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ACTA N.º 15/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2004: 
 
 Aos dezanove dias do mês de Abril do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- 
Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, 
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
 A Senhora Vereadora Clara Filipe apenas participou na reunião a partir das dezassete 
horas e cinco minutos, quando decorria a parte final da apreciação da correspondência. 
 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, usaram da palavra: 
 - Elina Guiomar Costa Fonseca Santos, titular do processo de obras n.º 37/04 (alterações), 
para cuja apreciação solicitou a compreensão da Câmara. Foi esclarecida que a pretensão 
contraria o estudo de loteamento em que se insere, pelo que só poderá vir a merecer aprovação, 
ou mediante a prévia alteração do loteamento, ou conformando o projecto com tal estudo, tendo 
sido informada do que tem a fazer para qualquer das hipóteses. 
 - Américo Pereira Vitorino, que perguntou para quando a execução da demolição de um 
muro, no Caminho do Farol, já deliberada pela Câmara. Foi informado de que a proprietária do 
muro havia informado ter recorrido do acto que determinou a demolição. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela ordem que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Solicitou que fosse confrontada a pessoa que havia informado que os Senhores 
Vereadores da CDU que visitaram o parque de campismo haviam tirado fotografias no mesmo, 
uma vez que tal não se verificou, e lembrou ter solicitado a relação dos investimentos ali 
efectuados, o que ainda não aconteceu. O Senhor Vice-Presidente informou de que havia já 
procurado esclarecer a questão, concluindo que ninguém presenciara fotografar o parque, no que, 
aliás, não haveria qualquer inconveniente; 
 - Perguntou se havia mais informação sobre quem tomou a iniciativa para retirar a 
propaganda partidária a que se havia referido na anterior reunião; 
 - Lembrou a possibilidade de colocar placas reflectoras na rotunda do Largo do 
Município, para melhor segurança do trânsito, bem como o interesse em publicitar o resultado 
das análise feitas à água de consumo, pela confiança que daí adviria, pelo que o sugeriu em sede 
de SMAS. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
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 - Deu conta de ter estado na Exponor, Matosinhos, na passada 6.ª feira, dia 16 de Abril, 
das 10 até às 17.30 horas, no Seminário sobre “Segurança Rodoviária em Portugal”, seguido de 
visitas à Intermunicipal e à Intersegurança, certames a decorrer no mesmo local; 
 - Felicitou o Clube de Ténis de Peniche, o professor Helder e o jovem Gonçalo Baratizo, 
por este se ter sagrado vice-campeão regional de ténis. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 7 de Abril, reunião com o arquitecto Álvaro Manso, que está a elaborar o projecto 
de arranjos para a Avenida Monsenhor Manuel Bastos de Sousa; 
 - Dia 13 de Abril, reunião com os novos proprietários da Quinta do Gato Cinzento, que 
expuseram os seus planos para o aproveitamento da mesma e investimentos a realizar; 
 - Dia 15 de Abril, reunião do Conselho Regional da CCDRLVT, para apreciação do 
Plano de Actividades de 2004, e outra com os técnicos da firma Consulmar, que estão a elaborar 
o projecto da marina, os quais prevêem apresentar a primeira proposta dentro de um mês; 
 - Dia 16 de Abril, reunião do Conselho de Administração da AMO, estando prevista 
outra, bem como da Assembleia Intermunicipal, para o próximo dia 29; 
 O Senhor Presidente informou ainda a Câmara: 
 - Da inauguração, no próximo dia 21, do troço da IP6 e do respectivo programa e dos 
processos pendentes e de que pensa entregar memorando ao Senhor Primeiro Ministro (Pousada, 
ESTMAR, Fosso das Muralhas e Gestão dos Portos); 
 - Do programa da visita do Senhor Presidente da República a Peniche, no próximo dia 23; 
 - Da abertura do concurso por parte das Águas do Oeste, S.A., para a construção da 
ETAR de Atouguia da Baleia e da conduta adutora de água da Delgada até Serra d’ El-Rei; 
 - Da conferência de imprensa, realizada hoje, no edifício dos Paços do Concelho, sobre a 
realização, em Peniche, das etapas do Campeonato Mundial de Surf – WQS – Rip Curl Pro, de 
23 a 25 de Abril; 
 - De que foi aberto concurso para a construção do edifício da Biblioteca; 
 O Senhor Presidente referiu-se ainda às declarações publicadas no Jornal Frente Oeste e 
atribuídas ao Senhor Vereador António José Correia, onde este dizia que o Senhor Presidente 
não voltaria a candidatar-se à Câmara, lembrando que não havia passado procuração a ninguém 
sobre as suas pretensões quanto à candidatura, pelo que cada um deveria preocupar-se com as 
suas próprias. 
  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia cinco de Abril 
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 

 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia dezasseis de Abril corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 251.041,40 � (duzentos e cinquenta e um 
mil quarenta e um euros e quarenta cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 160.991,72 � (cento e sessenta mil 
novecentos e noventa e um euros e setenta e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.100.370,39 � (um milhão cem 
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mil trezentos e setenta euros e trinta e nove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 246.605,94 � (duzentos e 
quarenta e seis mil seiscentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 
 

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 
semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de 
obras, relativos às semanas de 5 a 16 de Abril, bem como dos mapas de execução orçamental, de 
1 de Janeiro a 15 de Abril. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Fax, datado de 15.4.2004, da Renascer - Associação Cristã de Reabilitação Acção 
Social e Cultura, solicitando autorização para a montagem de uma banca na Praça Jacob 
Rodrigues Pereira e duas bancas na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos 
próximos dias 6 e 7 de Maio. 

- Deliberado autorizar o solicitado. (P.º 32/05) 
 
* Ofício n.º 15/04, datado de 2.4.2004, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a manutenção de 
zonas verdes daquela freguesia, relativas ao mês de Março. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 225,00 �. (P.º 28) 
 
* Ofício n.º 72, datado de 7.4.2004, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, dando 

parecer favorável à proposta apresentada pelo Conselho de Administração dos CTT Correios de 
Portugal, S.A., em implantar um projecto de parceria para a criação de uma loja multi-marca a 
aplicar à estação de Correios daquela freguesia. 

- Deliberado informar os CTT de que a Câmara não vê inconveniente no 
desenvolvimento do projecto, desde que a estação se mantenha aberta ao público e sejam 
assegurados, no mínimo, os serviços que já vêm sendo prestados. (P.º 45/01) 

 
* Carta, datada de 6.4.2004, do Clube Ornitológico de Peniche, solicitando a atribuição 

de um subsídio extra de 2.500,00 �, a fim de permitir a concretização de um segundo 
empréstimo para realização de obras no edifício a adquirir para a criação da sua sede. 

- Deliberado informar de que a Câmara está disponível para conceder um subsídio 
extraordinário, no valor de 2.500,00 �. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 26.3.2004, da Comissão de Festas da Consolação, solicitando a 

cedência de uma casa em madeira destinada à realização de uma quermesse, e solicitando 
autorização para a sua colocação no Largo Nossa Senhora da Consolação, durante o mês de Junho. 

- Deliberado informar de que a Câmara aceita dispensar o apoio solicitado, na medida em 
que haja equipamento disponível, remetendo-se a pretensão ao DOM, para lhe dar execução. (P.º 
11/03) 

* Ofício n.º 7/2004, datada de 23.3.2004, da DGAL – Direcção Geral das Autarquias 
Locais, dando conhecimento do valor limite, no ano de 2004, previsto para este Município para a 
contracção de novo empréstimo, na sequência de ajustamentos efectuados ao rateio para 
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endividamento municipal em 2004. 
- Tomado conhecimento e deliberado que o assunto seja novamente presente à próxima 

reunião, a fim de se tomar posição sobre a utilização ou não da verba disponível para contracção 
de empréstimos. (P.º 21/02) 

 
* Carta, datada de 29.3.2004, da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 

Alunos da Escola n.º 3 do 1.º Ciclo do Ensino Básico, solicitando apoio financeiro, a fim de 
realizarem um fundo de maneio que permita o arranque daquela Associação recentemente 
constituída. 

- Deliberado que o Senhor Vereador Vítor Mamede estude a pretensão. (P.º 13/01) 
 
* Carta n.º 125/2004, sem data, da GEPS – Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas, 

solicitando apoio financeiro para pagamento de despesas efectuadas com a constituição daquela 
Associação. 

- Deliberado conceder ao GEPS um subsídio de 385,94 �. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 8.4.2004, do Circo Montecarlo, solicitando a alteração da data do seu 

pedido para instalação de circo para os dias 16 a 26 de Abril corrente. 
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente que autorizou o pretendido. 

(P.º 32/05) 
 
* Carta n.º 17/04, datada de 25.3.2004, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando a 

atribuição de subsídio para pagamento de taxas publicitárias. 
- Deliberado conceder ao GDP um subsídio de 8.118,00 �, a pagar simultaneamente com 

o recebimento das taxas. (P.º 38) 
 
* Conclusões do XIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
- Tomado conhecimento e de que o documento foi aprovado no Congresso, com a 

abstenção dos elementos da CDU quanto ao ponto n.º 2 (Autonomia, Sempre a Autonomia). (P.º 
16/03) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

 * Carta n.º GAB/468/04, datada de 2.4.2004, do Grupo Parlamentar do Partido Social 
Democrata, dando conhecimento de que os projectos destinados à execução de obras destinadas 
às instalações da Escola Superior de Tecnologia do Mar e ao Quartel da GNR não ficaram 
inscritos no PIDDAC 2004. (P.º 16/01) 
 
 * Fax, datado de 6.4.2004, do Gabinete do Governador Civil do Distrito de Leiria, 
remetendo o texto da “Convenção de Preços do Serviço de Táxi-2004”. (P.º 24) 
 
 * Carta, datada de 20.3.2003, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
remetendo extracto das Contas de Gerência de 2003 e fotocópias do Orçamento Suplementar n.º 1 
de 2003 e Orçamento para o ano Económico de 2004. (P.º 36/03) 
 
 * Carta n.º 915, datada de 7.4.2004, da Região de Turismo do Oeste, remetendo o Plano 
de Meios da Campanha de Publicidade do Turismo Interno 2003/2004. (P.º 35/02) 
 * Nota de imprensa, datada de 14.4.2004, dando conhecimento da abertura da época de 
surf internacional, edição a cargo da Rip Curl Pro e a ter lugar em Peniche, de 23 a 25 de Abril 
corrente. (P.º 17) 
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 * Carta, datada de 6.4.2004, da Wreck + Wreck, apresentando alguns considerandos 
sobre a forma como decorreu a prova “Free Ride Portugal 2004”, que teve lugar nesta cidade nos 
dias 20 e 21 de Março último, e a enorme divulgação que se verificou nos meios de comunicação. 
(P.º 17) 
 

* Lista nominal dos agentes avençados ou prestadores de serviço a recibo verde, nesta 
Câmara Municipal, no mês de Março de 2004. 

 
LEGISLAÇÃO: 
 

 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 

 - Portaria n.º 369/2004, de 12 de Abril, que estabelece o regime de intervenção das 
entidades acreditadas em acções ligadas ao processo de verificação das condições técnicas e de 
segurança a observar na instalação e manutenção das balizas de futebol, de andebol, de hóquei e 
de pólo aquático e dos equipamentos de basquetebol existentes nas instalações desportivas de 
uso público. 
 - Decreto-Lei N.º 82/2004, de 14 de Abril, que altera o Regulamento das Condições 
Técnicas e de Segurança a Observar na Concepção, Instalação e Manutenção das Balizas de 
Futebol, de Andebol, de Hóquei e Pólo Aquático e dos Equipamentos de Basquetebol Existentes 
nas Instalações Desportivas de Uso Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de 
Maio. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Carta, datada de 29.1.2004, em nome de Ivo Filipe Campos Castilho Nisa, solicitando 
autorização para proceder à colocação de um painel publicitário no espaço superior da montra do 
estabelecimento de que é proprietário, sito na Rua Infante D. Henrique, Lote 4, Loja 1, no Baleal 
Sol Village I. 
 - Deliberado informar de que, para o assunto poder ser objecto de deliberação, deverá 
juntar documento de autorização da administração do condomínio e do dono da fracção 
respectiva. (P.º 38) 
 
LICENCIAMENTO DE ACÇÕES DE DESTRUIÇÃO DO REVESTIMENTO VEGETAL 
E/OU DE ATERRO OU ESCAVAÇÃO DO SOLO: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Joaquim Manuel Oliveira, acompanhado do 

respectivo processo, solicitando o licenciamento para a plantação de eucaliptos, na propriedade 
denominada Charneca e Charneca Pinhal do Andrade, em Serra d' El-Rei. 

- Deliberado deferir. (P.º 5/2003-DHU) 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 

* Foram presentes e apreciados os seguintes requerimentos, em nome da firma Brancos – 
- Sociedade de Exploração de Máquinas Recreativas, Lda., para emissão de licença de máquinas 
de diversões e para os estabelecimentos adiante indicados: 

- Café “Atlético”, sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes, para 3 máquinas; 
- Café “Ponto Final”, sito no Bairro de Santana, em Peniche, para 1 máquina; 

- Snack-bar “Semi-Bar”, sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 128, em Peniche, para 1 máquina; 

- Bar, situado na Rua António Cervantes, n.º 68, em Peniche, para 1 máquina. 
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- Deliberado deferir os seis requerimentos. (P.º 19) 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social – actualização de renda de casa: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, apresentando novos 
cálculos efectuados aos rendimentos do Senhor Américo Conceição Sousa, titular do fogo n.º 57, 
no Bairro do Calvário, em Peniche, em virtude do seu agregado familiar se ter alterado, e 
propondo um valor de renda abaixo do estipulado em reunião camarária, uma vez que o mesmo 
não aufere quaisquer rendimentos. 
 - Deliberado fixar o valor da renda no mínimo que se encontra estabelecido por 
deliberação, ou seja, em 18,28 � mensais. 

 

Cancelamento de ónus de não alienabilidade: 
  
 * Foi presente uma carta, datada de 29.3.2004, em nome de Gabriel Fernandes Trindade, 
solicitando autorização, por questões de saúde devidamente comprovadas, para proceder à venda 
do fogo que adquiriu recentemente ao Município, sito na Rua das Redes, n.º 4, 3.º Esq.º, em 
Peniche, de modo a permitir-lhe adquirir outro de piso térreo, em virtude da respectiva escritura 
de compra e venda não permitir a sua alienação num prazo inferior a 7 anos. 
 - Deliberado, face aos argumentos invocados, deferir e autorizar a venda antes de 
decorridos os 7 anos do ónus de inalienabilidade. (P.º 32/03) 
 
Alienação de terrenos: 
 

 * Carta, registada nos n/ serviços em 22.3.2004, em nome de Filipe José Ferreira Sales, 
solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua D. Pedro I, em Ferrel. 
 - Deliberado informar de que não é possível a venda do terreno, por já se encontrar 
comprometido para permutar com edifício a integrar na via pública. (P.º 32/03) 
 

REMODELAÇÃO DO QUARTEIRÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE – 1.ª FASE 
ESPAÇO CULTURAL: 
 

 * Na sequência de carta apresentada pela firma Costa & Carvalho, Lda., foi presente uma 
informação da DGEI, propondo a aprovação do pedido apresentado para prorrogação de prazo 
para conclusão da empreitada referida em epígrafe, assim como dos novos plano de trabalhos e 
cronograma financeiro. 
 - Deliberado aprovar a prorrogação do prazo da execução da empreitada por 151 dias, 
bem como o novo plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro. (P.º 419-B/DOM) 
 

ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 
 

 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamento para um troço da Estrada Municipal de Baleal/Ferrel, em Casais do 
Baleal (frente ao loteamento da Penichelar). 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
FÁBRICA DE FARINHA DE PEIXE: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 568, datado de 13.1.2004, do Instituto do Ambiente, remetendo 
cópia da Licença Ambiental emitida à instalação da fábrica de farinha de peixe, de que é 
proprietário o Senhor João Narciso Dias, a fim de se proceder à consulta pública do projecto para 
efeitos de Prevenção e Controlo Integrado da Poluição. 
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 - Tomado conhecimento e deliberado que o DEA preste informação em que sintetize as 
obrigações a que o proprietário da unidade industrial fica sujeito pela licença ambiental, devendo 
o processo voltar a reunião. (P.º 4/09) 
 
EXERCÍCIO DE 2003 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 
Na sequência da apresentação já feita na reunião de 5 do corrente mês, a Câmara passou a 

apreciar os documentos de prestação de contas relativos à gerência de 2003, os quais apresentam, 
quanto aos principais indicadores, os seguintes valores, em euros: 

 

A – Controlo orçamental da despesa: 

- Compromissos assumidos ...................................16.218.742,38 
- Despesa paga ......................................................12.934.578,48 

 
B – Controlo orçamental da receita: 

- Receita cobrada ..................................................12.705.103,11 
 

C – Balanço: 
- Total do Activo Líquido .....................................12.806.466,23 
- Total dos Fundos Próprios ....................................5.979.144,40 
- Total do Passivo ...................................................6.827.321,83 

 
D – Demonstração de resultados: 

- Total de Custos e Perdas .....................................10.527.033,54 
- Total dos Proveitos e Ganhos .............................12.521.013,26 
- Resultado Líquido do Exercício ............................1.993.979,72 

 
E – Fluxos de caixa: 

- Saldo inicial ........................................................... 582.610,66 
- Total dos recebimentos .......................................13.620.691,49 
- Total dos pagamentos .........................................13.852.796,32 
- Saldo final .............................................................. 350.505,83 

 
Feita a apreciação, a Câmara, estando presentes todos os seus sete membros, após 

verificar que os documentos de prestação de contas se encontravam integralmente elaborados e 
de acordo com a relação constante do anexo I à Resolução do Tribunal de Contas n.º 4/2001 – 2.ª 
Secção de 12 de Julho, excepto no que se refere à norma de controlo interno, deliberou, por 
maioria, com 3 votos a favor dos membros do PS, 2 votos contra dos membros da CDU e 2 
abstenções dos membros do PSD, aprovar os referidos documentos, bem como a proposta de 
aplicação dos resultados e remetê-los à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea 
c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ficando os documentos em 
apreciação arquivados e disponíveis para consulta. 

Foi ainda deliberado consignar que a não conclusão da norma de controlo interno, 
actualmente em processo final de elaboração, se deve aos motivos constantes das notas n.ºs 8.2.1 
ao Balanço e Demonstração de Resultados, de que se salienta a afectação de meios humanos para 
a elaborar e para assegurar os respectivos circuitos já no final da gerência, devido à 
reestruturação dos serviços que decorreu e por forma a que a criação de tal norma se conjugue já 
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com a nova estrutura dos serviços, que entrou em vigor durante o ano de 2003, pelo que tem 
continuado a ser adoptado, com as necessárias adaptações, o Regulamento Interno da 
Contabilidade constante do edital de 18 de Novembro de 1986, elaborado nos termos do artigo 
14.º do Decreto-Regulamentar n.º 92-C/84. 

Fizeram declaração de voto os membros do PSD, que disseram abster-se em virtude de 

se terem abstido aquando da aprovação dos respectivos documentos previsionais que 

conduziram às contas agora objecto de votação, declarando ainda que, aquando da apreciação 

dos próximos documentos previsionais, os inviabilizarão, nos respectivos projectos não 

estiverem realisticamente estimados os respectivos valores, isto é, sem empolamentos, pelo que 

deixam o apelo para que os mesmos venham a ser elaborados e propostos com previsões reais. 

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
Foram também novamente presentes e apreciados os documentos de prestação de contas 

dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, relativos ao ano de 2003, já aprovados 
pelo Conselho de Administração em sua reunião de 25 de Março último, de cuja acta constam os 
valores mais relevantes e de que se salientam os seguintes fluxos de caixa, em euros: 

 
- Saldo inicial ........................................................... 389.212,39 
- Total dos recebimentos .........................................5.932.368,09 
- Total dos pagamentos ...........................................5.354.626,39 
- Saldo final .............................................................. 966.954,09 

 
Submetidos a votação e presentes os sete membros da Câmara, foram os referidos 

documentos aprovados , com a abstenção do Senhor Vereador António José Correia, tendo ainda 
sido deliberado remetê-los à Assembleia Municipal, para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 2 
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
 
VIABILIDADE DE LABORAÇÃO: 
 
 * Requerimento, em nome de Filipe Emanuel de Jesus Brás, solicitando informação 
relativamente à viabilidade de laboração de um salão de bilhares, com bar de apoio, no lote 5, 
sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, em substituição do pedido já efectuado para o 
lote n.º 8 e objecto de deferimento. 
 - Deliberado informar de que é viável a instalação do estabelecimento, nas condições 
referidas na informação da DGUO, de 2.4.2004, devendo o acesso fazer-se pelo lado norte, pelo 
que deverá o vão de porta virado para a Avenida do Porto de Pesca ser transformado em vão de 
montra. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Acompanhada de informação do DPGU, foi presente uma carta, em nome de Eduardo 
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Torres Varanda, representante dos Senhores João Carlos Correia Amador e esposa, apresentado 
uma contra proposta de área de terreno a permutar para implantação de zonas verdes, respeitante 
ao processo de loteamento n.º 9/2000-Lot/DHU, sito na Rua dos Açores, em Peniche, de que é        
 
titular Ana Cristina Gomes Silvério Julião & Outros. 
 - Deliberado remeter cópia da informação prestada pelo DPGU, com a qual se concorda, 
comunicando-se que a Câmara não está disponível para aceitar outro acerto de extremas que não 
o que foi proposto, ou seja, com áreas iguais de permuta, pelo que, a não ser aceite, adoptará o 
procedimento constante do último parágrafo daquela informação. 
 
Loteamento Municipal, em Ferrel: 
 
 Elaborado pelos serviços municipais, foi presente um estudo de loteamento, que 
comporta um lote, para parte do prédio rústico, sito em Ferrel, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Peniche sob o n.º 9444, a fls. 54 v.º do livro B-26. 
 A Câmara deliberou que o estudo seja submetido a discussão pública, nos termos do n.º 5 
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 * Foi uma vez mais presente e apreciado um pedido de informação, em nome de Joaquim 
José Conceição Santos, acerca da viabilidade de construção de um armazém, na Zona Industrial 
do Val do Grou, em Atouguia da Baleia, acompanhado de nova informação da DEPPC. 
 - Deliberado informar o requerente de que, para o pedido poder ser objecto de apreciação 
e deliberação, deve apresentar declaração de concordância do proprietário da moradia situada a 
sul e esclarecer o destino a dar aos resíduos líquidos gerados no fim do tempo útil dos banhos. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 37/04, em nome de Elina Guiomar Costa Fonseca Santos, para proceder a 
alterações no decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua do 
Cruzeiro, na Urbanização das Cabanas, Lote 1, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado indeferir, por a pretensão contrariar o estudo de loteamento em que se 
insere, devendo os serviços municipais verificar se aquele estudo é susceptível de vir a ser 
alterado, se se requerido pelos interessados, no sentido de viabilizar a pretensão agora indeferida. 
 
 * Foi novamente presente o processo n.º 605/03, em nome de Guilhermina do Carmo 
Eusébio Marnoto, para proceder à colocação de cobertura com placa numa propriedade, situada 
na Rua das Marés, n.º 15, R/c, em Peniche, acompanhado de informação dos serviços de 
fiscalização. 
 - Deliberado autorizar a colocação da lage, advertindo-se a requerente de que não será 
permitido proceder a qualquer aumento da cércea. 
 
 * Proc.º N.º 544/99, em nome de Joaquim Conceição Vitória, para legalização de um 
edifício para habitação e comércio, sito na Rua Raul Brandão, na Ilha do Baleal, acompanhado 
de uma exposição em nome do requerente. 
 - Deliberado informar de que a Câmara não pode aprovar o processo de legalização sem 
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que previamente a CCDRLVT se pronuncie e dê parecer favorável sobre o mesmo. 
 
Licença de habitabilidade: 
 
 * Foi novamente presente uma carta, datada de 31.10.2003, do Senhor Eduardo Norte 
Santos Silva, apresentando uma exposição na qual solicita, com a maior brevidade, a emissão de 
licença de habitabilidade respeitante ao prédio sito em Finchas, em Ferrel, que recentemente 
adquiriu sem que a mesma alguma vez tivesse sido emitida, acompanhada agora de parecer do 
Instituto da Conservação da Natureza. 
 - Deliberado informar de que deve apresentar projecto do que pretende legalizar, a fim de 
se poder promover a obtenção dos pareceres das entidades que sobre o assunto tem que se 
pronunciar, antes da aprovação da Câmara.  
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma horas e cinquenta 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
 

 


