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ACTA N.º 38/2008 
 

         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2008: 
 

Aos treze dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche e Sala 
de Sessões dos Paços do Município, 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. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues só participou na reunião até às dezoito horas. 
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta 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: 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento dos seguintes assuntos: 
- Foi assinado, no dia 8 de Outubro, na presença do Senhor Ministro do Ambiente, o 

Pacto para a Competitividade e Inovação Urbanas, celebrado entre os parceiros beneficiários e 
co-financiadores dos projectos a candidatar ao QREN no âmbito da Rede ECOS – Energia e 
Construção Sustentáveis. 

- Doze dos Municípios Portugueses com Marina irão efectuar uma candidatura conjunta, 
no âmbito do QREN, visando a criação de um programa estratégico com o objectivo de 
promover os equipamentos náuticos de cada território parceiro, de forma a articulá-los e 
complementá-los. Este projecto será liderado pelo Município de Grândola. 

- A Assembleia Intermunicipal da AMO aprovou uma alteração aos estatutos da Pisoeste 
e a criação da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). 

- Irá realizar-se em Brest, França, no dia 16 de Outubro, a II Conferência Internacional 
das Energias Marinhas Renováveis, onde estará presente para dar conta do que está a ser 
desenvolvido, neste âmbito, a nível nacional e local. 

- Nos dias 20 a 23 de Outubro, estará presente no seminário internacional “A 
Democratização da Memória - Função Social dos Museus Ibero-Americano”, que se realizará no 
Rio de Janeiro. 

- Nos dias 10 a 12 de Outubro, realizou-se, em Peniche, a V Etapa do Circuito Nacional 
de Bodyboard Esperanças 2008. 

Informou das seguintes reuniões e eventos em que participou: 
- No dia 7 de Outubro, em representação da AMO, reuniu com técnicos e requerentes do 

programa e da candidatura ao cluster do mar da Região Centro. 
- No dia 8 de Outubro, reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
- No dia 8 de Outubro, reunião com a Associação Não Apaguem a Memória, sobre os 

equipamentos a instalar na Fortaleza. Sobre este assunto, informou que aguarda a marcação de 
uma reunião com o Conselho de Administração da ENATUR. 

- No dia 8 de Outubro, na conferência “Portugal Mais Acessível”, com o Dr. Rodolfo 
Veríssimo e a Eng.ª Florinda Monteiro. Informou que o município viu a sua candidatura aprovada. 
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- No dia 8 de Outubro, na assinatura do pacto ECOS. 
- No dia 9 de Outubro, em reunião na AMO, sobre a Pisoeste e a Comunidade 

Intermunicipal (CIM). 
- No dia 10 de Outubro, em representação da AMO, na assinatura da escritura da 

Associação Fórum Mar Centro - AFMC. 
- No dia 10 de Outubro, na abertura da “Feira de Frutos Secos e Doces”. Felicitou a Junta 

de Freguesia de Serra d'El-Rei pela organização deste evento. 
- No dia 10 de Outubro, na sessão da Assembleia Municipal. 
- No dia 11 de Outubro, no colóquio “A Gruta da Furninha”. Felicitou os autores pelo 

trabalho que o fizeram, de forma graciosa. 
- No dia 12 de Outubro, no III Convívio de Atletismo Interjuntas. Felicitou as Juntas de 

Freguesia da cidade pela organização deste evento desportivo. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Leu o documento, elaborado pelo seu gabinete de apoio pessoal, que a seguir se 

reproduz: 
«Actividade do Senhor Vice-Presidente, de 10 a 20 de Outubro de 2008: 
Participação nas seguintes reuniões: 
- Na reunião do Conselho Geral Transitório da Escola Secundária de Peniche, na qual 

foram eleitos as entidades a convidar para integrar este órgão. Após a votação por escrutínio 
secreto, foram eleitos: a Associação Juvenil de Peniche, a Escola Superior de Tecnologia do Mar 
e a ACISCP. 

- Na reunião com o Movimento “Não Apaguem a Memoria”, tendo sido apresentado o 
ponto da situação sobre o processo tendente à construção da Pousada da ENATUR, na Fortaleza 
de Peniche. 

- Na reunião com a Direcção do PAC, sobre as actividades desenvolvidas em 2008 e os 
principais objectivos para 2009. 

- Na reunião da Assembleia Municipal de Peniche, no dia 10 de Outubro. 
- Na reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia (1ª parte), na qual foram 

analisados os seguintes assuntos: 
1. – Terreno para construção do armazém. Foram colocados os seguintes cenários: 

a) Junto da ETAR que, conforme explicou o Sr. Eng. Pires, devido à nova 
legislação, poderá tornar possível este espaço. 

b) Junto à ETRS. Os Serviços da DPGU estudarão as duas hipóteses. 
2. – Centro Escolar de Atouguia da Baleia 

O Presidente deu conta das conversações havidas com o proprietário do terreno junto ao 
que estava destinado à construção do quartel da GNR. 

3. – Sobre os pontos 5 a 7 – Pavimentação; Limpeza de rios e ribeiros e Fornecimento de 
Tout-Venant, foi acordado estes assuntos serem analisados directamente entre o 
Presidente da Junta de Freguesia e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche. 
O Senhor Vice-Presidente informou que já está instalado e a funcionar desde o dia 13 de 

Setembro o equipamento de despoeiramento para a Carpintaria do Departamento de Obras 
Municipais. Trata-se da concretização de uma aspiração dos trabalhadores desta Autarquia. 

Participação em diversos eventos culturais: 
- Na cerimónia de abertura da 4ª edição da Feira dos Frutos Secos e Doces do Oeste, uma 

organização, que saudou da Junta de Freguesia de Serra D’El-Rei. 
- No colóquio sobre a Gruta da Furninha, a sua importância no contexto da Arqueologia 

Pré-Histórica de Portugal e da Europa. O Sr. Vice-Presidente deu conta da sugestão apresentada 
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no sentido do Pelouro da Cultura dinamizar o processo tendente à classificação da Gruta da 
Furninha como imóvel de interesse municipal, à qual o Autarca manifestou o seu apoio. 

- No 2º Convívio em Atletismo Inter-Juntas de Freguesia da Cidade de Peniche. 
- Deu conta da sua participação e, algumas iniciativas integradas no âmbito do “Outubro 

– mês de Vasco Santana e Beatriz Costa”, a decorrer em todo o concelho. Uma iniciativa do 
Pelouro da Cultura.» 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Conselho de Administração dos SMAS reuniu. 
- Participou na reunião de preparação da candidatura ao PROMAR. 
- Esteve presente na projecção do filme A Canção de Lisboa, em Atouguia da Baleia, um 

evento que contou com a presença dos actores Sofia Duarte Silva e João de Carvalho. Referiu 
que a vila de Atouguia da Baleia recebeu bem esta iniciativa, que classificou de interessante. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Informou que, na Rua do Farol, uma tampa de conduta se encontra danificada. O 

Senhor Vice-Presidente tomou nota do assunto. 
- Perguntou qual o ponto de situação do protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia sobre o cemitério daquela vila. O Senhor Vice-Presidente informou que o 
processo de encontra no DOM para apreciação, conforme deliberação de 22 de Setembro. 

- Voltou a perguntar qual o ponto de situação de um pedido de apoio para a realização de 
obras na igreja de Casal Moinho. O Senhor Presidente da Câmara informou que não teve 
oportunidade de preparar o assunto para estar presente nesta reunião. 

- Solicitou brevidade na entrega do relatório do festival Sabores do Mar. 
- Solicitou listagem dos bens recuperados, destinados ao Museu de Atouguia da Baleia. 
- Informou que recebeu cópia do relatório do inquérito sobre o concurso para 

coordenador das piscinas municipais. Declarou que, da leitura rápida que fez ao referido 
relatório, lhe parece que este não trouxe nada de novo. 

- Apresentou, em nome do grupo do PSD, os documentos, cujos textos, que leu, a seguir 
se reproduzem: 
 

«BALANÇO DE TRÊS ANOS DE MANDATO 
Cumprem-se neste mês três anos de mandato do actual executivo autárquico, pelo que se 

impõe fazer um balanço ao trabalho desenvolvido e, sobretudo, à forma como tem sido 
conduzidos os destinos do Concelho de Peniche. 

Pese embora a postura de grande responsabilidade que os vereadores eleitos nas listas do 
Partido Social Democrata têm mantido ao longo destes três anos, que sempre se traduziram na 
tomada de posições responsáveis, corajosas e permanentemente tendo em vista a defesa do bem 
estar e do desenvolvimento da população do Concelho, o núcleo executivo eleito pela CDU não 
se aproximou minimamente das expectativas que as suas promessas eleitoralistas criaram na 
maioria dos eleitores. 

Muito antes pelo contrário, o executivo tem vindo a defraudar consecutivamente todas as 
esperanças de milhares de cidadãos, tanto no que diz respeito à falta de iniciativas motivadoras 
de desenvolvimento sustentado e multiplicador, como no que concerne aos métodos utilizados.  

Nem a importância e a pertinência dos assuntos que, tal como os eleitos do Partido 
Socialista, temos abordado, conseguiram minorar os efeitos negativos da triste política 
prosseguida pelos eleitos com capacidade executiva. 
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Na realidade, estes três anos de mandato têm revelado uma confrangedora falta de ideias 
e de objectivos, apenas tendo sido possível concretizar pouco mais do que projectos já lançados 
pelo anterior executivo e desenvolver algumas acções de mero folclore eleitoralista político-        
-partidário, com muitas acções avulso para manter um exagerado clima de festa.  

Apenas no que diz respeito à cultura se têm organizado diversas manifestações culturais 
dignas de registo, mas essas não possuem, nem a força, nem a capacidade de provocar o 
desenvolvimento económico de que tanto carece Peniche. 

Infelizmente a actuação do executivo tem-se pautado por uma enorme carência de 
planeamento, uma grande ausência de dinâmica, e uma total falta de acautelamento das mais 
importantes e vitais acções, numa constante improvisação de métodos. 

Os recursos humanos da autarquia têm sido orientados sob uma pressão que se situa perto 
da coacção, premiando o “lambebotismo” e a subserviência, em detrimento da operacionalidade 
e eficácia. Nesse particular, a falta de respeito pela dignidade dos funcionários municipais fica 
tristemente provada pela forma como mais de quatro décadas de esforço e dedicação do anterior 
Chefe de Divisão foram ignoradas e até desprezadas. 

Por outro lado, muitos dos potenciais promotores não têm encontrado o apoio e o 
incentivo necessários para efectuarem seus investimentos no Concelho, o que motivou a perda de 
diversas oportunidades de progresso e motivos de crescimento económico. 

Mas, sobretudo, estes anos de mandato têm demonstrado uma monstruosa incoerência 
entre o que foi a postura da CDU na oposição e o seu prepotente sentido de poder: documentos 
previsionais plenos de demagogias e promessas não executadas; relatórios e projectos solicitados 
pela oposição a demorarem meses a serem entregues; inquéritos suscitados pelos eleitos pelo 
PSD e PS sem relatórios; um sem número de faltas de respeito democrático pelos eleitos de 
outros partidos; relações com algumas das Juntas de Freguesia frias e com falta de deferência; 
fomento de um culto de personalidade denunciador de um forte narcisismo e de tiques 
antidemocráticos, acordos não cumpridos e não denunciados, etc, etc.  

Esta forma de proceder e de conduzir os destinos do Concelho de Peniche não pode de 
modo algum merecer o nosso apoio, nem a nossa concordância. 

Não nos revemos nesta quase total ausência de objectivos, neste quase deserto de ideias. 
Não acreditamos que neste último ano, contrariando a tendência dos outros concelhos do Oeste, 
a inqualificável incompetência deste executivo traga qualquer melhoria à qualidade de vida da 
população de Peniche. 

Peniche, 13 de Outubro de 2007. 
 Os Vereadores do PSD, 
 Francisco Manuel Pinto da França Salvador e  
 Paulo Jorge Leal Rodrigues» 

 
«DECLARAÇÃO 
De acordo com a Lei, a agenda das reuniões camarárias é da responsabilidade do seu 

presidente, que para o efeito se rodeia de um gabinete de apoio. 
Infelizmente, em Peniche o presidente e o seu gabinete não têm conseguido evitar que 

nestes três últimos anos de mandato, este executivo tenha consecutivamente reiterado a sua 
acção numa forma de actuação reveladora de falta de organização e de desprezo pelo restante 
elenco autárquico, nomeadamente não lhes apresentando, em devido tempo, documentos para 
serem devidamente apreciados. 

Por outro lado, também tem sido norma a apresentação em instâncias do Poder Central de 
documentos e candidaturas sem a obtenção da concordância ou, pelo menos, do conhecimento de 
todos os vereadores. 
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Assim, deste modo, os vereadores do Partido Social Democrata declaram solenemente 
que a partir desta data não voltarão a votar ou apreciar documentos ou assuntos que, por falta de 
tempo, não possam ser ponderados e alvo de reflexão, ou que não cumpram os prazos 
previamente estipulados, mesmo que apresentados sob a pressão de «chantagem» social. 

Igualmente declaram que não aceitam ser subscritores de quaisquer candidaturas, 
projectos ou propostas, que não tenham sido antecipadamente apreciados pelo colectivo 
autárquico, considerando que tais documentos carecem de total representatividade e 
credibilidade. 

Peniche, 13 de Outubro de 2008. 
Os Vereadores do Partido Social Democrata, 

 Francisco Manuel Pinto da França Salvador e  
 Paulo Jorge Leal Rodrigues» 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou que os projectos intermunicipais são uma nova 

realidade e que obedecem a prazos muito apertados, não sendo possível apresentá-los para 
apreciação com a antecedência desejável. Declarou, também, que não aceita a acusação de falta 
de democraticidade e de prepotência. O teor restante dos documentos será avaliado 
posteriormente.  

O Senhor Vice-Presidente apresentou a seguinte declaração de voto escrita: 
«Em contraposto ao conteúdo da declaração do PSD, quero saudar todos os membros da 

Câmara Municipal de Peniche à passagem do terceiro aniversário do actual mandato autárquico, 
saudar os trabalhadores desta Câmara e a população de Peniche.» 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou cópia do regulamento de utilização dos autocarros municipais. 
- Disse que apresentará o balanço do PS, sobre o actual mandato, quando se completarem 

os três anos sobre a tomada de posse. 
- Lamentou o facto de não ter havido uma reunião de câmara para discutir políticas de 

habitação social, assunto que tem vindo a ser tratado aprofundadamente pelos serviços 
municipais há vários meses. Referiu que os assuntos devem ser discutidos antes de se tomar 
qualquer decisão. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Na sequência da chuva intensa que caiu ontem, perguntou se estão identificados os 

pontos mais sensíveis a uma inundação em caso de grandes chuvadas. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que acompanhou diversas anomalias provocadas pela chuva de ontem de 
manhã, nomeadamente na Rua Cidade de Seia. Informou, também, que em Setembro foram 
limpas as sarjetas da cidade. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 22 de 
Setembro e 6 de Outubro de 2008, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 

 
BALANCETES: 

 

Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
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Serviços Municipalizados do dia dez de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.125.444,24 € (um milhão, cento e vinte 
e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 213.368,44 € (duzentos e treze mil, 
trezentos e sessenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.150.566,79 € (dois milhões, 
cento e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e seis euros e setenta e nove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 541.065,27 € (quinhentos e 
quarenta e um mil, sessenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta n.º 184, datada de 28 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

sugerindo que se proceda à demolição do que resta do edifício onde se encontravam instalados os 
antigos balneários do Bairro da Prageira, em virtude das mesmas terem sofrido recentemente um 
incêndio. 

- Considerando o estado de degradação do edifício, agravado por um pequeno incêndio 
ocorrido recentemente, e considerando que o Grupo Desportivo Leões do Bairro ainda não 
procedeu às obras de adaptação, previstas na alínea b) da cláusula 3.ª do protocolo celebrado em 
15 de Janeiro de 2004, a Câmara deliberou notificar o Grupo Desportivo Leões do Bairro para, 
no prazo de 30 dias, se pronunciar sobre a sua intenção de denunciar o referido protocolo e 
demolir o que resta do edifício. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Circular n.º 121/2008-FD, datada de 8 de Outubro de 2008, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, dando conhecimento de que se encontra disponível via Internet a 
Resolução do Conselho Directivo, de 7 de Outubro, sobre a acção social escolar. 

 
* Informação, datada de 10 de Outubro de 2008, do Gabinete de Apoio ao Presidente da 

Câmara, apresentando uma proposta de projecto submetida a financiamento da União Europeia, 
denominada “SURGE – Simple Underwater Renewable Generation of Electricity”, no âmbito do 
FP7 – Energy 2008. 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 21: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 18 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 72.500,00 € em reforços de despesas correntes, 2.500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 75.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 2.500,00 € em reforços e 75.00,00 € em anulações. 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Plano de Actividades Municipais, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 55.000,00 € em reforços. 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
* Na sequência de diversas solicitações apresentadas, a Câmara deliberou atribuir os 

seguintes subsídios: 
- Ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no valor de 250,00 €, para 

pagamento de despesas a efectuar com a realização das comemorações do 15.º aniversário da 
Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Atouguia da Baleia; 

- Ao Clube Stella Maris de Peniche, no valor de 1.040,00 €, para pagamento de 
deslocações a efectuar com a equipa de seniores de hóquei em patins à Madeira e aos Açores; 

- Ao Centro de Canoagem do Oeste, no valor de 152,67 €, para pagamento de despesa 
efectuada com o transporte de atletas ao evento Doca Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa; 

- Ao Centro Social da Bufarda, no valor de 1.000,00 €, para pagamento de água e 
electricidade fornecida a pavilhões onde esteve a funcionar a EB 1 da Bufarda; 

- À Freguesia de Ajuda, no valor de 1.875,50 €, destinados à aplicação de calçada no 
passeio da Rua da Prageira. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
- À Freguesia de Conceição, 1 saco de luvas, no valor estimado de 72,00 €; 
- À Freguesia de São Pedro, 35 tijolos de 15 e 20 sacos de cimento, no valor estimado de 

87,10 €, destinados a cimentar um espaço na Rua das Ondas, no Bairro do Visconde; 
- À Freguesia de Serra d’El-Rei, 300 tijolos 30X20X15, 54 estrivos 25X12, 8 vergas de 

ferro 10 mm e 20 sacos de cimento, no valor estimado de 223,84 €, destinados ao muro de 
suporte situado na Travessa do Forno da Cal, naquela freguesia; e 1 par de botas com biqueira de 
aço n.º 42, no valor estimado de 25,00 €. 

 
ROTA REDE NATURA DO OESTE: 

 
 * Elaborada pelo técnico superior de geografia, foi presente uma informação, datada de 
13 de Setembro de 2008, dando conhecimento da aprovação da candidatura referida em epígrafe 
submetida ao Regulamento “Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados” do Eixo 4 do 
PO Centro e da necessidade de se proceder à aprovação do respectivo protocolo, cujo texto 
anexou. 
 - Deliberado aprovar os termos do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor 
Presidente da Câmara a outorgá-lo em nome do Município. 

 
IC11 – PENICHE/TORRES VEDRAS – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL: 

 
* O Senhor Director do DPGU deu uma explicação sucinta sobre as conclusões da 

análise efectuada pelos serviços municipais ao Estudo de Impacte Ambiental para a construção 
do troço do IC11 entre Peniche e Torres Vedras, que se encontrou em discussão pública. 

- Deliberado ratificar o parecer subscrito pelo Director do DPGU e pela Chefe da 
DEPPC, remetido por via electrónica ao Ministério do Ambiente e a todos os membros da 
Câmara, em 10 de Outubro de 2008. Deliberado, ainda, enviar o referido parecer ao Ministério 
do Ambiente por via postal. 
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PROHABITA: 
 
* Foi entregue a cada Grupo Político um dossier com cópia de toda a documentação, 

produzida até ao momento, sobre a candidatura ao PROHABITA. A Senhora Adjunta do Senhor 
Presidente, que esteve presente com toda a equipa que está a desenvolver o processo, prestou 
alguns esclarecimentos sobre o assunto. O Senhor Presidente da Câmara informou que o 
programa ainda não tem financiamento assegurado, estando a ser negociada uma linha de 
financiamento com o Banco Europeu de Investimentos. E que todo o trabalho desenvolvido até 
agora servirá de base para a celebração de futuros acordos de colaboração que serão propostos 
pelo IHRU. 

 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS: 

 
* Esteve presente a equipa que está a trabalhar na revisão da estrutura orgânica do 

município que fez uma síntese de todo o trabalho realizado e apresentou a nova proposta de 
organigrama. 

- Deliberado apreciar o assunto na reunião do próximo dia 27 de Outubro. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente e apreciado um pedido de informação prévia, em nome de Béltico 

Empreendimentos Turísticos, S.A., para construção de um Centro de Estágios Desportivos e 
Eco-Resort, numa propriedade onde esteve instalada a lixeira municipal, em Ferrel, já presente 
em reuniões anteriores e acompanhado agora de parecer da CCDRLVT 

- Deliberado remeter o parecer da CCDRLVT ao requerente e informar que a Câmara 
Municipal vai elaborar uma nova proposta de REN, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 
22 de Agosto. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L6/08, em nome de Grupilar – Construções, L.da, para proceder a uma 

operação de loteamento, em terrenos sitos no Largo Padre Luís de Almeida, em Geraldes. 
- Deliberado aprovar a operação de loteamento condicionada à apresentação de uma 

adenda que dê cumprimento ao parecer técnico do chefe da DGUO, datado de 22 de Setembro de 
2008, e que sejam desenvolvidos os projectos de infra-estruturas que garantam a execução da 
totalidade dos arruamentos, como foi apresentado no estudo prévio, incluindo o calcetamento do 
Largo Padre Luís de Almeida, e sejam cumpridas todas as regras legais e regulamentares em 
matéria da acessibilidades, perfis dos arruamentos, águas, esgotos, electricidade, gás e 
telecomunicações. 

 
* Proc.º N.º L15/01, em nome de M e H – Sociedade Imobiliária, L.da, para loteamento de 

uma propriedade, sita na Fonte Boa, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de uma proposta de contrato de urbanização, elaborada pelo DPGU. 

- Deliberado aprovar os termos do contrato. 
 
* Proc.º N.º L11/98, em nome de Grafi, Sociedade Imobiliária, para loteamento de uma 

propriedade, sita no Outeiro da Aroeira e Capelão, na Consolação, já presente em reuniões 
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anteriores e acompanhado agora de um pedido efectuado pelo requerente para proceder à 
rectificação do aditamento n.º 1 ao alvará de loteamento n.º 14/2002 e da concordância dos 
demais proprietários das fracções. 

- Deliberado aprovar o aditamento de alteração da descrição ao alvará. Relativamente ao 
consentimento dos demais proprietários, deliberado indeferir, uma vez que a alteração foi 
aprovada por simples deliberação camarária, com dispensa de quaisquer outras formalidades, nos 
termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 12 de Setembro, na sua actual 
redacção. 

 
* Proc.º N.º L12/02, em nome de Dário Manuel Pinto Franco, para loteamento de uma 

propriedade, sita em Casais do Júlio, já presente em reuniões anteriores acompanhado agora de 
novos elementos. 

- Deliberado aprovar o estudo de loteamento, devendo entregar os projectos das 
especialidades. 

 
* Proc.º N.º L10/98, em nome de João Manuel Ferreira Fonseca, para loteamento de um 

prédio rústico, sito no Percebal ou Outeiro da Aroeira, na Consolação, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado agora de um pedido de alteração ao mesmo 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido de alteração ao loteamento, pelos motivos e com os fundamentos do parecer 
técnico da DGUO, de 28 de Fevereiro de 2008. 

 
* Proc.º N.º 984/DOM, em nome de Balitur– Construção e Turismo, L.da, para alteração 

ao alvará de loteamento n.º 15/83, respeitante aos lotes 5 e 64 do referido loteamento. 
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir, por contrariar o PDM, nos termos do parecer técnico da DGUO, de 2 de Outubro de 2008. 
 
* Proc.º N.º L9/98, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, para loteamento 

de uma propriedade, situada no Bairro do Fialho, na Prageira, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado agora de um pedido de alteração ao referido loteamento. 

- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento, nas condições do parecer técnico da 
DGUO, de 9 de Outubro de 2008, devendo ser calculadas as taxas e compensações antes da 
emissão do aditamento ao alvará. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 

* Proc.º N.º 349/07, em nome de Pedro Manuel Rentoa Piaçá, para proceder a alterações 
na moradia, sita na Rua do Lapadusso, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de parecer técnico da DGUO. 

- Deliberado aprovar o projecto de alteração, nas condições do parecer técnico do chefe 
da DGUO, de 2 de Outubro de 2008, e de acordo com o parecer das consultoras jurídicas para a 
área do urbanismo. 

 
* Proc.º N.º 215/08, em nome de Mastro Azul – Promoção Imobiliária, L.da, para 

proceder a alterações no decurso da obra de construção de um edifício, sito nas ruas da Praia e da 
Palmeira, em São Bernardino. 

- Deliberado aprovar a alteração da cor das fachadas. 
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* Proc.º N.º 551/05, em nome de Mastro Azul – Promoção Imobiliária, L.da, para 
construção de um edifício habitacional, sito nas ruas da Praia e da Palmeira, em São Bernardino, 
acompanhado de um requerimento, em nome do condomínio da Rua da Praia, n.º 20, solicitando 
que seja verificada a execução da referida obra, nomeadamente quanto à construção do jardim e 
respectivo isolamento. 

- Deliberado notificar o promotor e o técnico responsável pela obra para darem 
cumprimento às condições da informação técnica da arquitecta paisagista, datada de 29 de 
Setembro de 2008, que será condição para a autorização de utilização dos fogos. 

 
* Proc.º N.º 360/06, em nome de Fernando Manuel de Oliveira Fernandes, para proceder 

à reabilitação de edifício de restauração e bebidas, sito na Quinta do Juncal, em Serra d’El-Rei, 
já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da CRRA-LVT. 

 
* Proc.º N.º 54/08, em nome de Henrique Luís Alves Delgado, para proceder à 

legalização e ampliação de uma moradia, situada em Casais do Baleal, já presente em reunião 
anterior e acompanhado agora de parecer técnico da DGUO. 

- Deliberado aprovar, na condição do requerente juntar ao processo as autorizações da 
CCDR-LVT, sobre a ocupação da REN e da CRRA-LVT, sobre a desafectação da RAN. 

 
* Proc.º N.º 365/07, em nome de Rogério Rodrigues Madeira, para proceder a adaptação 

de adega/celeiro a garagem com ampliação, sito na Travessa do Adro, n.º 4, em Serra d’El-Rei, 
já presente em reunião anterior e acompanhado agora de uma carta do requerente informando da 
sua impossibilidade em dar seguimento às obras requeridas e do consequente desinteresse em 
adquirir a parcela de terreno em apreço. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º 157/04, em nome de Maria Isabel Tavares dos Santos Quidenus, para 

proceder a alterações no Paço Real, nomeadamente a construção de duas instalações sanitárias, 
sito no Largo D. Pedro I, n.º 2, em Serra d’El-Rei. 

- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IPPAR. 

 
* Proc.º N.º 402/06, em nome de Associação de Protecção dos Animais de Peniche, para 

construção de instalações para centro de recolha de animais, no Sítio da Alameda, em Atouguia 
da Baleia, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto, condicionado ao cumprimento das condições da DGV-LVT. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e dez 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, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe da Divisão Financeira, 
servindo de Directora do Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


