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ACTA N.º 2/2004 
 

          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2004: 

 

 Aos sete dias do mês de Janeiro 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, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezassete horas e quarenta 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 DA ORDEM DO DIA 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

 * Ofício n.º 767/03, datado de 2.12.2003, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesa efectuada com a aquisição de 
um depósito de herbicida. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio de 405,00 �. 
(P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 261, datado de 3.12.2003, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas a efectuar com a construção de 
um cais para cargas e descargas de uma caixa de depósitos de lixo e a comparticipação de 50% 
nos custos de aquisição da viatura daquela Junta de Freguesia. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 15.000,00 � para os efeitos 
solicitados. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 120/03, datado de 18.12.2003, da Junta de Freguesia de Conceição, 
solicitando a atribuição de um subsídio como comparticipação em 50% nas despesas efectuadas 
com a comemoração do IV Centenário da criação daquela Freguesia. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 1.639,00 �. (P.º 28) 
 
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.ºs N.ºs 232/03, 233/03 e 234/03, em nome de Balealcoop, CRL, para a instalação 
de reservatórios para armazenagem de combustíveis gasosos, nos Balneários n.ºs 1, 2 e 3, 
respectivamente, sitos no Parque de Campismo do Baleal, no Baleal, já presentes em reunião 
anterior. 
 - Deliberado indeferir os três processos, devido ao aumento de risco para a segurança que 
resulta da entrada de viaturas de grande capacidade transportando material potencialmente 
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perigoso em local de grande concentração de pessoas, nomeadamente durante o decurso das 
operações de abastecimento, podendo o assunto ser reapreciado, se for apresentado um plano de 
abastecimento que permita eliminar aqueles riscos. 
 
 * Proc.º N.º 603/03, em nome de A Construtora de Ribafria, Lda., para proceder a 
alteração no decurso da obra de construção de um prédio para habitação e comércio, na Estrada 
Nacional 114, em Serra d’ El-Rei. 
 - Deliberado indeferir, por as áreas disponíveis não permitirem o acesso e circulação dos 
veículos para os locais previstos para o estacionamento e com condições mínimas de segurança, 
podendo a pretensão ser revista, se forem apresentados elementos que provem estarem 
asseguradas as condições indispensáveis à circulação, mantendo o número de lugares de 
estacionamento previsto no projecto de alterações. 
 
 * Proc.º N.º 633/02, em nome de José Maria Conceição Dourado, para construção de um 
edifício para habitação e comércio, na Avenida do Mar e Rua António Cervantes, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores. 
 - Face à informação obtida de que os elementos apresentados quanto ao edifício objecto 
da intervenção e ao contíguo a norte não correspondem efectivamente à situação existente, uma 
vez que são apresentados com cérceas e afastamentos entre vãos que se verifica serem superiores 
às existentes; considerando que, sendo assim, a deliberação de 13.10.2003, que aprovou o 
projecto e deferiu o pedido do licenciamento, assentou em pressupostos de facto errados da 
responsabilidade do requerente e do autor do projecto, a Câmara deliberou: 
 1.º- Revogar as deliberações de 13.10.2003 e 3.11.2003, relativas à aprovação do projecto 
e deferimento do pedido de licenciamento; 
 2.º- Indeferir a pretensão por, face à cércea dos edifícios agora verificada e composição 
das fachadas, afectar manifestamente a estética do local e adequada inserção no ambiente urbano –     
- n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99; 
 3.º- Notificar o técnico autor do projecto, arquitecto Luís Manuel Barros Moreira Pinto, 
para, no prazo de 15 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a desconformidade das peças 
desenhadas com a realidade, manifestando-se a intenção de instaurar processo disciplinar e/ou de 
contra-ordenação; 
 4.º- Dar conhecimento ao IPPAR das deliberações agora tomadas. 
 
CONSTRUÇÃO DO IP6 – SINALÉCTICA: 
 

 Foi presente informação do DPGU, dando conta das circunstâncias em que a Câmara se 
pronunciou, oportunamente, sobre o projecto de sinalização do IP6, bem como das diferenças 
que se verificam entre o então proposto e o que está a ser executado, nomeadamente quanto aos 
reparos feitos na última reunião. Foi deliberado que se promova reunião com o engenheiro 
responsável do IEP pela obra, com vista a obter-se a correcção das anomalias verificadas. 
 
ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO MAR, EM PENICHE: 
 

 Pela Arquitecta Etelvina Alves foi apresentado o estudo preliminar por si elaborado, com 
vista à requalificação da Avenida do Mar, em Peniche, e estabelecimento de regras para a 
instalação das esplanadas. 
 Feita a apreciação, a Câmara deu o seu acordo de princípio ao estudo e orientações para 
que aponta, devendo os serviços, com urgência, elaborar a parte regulamentar da ocupação dos 
espaços com esplanadas, quer quanto às áreas a ocupar, quer ao tipo de materiais e mobiliário a 
utilizar. 
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ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO: 
 
 Na sequência da recente entrada em vigor da nova organização dos Serviços Municipais, 
foi presente e apreciada uma proposta, elaborada pelo chefe da DGUO, com vista à organização 
e funcionamento dos serviços de fiscalização de obras e serviços de fiscalização municipal. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e quarenta e cinco 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. 


