Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor Presidente do
Conselho de Administração de
Font Salem, Portugal, S.A.
Quinta da Mafarra
2009-003 VÁRZEA STR

Na sua resposta, indique sempre a
nossa referência e o nº do processo.

Sua referência
N.º

Sua comunicação de

P.º

Nossa referência
N.º 915

DATA

22/01/2019

P.º 01-2018/73

ASSUNTO:

COMUNICAÇÃO - Processo n.º 01-2018/73

Tendo a Direção-Geral do Património Cultural remetido a esta Câmara Municipal o parecer
favorável condicionado, com referência S-2018/479377 (C.S:182369), datado de 27 de
dezembro de 2018, e de acordo com o teor da informação técnica prestada pela Divisão de
Planeamento e Urbanismo desta Câmara Municipal (em anexo), junto se envia cópia do referido
parecer, para conhecimento de V. Exa., devendo dar cumprimento às condições expressas no
mesmo.
Com os melhores cumprimentos.

O Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo

Paulo Alexandre Pires Cabaço, Arqt.º

(Por Subdelegação de Competências do Diretor do
Departamento Técnico e Gestão Territorial, N.I. n.º 1/DTGT/2018, de 15/10/2018)
\pr
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folha n.º

Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL

Processo de
Obras/Licenciamentos
Processo n.º 01-2018/73

COMUNICAÇÃO GENÉRICA

Informação técnica
Requerente
Local
Designação

Font Salem, Portugal, SA
Quinta da Mafarra - União de Freguesias de Romeira e Várzea
Ampliação

O presente processo refere-se ao licenciamento de obras tendentes à instalação de equipamento
necessário ao aumento do processo cervejeiro, a levar a efeito nas instalações fabris da empresa
Font Salem, Portugal, SA, localizadas na Quinta da Mafarra, na Várzea.
Relativamente a alguns dos procedimentos processuais associados à pretensão, importa elencar
os seguintes:
- o respetivo projeto de arquitetura foi alvo de aprovação superior através de despacho exarado
em 3 de julho de 2018 – “DEFIRO O PROJETO DE ARQUITETURA, nos termos propostos e com
as condicionantes expressas nas informações técnicas e pareceres emitidos no âmbito do
processo.”;
- quanto ao projeto final, o mesmo foi alvo de aprovação superior através de despacho exarado
em 9 de agosto de 2018, na condição de ser posteriormente apresentado comprovativo de
aprovação do projeto de segurança contra incêndio por parte da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC) – “DEFIRO O PEDIDO DE LICENCIAMENTO, nos termos propostos e com
as condicionantes expressas nas informações técnicas e pareceres emitidos no âmbito do
processo.” - de modo a dar cumprimento à condição imposta na aprovação final da pretensão,
conforme aludido na informação de 27 de setembro de 2018, a ANPC remeteu ao Município
documento (com a referência OF/22901/CDOS14/2018, datado de 11 de setembro de 2018)
através do qual aquela entidade emite parecer favorável ao projeto de segurança contra
incêndio;
- posteriormente, na sequência processual associada ao presente licenciamento, foi emitido o
alvará de obras de construção n.º 284, válido até 17 de junho de 2019.
Relacionado com a intervenção proposta, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) remeteu
ao Município ofício / documento (com a referência n.º S-2018/479377 (C.S.: 1317099), datado
de 27/12/2018, relativo ao Proc. n.º 2011/1(512) (C.S:182369)), através do qual comunica ter
sido “…emitido parecer Favorável condicionado…” relativamente ao Pedido de Autorização para
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Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL

Processo n.º 01-2018/73

Trabalhos Arqueológicos (PATA) (prospeção) para Estudo de Impacto Ambiental da ampliação da
capacidade instalada da empresa Font Salem Portugal SA, Quinta da Mafarra, Várzea, Santarém.
Deverá o parecer da DGPC ser comunicado à firma requerente, de modo a ser dado cumprimento
às condições expressas no mesmo.

À consideração superior,
Santarém, 09-01-2019
Jorge Soares Albergaria, Eng.º Civil
\JSA
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