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ACTA N.º 26/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2004: 
 
 Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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 catorze horas e quarenta e cinco 
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 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dia catorze 
e vinte e um de Junho corrente, 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 vinte e cinco de Junho corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): � (        ). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): � (         ). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): � (             ). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): � (              ). 
 
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 e abrangidas pelo disposto no 
número três do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no 
Diário da República: 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 4454, datado de 20.4.2004, do IPTM – Instituto Portuário e 
dos Transportes Marítimos, apresentando o ponto da situação e o estudo prévio (revisto) das 
obras referidas em epígrafe, acompanhado de parecer do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística. 
 - Tomado conhecimento do parecer elaborado pelo DPGU e deliberado remeter 
fotocópia ao IPTM com a informação de que a Câmara concorda com o seu teor, chamando-se 
em especial à atenção para que se considera indispensável a existência da ponte pedonal de 
ligação ao Forte das Cabanas (antiga lota) como passagem livre e desafogada para o público. 
(1/DOM) 
 
LOTEAMENTOS: 
 

 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de 
construção, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Em nome de Luís Alberto dos Santos Costa, para construção de uma moradia 
unifamiliar, sita na Charneca, em Serra d’ El-Rei. 
 - Deliberado informar de que a pretensão não é viável, por o local não dispôs de 
infraestruturas urbanísticas. 
 
 * Em nome de Profresco – Produtos Alimentares, Lda., para proceder à reconversão de 
espaço comercial, situado na Estrada Marginal Norte, em Peniche.  
 - Deliberado informar de que a reconversão é viável, nas condições da informação da 
DEPPC. 
 
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 633/02, em nome de José Maria da Conceição Dourado, para proceder à 
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demolição de fachada de prédio, situado na Avenida do Mar, em Peniche, já presente em 
reunião anterior e acompanhado agora de informação da DPGU. 
 - Deliberado, por maioria, com o voto contrário do Senhor Vereador António José 
Correia, e face ao parecer favorável do IPPAR e ao seu estado avançado de degradação, 
deferir o pedido para a demolição da fachada frontal do edifício a reconstruir, devendo na 
reconstrução respeitar fielmente o que agora vai ser demolido, nomeadamente quanto aos 
vãos, cantarias e aproveitamento dos actuais panos de azulejo e, antes da demolição, 
apresentar levantamento de pormenor da actual fachada à escala conveniente. 
 O Senhor Vereador António José Correia declarou que votara contra, por não ter sido 
presente informação solicitada oportunamente, nomeadamente a que decorreu dos trabalhos 
do GTL e o Senhor Vereador Emídio Barradas informou de que também deseja conhecer a 
informação do GTL, tendo o Senhor Vice-Presidente que estava em exercício, determinado 
que tais elementos sejam colocados à disposição dos membros da Câmara. 
 
 * Proc.º N.º 44/04, em nome de Fernando Vicente Viralhadas, para proceder à 
instalação de uma esplanada, no Largo da Ribeira, n.º 17, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado agora de informação da DEPPC. 
 - Deliberado ouvir o IPPAR, uma vez que se situa em zona de protecção a monumento 
nacional. 
 
 * Foi presente um requerimento, em nome de Nicole Luz Caldas, solicitando a 
alteração da cor da fachada da moradia, situada no Bairro dos Domingos, Lote 5, em Peniche, 
a que respeita o processo de obras n.º 282/02, acompanhado do parecer técnico da DGUO. 
 - Deliberado indeferir, pelos motivos constantes da informação da DGUO e nos termos 
do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo             horas           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. 
 


