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ACTA N.º 47/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2008: 
 
Aos três dias do mês de Dezembro 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, 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 quinze horas e trinta e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul Gregório Farto não esteve presente na presente 

reunião, por motivos profissionais, tendo a sido considerada justificada a sua falta. 
O Senhor Vice-Presidente apenas participou na reunião a partir das quinze horas e 

quarenta e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador apenas participou na reunião a partir das 

dezasseis horas e dez 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, intervieram: 
- Virtuosa Domingos Leal, que solicitou informações sobre o andamento do assunto que 

apresentou na reunião de 3 de Novembro de 2003. O Senhor Presidente da Câmara informou a 
munícipe sobre o andamento do processo. 

- Um grupo de munícipes residentes junto ao cruzamento da Rua Gomes Freire de 
Andrade com a Rua dos Hermínios, em Peniche, que apresentaram uma exposição sobre os bares 
que funcionam na zona, nomeadamente por funcionarem fora do horário que estão obrigados a 
cumprir e pelo ruído que provocam, bares frequentados maioritariamente por estudantes da 
ESTM. Referiram-se, também, ao estado de sujidade que as ruas apresentam após o fecho dos 
bares e aos carros, estacionados na zona, que aparecem vandalizados. O Senhor Vereador Jorge 
Gonçalves lembrou que, relativamente ao Bar Mistyc, o estabelecimento abriu como sapataria 
não tendo a instalação do bar sido autorizada pelo condomínio. Que, aquando da abertura do bar, 
o horário emitido não tinha validade porque a legislação obrigava à emissão de uma licença 
policial, renovável anualmente, legislação que já não se encontra em vigor. Referiu, também, que 
o incumprimento do Regulamento Geral do Ruído (RGR) não é consequência directa do horário 
de funcionamento e que quem tem competência para fiscalizar o cumprimento do RGR são as 
forças policiais. O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que o problema não se resolve com 
o fecho daqueles bares, pois este ir-se-ia deslocar para outro sítio, e o que se pretende é a sua 
resolução. Disse, também, ser uma obrigação da polícia fiscalizar. O Senhor Presidente da 
Câmara disse que os horários só podem ser reduzidos no cumprimento do respectivo 
regulamento e informou que irá chamar os exploradores dos bares para uma reunião e propor-      
-lhes que, até ao final do próximo mês de Janeiro, mostrem a sua capacidade para minimizar o 
problema. Disse, também, que iria contactar a ESTM e a respectiva Associação de Estudantes 
para apreciarem o assunto. 
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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: 
Informou sobre as seguintes reuniões e iniciativas em que participou: 
- No dia 27 de Novembro, visitou o parque de estacionamento junto ao Pingo Doce para, 

em conjunto com as empresas Nis8 e Pingo Doce, se encontrar uma solução transitória para o 
parqueamento de viaturas no local.  

- No dia 28 de Novembro, na reinauguração do estabelecimento Pingo Doce, mostrou 
satisfação pelo investimento efectuado e pela criação de novos postos de trabalho. 

- No dia 28 de Novembro, na assinatura do contrato da ADTE Sul de São Bernardino. 
- No dia 28 de Novembro, na sessão de encerramento da iniciativa “Encontroversas”, 

organizada pela Cercipeniche. 
- No dia 28 de Novembro, na inauguração do Moinho da Fialha. 
- No dia 29 de Novembro, na entronização de novos confrades da Confraria dos Enófilos 

da Estremadura, que decorreu na Capela de Santa Bárbara, na Fortaleza. 
- No dia 29 de Novembro, na sessão sobre o Navio Dago. 
- No dia 30 de Novembro, visitou o presépio patente no Pavilhão Stella Maris. Felicitou 

a Paróquia de Peniche pela iniciativa. 
- No dia 30 de Novembro, na entrega de prémios do Campeonato de Setas organizado 

pela Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense. 
- No dia 1 de Dezembro, na celebração do 106.º aniversário da Sociedade Filarmónica 

União Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, onde foi feita a entrega simbólica 
de novos instrumentos para a banda filarmónica, um dos quais oferecido pelo Município de 
Peniche.  

- No dia 1 de Dezembro, na celebração do 100.º aniversário da D. Elisa Ferreira, 
residente em Reinaldes. Desejou a melhor saúde à aniversariante para continuar entre nós. 

- No dia 1 de Dezembro, visitou a exposição que está patente no Clube Recreativo 
Penichense, de Alexandre Antunes. 

 
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 25 de Novembro a 3 de Dezembro de 2008: 
- Reunião com a Comissão da Venda Ambulante da Cidade de Peniche. 
- Participação na cerimónia de abertura do EncontroVersas – Encontro de Conversas 

Inacabadas, que teve lugar no Auditório da Escola Superior de Tecnologia do Mar. 
- Participação na inauguração do Moinho da Fialha, na Freguesia de N.ª Sr.ª da 

Conceição. 
- Presença na abertura do remodelado Pingo Doce. Registar a forma muito simpática 

como os elementos da CMP foram recebidos pelos trabalhadores e administração. Registar 
também o forte investimento deste grupo com a criação de mais postos de trabalho, passando dos 
60 para os 100 trabalhadores. 

- Presença na cerimónia da assinatura do contrato da ADTE de São Bernardino. 
- Participação na reunião da Assembleia Municipal de Peniche. 
- Participação na cerimónia de entronização de novos membros da Confraria dos Enófilos 

da Estremadura. 
- Participação na Festa de Natal dos Trabalhadores da Piscinas Municipais 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 03.12.2008 * Livro 99 * Fl.465 

- Participação na abertura ao público do Presépio Gigante no Stella Maris. Uma palavra 
de apreço para com a equipa da Pastoral da Fraternidade, coordenada pelo Senhor Joaquim José 
da Silva. 

- Participação na cerimónia de entrega de prémios do 1.º Open de Setas da Cidade de 
Peniche, na Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense. 

- Participação na cerimónia de aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º de 
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. 

- Presença no 100.º aniversário da Sr.ª Elisa Ferreira, munícipe residente na localidade de 
Reinaldes. 

- Presença na inauguração da exposição de pintura “Sabor a cor”, do jovem de Peniche, 
Alexandre Antunes, que se encontra patente ao público no Clube Recreativo Penichense.” 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Felicitou a Cercipeniche pela qualidade dos convidados, intervenções e debates do 

seminário “Encontroversas”, 
- Informou que reuniu com o Grupo de Acção Costeira do Oeste. 
- Entregou aos restantes membros da Câmara a proposta de Orçamento do Município 

para 2009. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Relativamente à cerimónia de assinatura do contrato da ADTE Sul de São Bernardino, 

disse que finalmente foi concretizado o seu conceito e lamentou que o processo tenha demorado 
tanto tempo. Na sequência da intervenção do Senhor Presidente da Câmara, feita durante a 
referida cerimónia, que disse que “teria de ser um plano de excelência”, o Senhor Vereador 
perguntou se existe uma opinião concreta ou se é um voto genérico. Perguntou, também, porque 
é que não se celebra contrato idêntico para o PU do Baleal com a associação de proprietários 
entretanto constituída. O Senhor Presidente da Câmara disse que o promotor mostrou um índice 
de satisfação elevado pela forma como o processo decorreu. Relativamente ao PU do Baleal, 
informou que o processo teve um desenvolvimento diferente. 

- Disse ser motivo de reflexão o facto de haver crianças sem aulas, no âmbito das AEC, 
durante todo o primeiro período do ano lectivo. O Senhor Presidente da Câmara disse que o 
processo das AEC é complexo e felicitou o Pelouro da Educação pelo trabalho desenvolvido. O 
Senhor Vice-Presidente informou que das 46 vagas existentes 39 foram preenchidas no início do 
ano lectivo, que a falta de professores de inglês é um problema nacional e que é necessário que 
os horários sejam feitos de forma a fixar os professores. 

- Solicitou informação sobre um pedido de material efectuado pela Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia para reparação de um caminho em Reinaldes. O Senhor Vice-Presidente 
informou que o assunto está a ser tratado com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou a Cercipeniche pelo seminário “Encontroversas” e pela inauguração do 

Moinho da Fialha. 
- Perguntou se existe alguma situação anormal relativamente à alimentação dos alunos 

do 1.º ciclo. O Senhor Vice-Presidente informou que está a correr dentro da normalidade. 
- Perguntou de já existe evolução sobre as questões levantadas na Assembleia Municipal 

pelo Senhor Manuel Leonardo e sobre um processo de desafectação de terrenos do domínio 
público. 

- Pediu listagem das aquisições por Leasing e Factoring para poder analisar a dívida 
global do Município. 
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- Disse que faltou a opção de licenciatura em direito ou administração nos requisitos para 
candidatura ao concurso de recrutamento de director de departamento de administração e finanças. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia 2 de 

Dezembro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.158.002,19 € (um milhão cento e 

cinquenta e oito mil dois euros e dezanove cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 296.906,12 € (duzentos e noventa e 

seis mil novecentos e seis euros e doze cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, com a ref.ª 01/08, registada nos nossos serviços em 2 de Dezembro de 2008, do 

Agrupamento 512 de Peniche do Escutismo Católico Português, solicitando autorização para 
proceder à venda de doces no mercado municipal de Peniche, no fim de semana de 6 a 8 de 
Dezembro corrente. 

- Deliberado autorizar, devendo a Médica Veterinária Municipal acompanhar e verificar 
as condições higiénicas dos produtos a comercializar. (P.º 1/01/01) 

 
* Carta, datada de 24 de Novembro de 2008, da Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesa 
efectuada com o motorista numa deslocação a Fátima, no passado dia 14 de Setembro. 

- Deliberado conceder à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche um 
subsídio, no valor de 165,15 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 24 de Novembro de 2008, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, dando conhecimento da eleição dos novos órgãos 
sociais daquela associação. 

- Deliberado felicitar os novos órgãos sociais pela eleição, desejar-lhes os melhores 
sucessos no exercício das suas funções e manifestar a disponibilidade do executivo para 
colaborar com a Sociedade Filarmónica. 

Deliberado, ainda, reconhecer a cooperação que houve com os anteriores órgãos sociais e 
felicitar a colectividade pelo seu 106.º aniversário. (P.º 11/03) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* E-mail, datado de 24 de Novembro de 2008, do MPPM – Movimento pelos Direitos do 

Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, remetendo moção, aprovada no passado dia 18 de 
Novembro, relativa ao Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. (P.º 17) 

 
* E-mail, com a ref.ª 139/2008-AG, datado de 26 de Novembro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao 
Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado. (P.º 16/03) 
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MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Novembro. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

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

trabalho a termo certo, contrato de prestação de serviços, estágios profissionais e acordos 
ocupacionais ao serviço em Novembro de 2008. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

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

nas datas e para as categorias a seguir indicadas: 
- Maria Fernanda Costa Heleno, como Encarregada de Brigada dos Serviços de Limpeza, 

em 17 de Novembro de 2008; 
- José Nicolau Nobre Ferreira, como Chefe da Divisão Administrativa, em Comissão de 

Serviço, em Regime de Substituição, em 1 de Outubro de 2008. 
 

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: 
 
Freguesia de Conceição: 
- 40 tampas de ferro xadrez à face 40X40; 
- 10 sacos de cimento; 
- 100 metros de pavê. 
 

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 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Coffee 

Lounge – Casa do Cais”, sito no Largo da Ribeira, n.º 34, em Peniche, de que é proprietária a 
empresa Finozahtar – Snack-bar, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 

 
* Das 9.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Acquaviva – Snack-bar e Piscinas”, sito na Praceta Francisco Custódio, na Consolação, de que 
é proprietário o Senhor Mário Manuel Antunes Patrício Agostinho. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 2.00 horas, excepto 
para as noites de sexta-feira, sábado e véspera de feriado que poderá ser até às 3.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 
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* Foi ainda presente uma carta, datada de 25 de Novembro de 2008, em nome de Balitur –                  

- Construções e Turismo L.da, solicitando a isenção de horário de funcionamento, na noite de 
passagem de ano, para um estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Discoteca 
Bar Voilá”, sito na Rua Bartolomeu Dias, em Casais do Baleal. 

- Deliberado autorizar o funcionamento de 31 de Dezembro de 2008 para o dia 1 de 
Janeiro de 2009 sem sujeição ao cumprimento do horário de funcionamento, devendo informar-        
-se a decisão à GNR. (P.º 34) 

 
MINI-CAMPOS DE RELVA SINTÉTICA: 

 
Na sequência da candidatura apresentada à Associação de Futebol de Leiria pelo 

Município, para o financiamento da construção de quatro mini-campos de relva sintética, e na 
eventualidade de ser aprovada apenas uma das candidaturas, sendo a opção da sua localização do 
Município, a Câmara deliberou que seja dada prioridade ao financiamento da construção de um 
mini-campo de relva sintética junto ao Bairro de Santa Maria, em Peniche. 

Mais foi deliberado que, independentemente da aprovação de qualquer candidatura, 
sejam tomadas diligências para que os quatro mini-campos de relva sintética sejam construídos, 
suportando o Município os encargos pela sua concretização. 

 
PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO DE GERALDES 
E CASAIS DO JÚLIO: 
 

* Foi presente a informação n.º 48, datada de 3 de Dezembro de 2008, da Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos, remetendo cópia do projecto referido em epígrafe, acompanhado 
das respectivas memória descritiva, estimativa orçamental, cópia de escritura de aquisição de 
terreno e peças desenhadas. 

- Deliberado aprovar.  
 
PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA FONTE GÓTICA – ATOUGUIA DA BALEIA: 
 

* Foram presentes duas informações da DPGU, de 17 de Novembro de 2008, e da 
DASU, de 23 de Outubro de 2008, relativamente ao projecto referido em epígrafe. 

- Deliberado dar conhecimento à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia da 
documentação presente. 

 
TOPONÍMIA: 

 
* Foi presente o ofício n.º 754, datado de 25 de Novembro de 2008, da Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia, propondo a atribuição do nome de “Rua da Cerca” à artéria que nasce na 
Rua Nossa Senhora da Nazaré e segue no sentido poente, no lugar de Ribafria. 

- Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
* Foi presente o ofício n.º 710, datado de 5 de Novembro de 2008, da Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia, propondo a atribuição do nome de “Rua do Bonfim” à artéria que nasce 
na Rua do Poço Novo e segue no sentido nascente e “Praceta do Bonfim” à artéria que nasce na 
Rua do Bonfim e segue no sentido sul, no lugar da Bufarda. 

- Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
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PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 

* Requerimento, em nome de Abel Manuel Silvestre Martins, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, com a área de 43,10 m2, sita na Rua 1.º de Janeiro, em Ferrel, já presente 
em reunião anterior e acompanhado agora de informação da Junta de Freguesia de Ferrel. 

- Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 43,10 m2, ao preço 
de 12,00 €/m2. 

Deliberado, ainda, promover a desafectação do domínio público e integração no domínio 
privado municipal da parcela a alienar. 

 
Habitação social – alteração de titularidade: 
 
 * Informação, datada de 28 de Novembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 
dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro Fernão de 
Magalhães, na Rua Pedro Cervantes Figueira, bloco 3, R/c Esq.º, em Peniche, efectuado pelo 
Senhor Paulo Jorge da Silva Janardo, em virtude do seu anterior titular, seu padrasto, ter 
abandonado a referida habitação. 

- Deliberado autorizar a transferência da titularidade do arrendamento para Paulo Jorge 
da Silva Janardo. 

 
* Informação, datada de 27 de Novembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 

propondo a suspensão, a partir do mês de Dezembro, do pagamento do valor da renda mensal e 
respectivos juros, correspondentes ao fogo, sito no Edifício Coosofi, Letra C, 2.º tardoz, em 
Peniche, de que é titular a Senhora Mónica Andrea Constantino Vidal, em virtude da mesma se 
encontrar internada por razões de saúde. 

- Deliberado suspender, a partir do corrente mês, a contabilização do valor da renda 
actual e respectivos juros, durante o período em que a inquilina se mantiver internada. 

 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESPECIAL A 
SUL DE S. BERNARDINO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 28 de Novembro de 2008, do Gabinete de 
Planeamento da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, apresentando a proposta 
n.º 12/2008, com vista à celebração de um contrato de planeamento para elaboração do plano de 
pormenor referido em epígrafe. 
 - Considerando que já foi celebrado o protocolo de contratualização, no dia 28 de 
Novembro de 2008, após período de participação preventiva, a Câmara apreciou e concordou da 
DEPPC, tendo deliberado: 
 1.º - Dar início à elaboração do Plano de Pormenor da Área de Desenvolvimento 
Turístico a Sul de S. Bernardino; 
 2.º - Aprovar os Termos de Referência, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 74.º do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro; 
 3.º - Sujeitar o Plano de Pormenor a Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 232/2007, pelas razões justificadas na informação da DEPPC; 
 4.º - Iniciar o período de participação preventiva previsto no n.º 2 do artigo 77.º , pelo 
prazo de 20 dias, com a divulgação e publicação dos documentos referidos na informação. 
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PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESPECIAL A 
NORTE DE S. BERNARDINO: 
 
 A Câmara apreciou uma proposta de contrato para elaboração do Plano de Pormenor da 
Área de Desenvolvimento Turístico Especial a Norte de S. Bernardino, apresentada pela empresa 
San Bernardino, S.A., bem como a informação da DEPPC com a qual concordou, tendo 
deliberado que está disponível para iniciar o processo de contratualização, nos termos da mesma 
informação, desde que a proposta seja completada com os seguintes elementos: 
 - Objectivos do plano; 
 - Base programática para o desenvolvimento da solução urbanística; 
 - Fases e prazos para elaboração e proceder ao envio dos seguintes dados; 
 - Dados curriculares da equipa técnica que irá elaborar o plano; 
 - Declaração de concordância dos proprietários dos terrenos que constituem a ADTE 
Norte. 
 Mais foi deliberado dar conhecimento desta deliberação e da informação da DEPPC à 
empresa proponente, bem como aos proprietários dos terrenos contíguos a norte (Herdeiros de 
António da Conceição Bento). 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L1/02, em nome da Albifrank – Engenharia e Construção, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Cruz da Légua, no Alto do Veríssimo, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado agora de um memorandum resultante de uma reunião técnica 
efectuada para discutir e encontrar solução técnica para o problema colocado pelo desvio da 
regueira na zona abrangida pelo referido loteamento. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º L7/08, em nome de Adobe & Terracota – Promoção Imobiliária, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Rua Principal, em Casais do Júlio. 
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido pelos motivos e com os fundamentos constantes da informação técnica da DPOI, 
de 20 de Novembro de 2008, e do parecer técnico da DGUO, de 24 de Novembro de 2008. 

 
* Proc.º N.º L7/01, em nome de Imojúlio – Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da, 

para loteamento de uma propriedade, sita nos Caminhos Velhos, em Geraldes, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado de pedido de alteração ao referido loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste na alteração das áreas de 
implantação e construção dos anexos a construir nos lotes 46 a 49. 

 
* Proc.º N.º L5/89, em nome de Mateus Ventura Pereira Marteleira, relativo a um 

loteamento, sito no Casal do Botado, na Consolação, acompanhado de um pedido, efectuado em 
nome de Mário Luís Calçada Pereira – Canalizações, L.da, para proceder a alterações nas 
tipologias dos lotes 9 e 10 do referido loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste na alteração das tipologias 
dos fogos dos lotes 9 e 10. 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
* Foi presente o processo n.º 596/06, em nome de Paulo Alexandre Santos Silva, para 

licenciamento de obra de construção de uma moradia unifamiliar, garagem, churrasqueira e 
muros, na Rua do Moinho, 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 21,63 m2. 

 
* Foi ainda presente a carta n.º 77/88 NA/MC, datada de 28 de Novembro de 2008, da 

empresa Nis 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., dando conhecimento da antecipação da 
abertura para o dia 4 de Dezembro corrente de cerca de 75% do parque de estacionamento, ao 
nível do piso térreo, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lotes D, E, F e G, em Peniche. 

- Tomado conhecimento. (Proc.os n.os 496/04, 497/04, 498/04 e 499/04) 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e vinte 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 de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


