ainda que nos pareceres referidos constava a localização do Centro e Núcleos 
Escolares focados. 
 A Câmara tomou conhecimento  
 
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 21 de Agosto de 2008, do Pelouro da 
Educação, propondo que o prazo para apresentação das candidaturas à atribuição de bolsas de 
estudo para o ensino superior, para o ano lectivo 2008/2009, decorra de 14 de Outubro a 31 de 
Outubro de 2008. 

- Deliberado concordar com o prazo de apresentação de candidaturas à atribuição de 
bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, no próximo ano lectivo, proposto pelo Pelouro 
da Educação. 
 
CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO: 
 
 * Foram presentes o ofício n.º 816, datado de 30 de Junho de 2008, do Agrupamento de 
Escolas de Atouguia da Baleia, e o ofício n.º 592, datado de 30 de Julho de 2008, da Escola 
Secundária de Peniche, solicitando a nomeação de três representantes do Município para 
integrarem os respectivos Conselhos Gerais Transitórios. 
 O Senhor Presidente propôs que fossem aprovadas as indicações para os quatro 
Conselhos Gerais Transitórios, com a composição que se segue: 

Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche: 
• Jorge Alberto Bombas Amador 
• Francisco Manuel Pinto da França Salvador 
• Raul Fernando Conceição dos Santos 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde: 
• Jorge Alberto Bombas Amador 
• Paulo Jorge Leal Rodrigues  
• Raul Fernando Conceição dos Santos 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia: 
• Jorge Alberto Bombas Amador 
• Joaquim Raul Gregório Farto  
• Raul Fernando Conceição dos Santos 

Escola Secundária de Peniche de Peniche: 
• Jorge Alberto Bombas Amador 
• Jorge Manuel Rosendo Gonçalves 
• Raul Fernando Conceição dos Santos 

 - A proposta foi aprovada. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
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* 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, em virtude dos mesmos não 
serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 
 Flávio José Dias Agostinho; Vera Lúcia Santos Cruz; Cristiana Guincho Colaço; Maria 
Inês Paulino Silva; João António dos Santos Luís; Marion Marie Honorato; Daniela Roque 
Teixeira; Brian Silvestre Gomes; Mariele de Oliveira Santos; Nuno Pedro Caldas Soares de 
Sousa Capilé; Renato José Marques Ferreira; Daniel Martins Costa; Cláudia Filipa Soares 
Santos; João Daniel Tenreiro Cabreira; Jessica Filipa Pereira Leitão; Marina Sousa Gavino; 
Rodolfo Tereso Henriques; Carlos Jorge Elias de Jesus; Vera Pinto Machado; Diana Rodrigues 
Carvalho; Frederico Santos Pacheco; Vera Isabel Santos Rafael; Filipa Alexandra da Silva 
Pereira; Vanessa Chagas Vala; Vamessa da Cruz Rocha; Simão Barradas Vala; André Filipe 
Amâncio Franco; Marco Paulo Santos Chagas; Tânia Filipa Ferreira Franco; Ricardo Santos 
Rocha; Daniela Alexandra Ribeiro Petinga; Marcelo Santos Mendes Ferreira; Rute Fonseca 
Serpa; Sara Garcia Leitão; Mireie Garcia Leitão; Diogo Miguel Teodoro; Carolina Martinho 
Jorge; Rodolfo Martinho Jorge; Joana Cipriano Ferreira; Ana Lúcia Ferreira Veríssimo; Joana 
Filipa Martins Caetano; Adriana Santos Correia; Sérgio Manuel Marto Caetano; Filipa Isabel 
Gomes Pedreira; Tiago José Melo Roque; Marcelo Rodrigues Antunes; Luís Carlos Santos 
Pinheiro; Filipa Raquel de Santos e Santos; Sofia da Silva Pereira; Melanie Oliveira Ramos; 
Adriana Catarina Pereira Ferreira e Raquel Veríssimo Costa. 

O Senhor Vice-Presidente deu uma explicação sobre o método de aceitação dos pedidos 
de transportes escolares, assim como sobre os circuitos especiais. 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados. 
 
PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2008/2009: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o plano de procedimentos a adoptar para 
utilização dos transportes escolares. 
 - Deliberado concordar com as regras de utilização de transportes escolares, para o 
próximo ano lectivo, propostas pelo Pelouro da educação. 
 
PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE SÃO DOMINGOS: 
 
 Pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes foi apresentado o documento em epígrafe, estando 
também presentes o Presidente e Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 Após a apresentação, o Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que achava que tinham 
sido contempladas as preocupações manifestadas desde há longa data. 
 O Senhor Presidente dirigiu uma palavra de reconhecimento pelo acompanhamento 
efectuado a este assunto pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes. 
 Salientou que, na apresentação deste documento, se enunciasse claramente os 
constrangimentos legais a que estava sujeito. 
 Referiu a incerteza de recursos para monitorizar a fiscalização e a pertinência da 
existência de um plano de formação para as práticas agrícolas sustentáveis, a ser divulgado não 
só junto dos agricultores, mas também nas escolas. 
 Deliberado aprovar de forma genérica o Plano de Ordenamento da Albufeira de S. 
Domingos. 
 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: 
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 * Requerimento, em nome de Construções Estradense, solicitando a emissão de certidão 
de destaque de uma parcela de terreno, sita na Rua Nossa Senhora da Esperança, no Lugar da 
Estrada, acompanhado de planta de implantação com área de cedências a efectuar com o 
Município. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar no domínio público municipal, com a área de 17,06 m2, conforme previsto na planta de 
levantamento topográfico do prédio. 
 
 * Requerimento, em nome de Sociedade Imobiliária Vale de Azenha, L.da, solicitando a 
emissão de destaque de uma parcela de terreno, sita no Casal do Alto Foz, acompanhado de 
planta de implantação com a área de cedências a efectuar com o Município. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar no domínio público municipal, com a área de 70,00 m2, conforme o previsto na planta de 
levantamento topográfico do prédio. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Gabriel & Feliciano, L.da, para proceder ao loteamento de uma 

propriedade com 3 lotes, na Avenida da Praia, na Consolação. 
- Deliberado informar que o pedido de informação prévia mereceu parecer favorável, nas 

condições constantes no parecer técnico da DGUO, de 9 de Julho de 2008. 
 
* Acompanhado de informação do Gabinete de Planeamento da DEPPC, datada de 14 de 

Agosto de 2008, foi presente um requerimento, em nome de Cantídio Viola Antunes, solicitando 
alguns esclarecimentos relativamente à ocupação de uma parcela de terreno de que é 
proprietário, sita na Rua General Humberto Delgado, em Peniche, na sequência de um pedido de 
informação prévia para construção de um edifício. 

- Deliberado reiterar a informação dada sobre o assunto na reunião de 7 de Abril de2003 
e enviar ao requerente o parecer emitido pelo Director do DPGU. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L5/08, em nome de Adobe & Terracota – Promoção Imobiliária, L.da, para 

loteamento de um prédio rústico, sito na Rua Principal, em Casais do Júlio. 
- Deliberado indeferir a proposta de loteamento apresentada, pelos motivos constantes no 

parecer técnico da DGUO, de 4 de Agosto de 2008. 
 
* Proc.º N.º L14/92, em nome de Maria da Graça Cecílio e Luís Alberto Cecílio Rocha, 

para proceder a alterações no loteamento, sito no Alto do Veríssimo, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado aprovar a alteração pretendida ao loteamento. 
 
* Proc.º N.º L1/03, em nome de Soficim – Investimentos Imobiliários, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Rua Cruz das Almas, em Peniche, já presente em 
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reuniões anteriores. 
- Deliberado aprovar o pedido de loteamento, devendo ser cumpridas as condições 

constantes na deliberação de 4 de Abril de 2005, e no parecer técnico da DGUO, de 12 de 
Agosto de 2008. 

 
* Proc.º N.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da, 

para proceder a alterações no loteamento de um prédio rústico, sito em Pisa Barros, em Peniche, 
já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar a alteração pretendida ao loteamento.  
 
* Proc.º N.º Lot/DHU/981, em nome de Argavi, L.da, para proceder a alterações ao 

loteamento, sito no Casalinho do Pescador, em São Bernardino, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado indeferir a alteração ao loteamento pretendida, podendo o requerente 

apresentar proposta de acordo com o constante no parecer técnico da DGUO, de 6 de Junho de 
2008. 

 
* Proc.º N.º L3/05, em nome de José da Conceição Correia e João Batista Martins 

Correia, para loteamento de um prédio urbano, sito na Rua Nossa senhora da esperança, no 
Lugar da Estrada, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar o pedido de licenciamento do loteamento, devendo ser cumpridas as 
condições constantes nos pareceres técnicos da DGUO, de 12 de Agosto de 2008, e do Director 
do DPGU, de 19 de Agosto de 2008. 

 
* Proc.º N.º L11/01, em nome de Ezequiel Franco Costa, para proceder a alterações no 

loteamento, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de novas peças desenhadas. 

- Deliberado aprovar as alterações requeridas e a planta síntese, devendo ser consideradas 
as condições contidas no parecer técnico da DGUO, de 21 de Março de 2007. 

 
* Foi presente uma informação da DPOI, apresentando uma proposta de acessibilidades e 

sinalização para o loteamento, sito no Outeiro da Aroeira e Capelão, na Consolação, de que é 
promotor a firma Grafi – Sociedade Imobiliária. 

- Deliberado aprovar a proposta de acessibilidades e sinalização, elaborada pela DPOI, 
para o loteamento em questão. 

Deliberado também fornecer os materiais ao requerente para a execução das 
acessibilidades em conformidade com a citada proposta. (P.º L11/98) 

 
* Acompanhada de informação do DPGU, foi presente uma carta, datada de 21 de Julho 

de 2008, do Senhor Paulo João Gustavo Baptista, solicitando informação sobre o que está 
urbanisticamente previsto para uma propriedade, sita na Urbanização Fonte do Rosário, já em 
fase de construção, de que é promotor a firma Técnipen – Sociedade de Construções e 
Urbanização, L.da. 

- Deliberado comunicar ao requerente o conteúdo da informação do Director do DPGU, 
de 7 de Agosto de 2008, elaborada sobre o assunto. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Maria Isabel S. Brás Costa, apresentando 

justificação ao motivo pelo qual procedeu à colocação do revestimento na fachada do prédio, sito 
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na Avenida 25 de Abril, n.os 106 e 108, em Peniche. 
- Deliberado solicitar ao IGESPAR parecer sobre o processo, acompanhado do parecer 

técnico, emitido pela DGUO, em 18 de Agosto de 2008. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo uma hora, 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. 


