
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 01.06.2009 * Livro 100 * Fl.217 

ACTA N.º 24/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 1 DE JUNHO DE 2009: 
 
Ao primeiro dia do mês de Junho do ano dois mil e nove, 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. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, eram catorze horas e quarenta 
minutos. 

O Senhor Presidente da Câmara apenas participou na reunião a partir das dezoito horas, 
momento a partir do qual passou a presidir. 

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: 
- Carlos Alberto Ferreira Alves Tiago, que deu conhecimento de ter recebido um ofício 

da Provedoria de Justiça. Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao Bar do Jonas, 
uma vez que o referido bar passou a abrir perto da meia noite e com o volume da música 
ambiente cada vez mais alto, e que, actualmente, o ruído produzido na rua baixou tendo 
aumentado o ruído provocado pelo bar. Informou que continua a deposição indevida de lixo na 
via pública, mas apenas num dos locais indicados em reunião de Câmara anterior. Por último, 
perguntou se existia resposta a uma carta que enviou à Câmara, sobre a circulação viária na 
rotunda do Dispensário, uma vez que se viu, novamente, envolvido numa situação que poderia 
ter resultado em acidente e, dada o extensão do local, lhe parece que se poderia encontrar uma 
nova solução. 

A Chefe da DA deu conhecimento do ponto de situação do processo de redução do 
horário de funcionamento dos estabelecimentos Bar do Jonas e Mystic Bar. O Senhor Vice-
Presidente informou que o assunto será apreciado na próxima reunião. 

Relativamente à deposição de lixo fora dos locais marcados para o efeito e/ou fora do 
horário de recolha, o Senhor Vice-Presidente informou que foi feito o que havia sido acordado e 
que iria averiguar o que se passa no local indicado pelo munícipe para sanar o problema. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que o assunto da circulação viária na 
rotunda do Dispensário esteve agendado para a última reunião da Comissão de Trânsito, mas, 
dado terem faltado técnicos que foram considerados essenciais para uma melhor análise da 
matéria, a comissão decidiu que o mesmo seria apreciado na sua próxima reunião. 

 
- Armando João Sousa Alves, que, relativamente à notificação que recebeu para despejar 

um terreno municipal, sito nos Remédios, que ocupou com um pombal, informou não ter sítio 
onde colocar os pombos e que, por isso, não retira os pombos, justificando que existem outros 
terrenos municipais ocupados. Lamentou que este processo tenha sido tão célere e que o 
processo para que lhe seja atribuída uma habitação social já decorra há mais de sete anos. 

O Senhor Vice-Presidente informou que houve uma queixa sobre a instalação do pombal 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 01.06.2009 * Livro 100 * Fl.218 

e que o Município agiu conforme a lei. Lembrou que já tinha aconselhado o munícipe a pedir 
ajuda à Sociedade Columbófila de Peniche e disponibilizou-se a participar numa reunião com a 
referida colectividade para se encontrar uma solução para a instalação dos pombos. Sobre o 
processo em curso nos serviços sociais, informou que não conhecia o assunto, mas que o 
munícipe poderia dirigir-se aos referidos serviços para consultar o processo e voltar à reunião 
para colocar as dúvidas que este lhe suscitasse. Finalizou informando que o prazo para proceder 
à desocupação e reposição do terreno no seu estado original termina no dia 3 de Junho. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que a fiscalização deve ser mais efectiva e que 
não se deve agir apenas com base na denúncia. 

O Senhor Vice-Presidente informou que o Serviço de Fiscalização Municipal tem 
actuado no quadro das suas competências. 

 
- Francisco Manuel Nunes Alexandre, que entregou uma declaração dos seus 

rendimentos tendo declarado que estes não eram suficientes para continuar a pagar as fotocópias 
que solicitava do seu processo. Solicitou que fosse lido o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, que determinou que sejam apuradas as responsabilidades do dono da obra e do técnico 
responsável pela mesma, exarado em 18 de Maio de 2007, no Auto de Vistoria, datado de 10 de 
Janeiro de 2007. Perguntou se o Senhor Presidente da Câmara tinha conhecimento do relatório 
elaborado pelo Chefe da DGUO, em 25 de Maio de 2007, e disse que tinha muitas questões a 
colocar e que queria obter resposta para todas. O Senhor Vice-Presidente pediu que as questões 
fossem colocadas por escrito. 

O Senhor Francisco Alexandre leu alguma legislação sobre as responsabilidades dos 
funcionários e agentes da administração pública e disse querer saber quem dentro do Município 
não seguiu as ordens do Senhor Presidente da Câmara. Disse, também, que ele e a sua família 
foram prejudicados e o construtor e o técnico da obra foram beneficiados, que houve um 
favorecimento ilícito e que, até à próxima sexta-feira, queria que fossem apuradas 
responsabilidades. 

O Senhor Vice-Presidente disse que todas as perguntas iriam ter resposta, que o munícipe 
tem tido toda a disponibilidade do Município lembrou que estamos perante uma obra particular e 
não da Câmara Municipal e não admitia que lhe falassem como o munícipe se referiu à Câmara. 
Lembrou que o processo de obras é um processo que vem do mandato anterior e reafirmou que 
iriam ser apuradas todas as responsabilidades. 

O Senhor Francisco Alexandre lembrou que a sua primeira exposição sobre o assunto foi 
remetida à Câmara em 13 de Setembro de 2006, ou seja, no presente mandato, e que o processo 
se encontra caducado porque foi enviado para o Ministério Público tarde de mais. 

A Senhora Justina Alexandre colocou uma série de perguntas sobre o processo tendo o 
Senhor Vice-Presidente pedido, novamente, que fossem colocadas por escrito, para puderem 
obter todas as respostas julgadas convenientes. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador perguntou se o processo já tinha sido enviado 
para o Ministério Público. O Senhor Vice-Presidente leu o ofício, datado de 27 de Abril de 2009, 
que remeteu o processo ao Ministério Público. 

O Senhor Francisco Alexandre perguntou porque não foi instaurado um processo de 
contra-ordenação ao construtor, conforme consta do parecer do Dr. Mário de Carvalho. 

A Chefe da DA esclareceu que o processo de contra-ordenação apenas pode ser 
instaurado ao técnico responsável pela obra, que, relativamente ao construtor, apenas se pode 
comunicar a situação ao INCI, o que foi feito. 

O Senhor Francisco Alexandre solicitou, novamente, que as fotocópias do processo que 
lhe são facultadas pelo Município o sejam de forma gratuita. 

O Senhor Vice-Presidente informou que o pedido deve ser formulado por escrito para ser 
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analisado e decidido por quem detém essa competência. 
O Senhor Francisco Alexandre voltou a dizer que alguém no Município não cumpriu o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 18 de Maio de 2007, e pediu que fossem 
apuradas responsabilidades e punidos os eventuais culpados. Solicitou que se ordenasse a 
suspensão de todas as obras em curso sob a responsabilidade do técnico e do construtor e das 
empresas de que são proprietários e o envio às Juntas de Freguesia do Concelho de informação 
sobre o seu processo. Voltou a referir que gostaria de obter resposta às suas questões até à 
próxima sexta-feira. 

O Senhor Vice-Presidente voltou a pedir que tudo fosse colocado por escrito. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse considerar deselegante que se invoque o 

mandato anterior e que os processos são aprovados com base nos pareceres técnicos. Referiu que 
o Município é responsável por todas as matérias da competência dos seus órgãos, 
independentemente do mandato, por ser uma instituição com continuidade, e os seus órgãos e 
serviços têm que actuar dentro do que a lei permite, mas não podem ir mais além, nem se podem 
substituir aos Tribunais. Lembrou que, neste caso em concreto, a questão não está na aprovação 
do projecto mas na execução da obra. 

O Senhor Vice-Presidente disse que se tratando duma reunião pública convém esclarecer 
que este projecto é do mandato anterior e que lhe podem ser atribuídas quaisquer responsa-
bilidades pelos factos relatados. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues perguntou o que tinha caducado. 
A Chefe da DA esclareceu que o que pode caducar é o prazo para a instauração de 

processo de contra-ordenação. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador reforçou que o problema não está no projecto mas 

sim na sua execução e nas eventuais falsas declarações de quem a acompanhava tecnicamente. 
Sobre a possível caducidade do prazo de garantia, disse que este ficou suspenso a partir do 
momento em que deu entrada a primeira queixa. 

 
- Raul José Bizarro Correia, que leu o parecer do Director do DPGU, datado de 5 de 

Novembro de 2008, fez um historial da ficha técnica da obra, colocou a questão de terem sido 
emitidas duas fichas como definitivas e de não ter sido enviado o projecto para o INCI. 

O Senhor Vice-Presidente lembrou que, sobre a questão das duas fichas técnicas, já foi 
emitido parecer jurídico e que o assunto já foi abordado em reunião anterior. Leu o ofício, datado 
de 28 de Abril de 2009, que remeteu um exemplar da ficha técnica de habitação ao INCI. 

A Chefe da DA informou que o INCI solicitará os elementos que considerar necessários. 
 
- Luís Alfredo Santos Chagas, que entregou uma cópia do estudo preliminar sobre as 

fissuras existentes na sua obra, elaborado por uma empresa de Lisboa, em Abril de 2009. Leu um 
memorando com o historial da sua obra, desde as fundações até ao estado actual, que termina 
com a exigência de ser feita participação ao Ministério Público, à Ordem dos Engenheiros e ao 
INCI, do cumprimento do artigo 101.º do RJUE e de obter resposta ao e-mail, enviado em 23 de 
Maio de 2009, onde questiona se, perante o estudo preliminar atrás referido, é possível a emissão 
Licença de Habitabilidade. 

A Câmara aceitou a proposta do Senhor Vice-Presidente para que o assunto fosse 
incluído no período da ordem do dia, para ser apreciado, tendo o munícipe sido informado de 
que poderia continuar a assistir à reunião visto esta ser pública. 

 
- Manuel Joaquim Leonardo, que se queixou de não obter resposta às suas cartas e 

gostaria de ver o seu assunto, que se arrasta há mais de duas décadas, resolvido. 
A Chefe da DEPPC disse que se tratava de um pedido de divisão de um terreno, sito no 
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Calhau, em Peniche, localizado em Espaços Urbanizáveis, que apenas pode ser fraccionado após 
a aprovação de um Plano de Urbanização. Disse, ainda, que está a ser elaborada pelos serviços 
uma resposta à carta apresentada pelo munícipe esclarecendo, ponto por ponto, as questões 
levantadas, nomeadamente os casos apresentados como ilegalidades. 

O Senhor Manuel Leonardo leu a carta que endereçou ao Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal e atrás referida. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que vai propor que se entregue uma cópia da 
carta ao Ministério Público para apurar os factos e, se existirem falsas acusações, o Senhor 
Manuel Leonardo terá que responder em tribunal. 

O Senhor Manuel Leonardo, em resposta a diversas perguntas formuladas pelo Senhor 
Vereador Francisco Salvador, disse que o terreno tem dois proprietários e que apenas é dono de 
2/3, que pretende a divisão para saber exactamente qual é o seu terreno e que não tem interesse 
em construir no local nem pretende efectuar qualquer permuta. 

Em resposta ao Senhor Vereador Jorge Gonçalves, o Senhor Manuel Leonardo admitiu 
ter já construído um armazém no seu terreno, tendo o Senhor Vereador concluído que o 
munícipe sabe qual a parte de terreno que lhe cabe. 

O Senhor Vice-Presidente assumiu o compromisso de que o Senhor Manuel Leonardo 
receberia uma resposta à sua carta. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves sugeriu que fosse entregue uma informação 
completa sobre este processo à Assembleia Municipal, uma vez que o assunto já foi abordado 
numa das suas sessões e a carta foi endereçada ao seu Presidente. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 25 de Maio último, 

tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia 29 de 

Maio último, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 2.186.613,46 € (dois milhões cento e 

oitenta e seis mil seiscentos e treze euros e quarenta e seis cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 245.244,36 € (duzentos e quarenta e 

cinco mil duzentos e quarenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 8291, datado de 19 de Maio de 2009, do Município de Torres Vedras, 

solicitando a emissão de parecer relativamente à realização do 32.º Grande Prémio Internacional 
de Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, que se realizará de 8 a 12 de Julho 
de 2009. 

- Deliberado emitir parecer favorável. (P.º 16/02) 
 
* Carta, datada de 19 de Maio de 2009, da ADAP – Associação de Desporto Amador de 
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Peniche, solicitando a oferta da Taça “Cidade de Peniche” 2008/2009, bem como a taça para o 
finalista vencido e 60 medalhas comemorativas ao futebol feminino. 

- Deliberado conceder à ADAP – Associação de Desporto Amador de Peniche um 
subsídio, no valor de 195,00 €. (P.º 11/03) 

 
* E-mail, datado de 28 de Maio de 2009, da Associação de Estudantes da Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar, solicitando apoio logístico para a realização do I Encontro de 
Surf e Bodyboard da ESTM – Surfada Académica, que terá lugar no próximo dia 4 de Junho. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, conceder à Associação de 
Estudantes da ESTM um subsídio, de valor igual ao dos encargos com a utilização do autocarro, 
e dispensar o apoio logístico solicitado. 

 
* Carta, com a referência JGS/2009-05, datada de 4 de Maio de 2009, da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, solicitando a oferta de um lanche aos participantes na 
comemoração do aniversário daquela associação, que terá lugar no próximo dia 12 de Julho. 

- Deliberado assumir os encargos com o lanche. (P.º 11/03) 
 
* Informação, datada de 29 de Maio de 2009, da Chefe da Divisão Financeira, dando 

conhecimento de que o registo da deliberação respeitante à alteração ao Orçamento da Receita 
n.º 3 – Modificação n.º 27, presente e votada na reunião de 15 de Dezembro de 2008, não consta 
na respectiva acta. 

- Deliberado reconhecer que o documento esteve presente na reunião de Câmara, de 15 
de Dezembro de 2008, tendo a terceira alteração ao Orçamento da Receita de 2008 sido 
aprovada. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, com a ref.ª AP/mc-920/2009/S, datada de 26 de Maio de 2009, da Águas do 

Oeste, informando da substituição do Dr. José Henrique Salgado Zenha no cargo de 
Administrador-Delegado da Águas do Oeste, S.A. pelo Eng.º Arménio de Figueiredo. (P.º 35/01) 

 
* Carta n.º 388, datada de 22 de Maio de 2009, da Capitania do Porto de Peniche, 

agradecendo a cedência da Piscina Municipal para a realização de dois cursos de formação de 
nadadores-salvadores. (P.º 40/06) 

 
PESSOAL: 

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

trabalho a termo resolutivo certo, contrato de prestação de serviços, contrato de emprego 
inserção e estágios profissionais ao serviço em Maio de 2009. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 
* Informação, datada de 19 de Maio de 2009, da Adjunta do Presidente, remetendo o 

acordo de parceria com o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para 
construção de um lar residencial para 30 idosos da freguesia, no âmbito da candidatura ao POPH. 

- Tomado conhecimento. 
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FUNDOS DE MANEIO: 
 
A Câmara, considerando o preceituado no Regulamento de Constituição e Regularização 

de Fundos de Maneio, deliberou aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio, até ao final 
do corrente ano, pelas seguintes classificações económicas e com os montantes que se indicam, a 
favor da Chefe da Divisão Financeira, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro: 

 
02.01.02.01 – Gasolina  ................................................................  100,00 € 
02.01.02.02 – Gasóleo  .................................................................  200,00 € 
02.01.08 – Material de escritório  .................................................  100,00 € 
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens  ................................  300,00 € 
02.02.09 – Comunicação ..............................................................  100,00 € 
02.02.10.02 – Transportes – outros  ..............................................  600,00 € 
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros  .............................  200,00 € 
02.01.12 – Material de transporte – peças  ...................................  200,00 € 
02.01.14 – Outro material – peças  ...............................................  200,00 € 
02.02.11 – Representação de serviços  .........................................  500,00 € 
02.02.13 – Deslocações e estadias  ...............................................  500,00 € 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social: 
 
 * Informação, datada de 18 de Maio de 2009, da técnica superior de serviço social, 
propondo a cedência de materiais à Senhora Maria do Rosário Gomes Sardão para a realização 
de pequenas obras no fogo que lhe foi recentemente atribuído, sito na Rua das Redes, bloco 6, 
R/C C, em Peniche. 

- Deliberado autorizar a cedência do material. 
 
* Informação, datada de 27 de Maio de 2009, da técnica superior de serviço social, 

propondo o realojamento urgente, a título provisório, do Senhor José Laurindo Vieira Pacheco, 
no fogo, sito na Rua os Covos, bloco 5, R/c A, em Peniche, em virtude da habitação onde 
actualmente reside apresente risco eminente de derrocada. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 27 de Maio de 
2009, que autorizou o realojamento a título provisório. 

 
* Informação, datada de 27 de Maio de 2009, da técnica superior de serviço social, 

apresentando cálculos do valor de renda de casa recentemente atribuída à munícipe Colmira 
Meca Castro e respeitante ao fogo, sito no Bairro Valverde, Rua Luís de Camões, n.º 8, 1.º D.to, 
em Peniche. 

- Deliberado fixar a renda em 22,50 €, conforme proposto. 
 

ASSOCIAÇÃO REDE ECOS: 
 
* Foi presente uma proposta de estatutos para a Associação da Rede Ecos. 
- Tomado conhecimento e deliberado voltar a apreciar o assunto em próxima reunião. 
 

ESTUDO DE CÉRCEAS: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 8 de Abril de 2009, da DEPPC, apresentando 
um estudo para ampliação de mais um piso sobre as construções existentes na Rua de Santana 
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(frente urbana a Sul), em Peniche, com o aumento da cércea máxima para 6,20m de altura, 
calculada em relação à cota do passeio. 

- Deliberado aprovar. 
 
PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO COOSOFI, VERDE-MAR E FERNÃO 
DE MAGALHÃES: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 26 de Maio de 2009, da DASU, remetendo, 

para aprovação, o projecto de execução para a realização da 2.ª fase da obra referida em epígrafe. 
- Deliberado aprovar o projecto. 

 
BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA MONSENHOR BASTOS: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 25 de Maio de 2009, do Sector de Fiscalização 

de Obras e Loteamentos, remetendo, para aprovação, o projecto para a realização da obra 
referida em epígrafe. 

- Deliberado aprovar o projecto. 
 

REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA EB N.º 4 DE PENICHE E CONSTRUÇÃO DOS 
PARQUES INFANTIS DE CASAIS DO JÚLIO E REINALDES. 

 
* Foi presente uma informação, datada de 21 de Maio de 2009, da DCC, remetendo, para 

aprovação, os projectos das obras referidas em epígrafe para execução de pavimentos para 
campos polidesportivos, pista de saltos horizontais e campo de jogos. 

- Deliberado aprovar os três projectos. 
 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SERRA D’El-REI: 
 
 * Elaborado pela DEPPC, foi presente uma alteração ao projecto inicial de ampliação do 
cemitério de Serra d’El-Rei. 
 - Deliberado aprovar a alteração proposta. O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não 
participou na apreciação e votação deste assunto. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”: 
 
 * Foi presente a acta n.º 2 do júri de procedimento para aprovação das listas de erros e 
omissões do concurso público para execução da empreitada referida em epígrafe. 
 - Deliberado: 

1 - Aprovar a lista final de erros e omissões conforme apresentado pelo projectista, dando 
resposta às listas apresentadas por alguns interessados. 

2 - Rectificar o preço base do concurso para € 1.069.646,92 (um milhão, sessenta e nove 
mil, seiscentos e quarenta e seis euros e noventa e dois cêntimos. 

3 - Marcar novo prazo de entrega das propostas: Até às dezasseis horas do dia 15 de 
Junho de 2009. 

4 - Marcar nova data do acto público para o dia 15 de Junho de 2009, pelas 10 horas e 30 
minutos. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente o pedido de informação prévia, em nome de Maria de Jesus Conceição 
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Sousa Santos e Outros, para construção de edifício multifamiliar de habitação, no Largo de 
Nossa Sr.ª da Guia, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado manter a deliberação tomada em reunião de 15 de Outubro de 2007. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L7/97, em nome de Rogério 

Lopes Barardo e Outros, para loteamento de uma propriedade, na Avenida da Praia, em Casais 
do Baleal, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste no aumento da cércea 
máxima para 6,50 metros. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 87/09, em nome de Maria do Rosário Henriques, para proceder à legalização 

de alteração efectuada no estabelecimento de comércio localizado no piso térreo do edifício, sito 
no Largo 5 de Outubro, em Peniche. 

- Deliberado aprovar.  
 
* Proc.º N.º 133/09, em nome de Eurico Jesus Agostinho, para construção de garagem e 

muros de vedação, na Rua dos Pedrogãos, em São Bernardino, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado aprovar. 
 
* Proc.º N.º 17/09, em nome de Odília dos Santos Baltazar, para construção de uma 

moradia unifamiliar e muros de vedação, na Rua do Campo da Bola, em Casais de Mestre 
Mendo, acompanhado de informação da DPGU. 

- Deliberado solicitar o parecer jurídico das assessoras para a área do urbanismo. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Auto de Vistoria, efectuado, no passado dia 16 de Julho de 2008, ao estabelecimento de 

restauração, denominado “Mar & Sol”, sito na Ilha da Berlenga. 
- Deliberado: 
1.º- Encarregar o DOM de solucionar o requisito constante do ponto 4.1; 
2.º- Face à recente publicação da legislação sobre a matéria, solicitar à Comissão de 

Vistoria que reanalise o ponto 4.2; 
3.º- Notificar o concessionário sobre o ponto 4.4. 
 
* Parecer técnico, datado de 14 de Maio de 2009, elaborado pela DGUO, sobre a 

proposta de remodelação e ampliação do edifício municipal de restauração e bebidas, situado na 
Avenida 25 de Abril, em Peniche. 

- Deliberado viabilizar, em princípio, devendo ser solicitado o parecer da DRCLVT. 
 
* Memorando, datado de 1 de Junho de 2009, de Luís Alfredo Santos Chagas, já referido 

no período de audição do público. 
- A Câmara analisou as pretensões do Senhor Luís Chagas, atrás enumeradas, tendo o 

Senhor Presidente da Câmara se proposto a tratar do assunto com a Chefe da DA, na manhã 
seguinte, para que sejam tomadas todas as diligências possíveis. 

O Senhor Vereador Joaquim Raul não participou na apreciação deste assunto. 
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REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 8 de Junho, 

segunda-feira, pelas 14.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os 
membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quarenta 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 


