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ACTA N.º 28/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

         PENICHE, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2004: 
 
 Aos dezanove dias do mês de Julho 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 e Clara Maria Bruno Filipe, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a 
Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Vereador Emídio Manuel Tavares Barradas. 

O Senhor Presidente, por motivos de serviço, apenas participou na reunião até às 
dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, quando se iniciou a apreciação do processo de obras 
agendado sob o n.º 13 (632/03, de Lucílio Oliveira Antunes), tendo a reunião sido presidida, 
após a sua saída, pelo Senhor Vice-Presidente. 

O Senhor Vereador António José Correia apenas participou na reunião a partir das 
dezassete horas, quando se iniciou a apreciação do processo de obras n.º 174/04, de Adelino 
Nunes Martins. 

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: 
 

 * Fax, datado de 27.4.2004, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando cópia do projecto de segurança das Galerias D. Luís de 
Ataíde, a fim de ser emitida uma licença de utilização para sala da jogos, em nome de Jorge 
Manuel Narciso Fernandes Califórnia. 
 - Deliberado informar de que para o edifício não existe projecto de segurança, uma vez 
que o mesmo foi objecto de alterações que exigiam novo projecto de segurança, conforme ofício 
do SNB (Inspecção Regional de Lisboa, n.º 2536, de 5.4.1995, transmitido ao construtor (Carlos 
Nicandro Bastos de Jesus) com ofício desta Câmara n.º 1851, de 17.4.1995, o qual nunca o 
chegou a apresentar, ou, pelo menos, não foi possível localizá-lo no processo. (P.º DHU) 
 

* Foi novamente presente uma carta, datada de 21.6.2004, da Dr.ª Selma Rico, 
representante dos Senhores José Antunes Pereira, José Pinto Júnior e Arménio Ribeiro Peres, 
dando conhecimento de que os seus clientes pretendem proceder à venda de um imóvel, sito na 
Avenida do Mar, em Peniche, e solicitando informação relativamente à pretensão ou não do 
Município em exercer o seu direito de opção nesta compra. 
 - Deliberado não exercer o direito de opção. (P.º DHU) 
 
PEDIDO DE CERTIDÃO: 
 
 * Requerimento, em nome de Selma Rico, solicitando que a Câmara emita certidão 
comprovativa de na data da construção do prédio, sito no Bairro do Visconde, na Rua dos 
Búzios, n.º 13, em Peniche, não ser exigida licença de habitação/ocupação, em virtude do 
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mesmo ter sido construído antes da publicação do RGEU. 
 - Deliberado informar de que não é possível emitir a certidão, quer porque se não mostra 
provado que o edifício, tal como existe, tenha sido licenciado, quer que tenha sido construído 
antes da data indicada. (P.º 41/01) 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Foi novamente presente uma 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 deferir. (P.º 38) 
 
 * Requerimento, em nome de Maria de Lourdes R. Monteiro Pejapes, solicitando 
autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada, no Largo dos Navegantes, 
n.º 5, em Peniche, junto ao Café dos Pescadores. 
 - Deliberado deferir. 
 
 * Requerimento, em nome de Joaquim Manuel Marques Leal, solicitando autorização 
para proceder à ocupação da via pública com construção desmontável, destinado ao 
funcionamento do Bar Jákamora, na Cova da Alfarroba, em Peniche. 
 - Considerando que a construção é amovível e a sua implantação tem carácter provisório 
e que o pretendido corresponde a uma melhoria do existente, deliberado autorizar a ocupação do 
espaço público, sem embargo do que se vier a dispor no estudo da respectiva UOPG, devendo 
submeter o respectivo projecto a aprovação da Câmara. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 

* Requerimento, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial de São Leonardo – Igreja de 
Ferrel, solicitando autorização para o exercício de actividades ruidosas moderadas e de carácter 
temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, a fim de 
realizar um arraial com baile, música ao vivo e lançamento de foguetes, no recinto de festas 
daquela localidade, nos dias 5 a 10 de Agosto próximo. 
 - Deliberado deferir, devendo o ruído ser em tom moderado. 
 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
* Requerimento, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial de São Leonardo – Igreja de 

Ferrel, solicitando a concessão de licença, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do 
Decreto--Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, e no n.º 1 do art.º 50.º do Regulamento Municipal, 
para realizar um arraial com baile, no recinto de festas daquela localidade, nos dias 5 a 10 de 
Agosto próximo. 

- Deliberado deferir, devendo apresentar documento comprovativo de ter efectuado o 
seguro. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 8 às 2 
horas, para um estabelecimento de casa de pasto, denominado “Papaki”, sito na Rua dos 
Hermínios, n.º 31-35 com a Rua 1.º de Dezembro, nº.s 63, 65 e 67, em Peniche, de que é 
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proprietário Nuno Marco Pontes Andrade. 
 - Deliberado que seja visado horário apenas até às 24 horas, visto se situar em zona 
habitacional. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Na sequência de pedido efectuado pelo Senhor Silvino do Carmo Ferreira, para 
alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua Luís de Camões, no Casal Moinho, foi presente 
uma informação do DPGU, apresentando cálculos efectuados e condições para venda do 
mesmo. 
 - Considerando os antecedentes do processo e os critérios adoptados para situações 
idênticas, deliberado alienar a Silvino do Carmo Ferreira o lote de terreno n.º 26, com a área de 
352 m2, sito no Casal Moinho, e nas seguintes condições: 
 a) O preço da alienação é de 4.065,60 �; 
 b) O adquirente deverá proceder à limpeza e vedação do terreno alienado, no prazo de 1 
ano, à demolição do armazém existente, no prazo de 2 anos, à apresentação do projecto em 
condições de merecer aprovação, no prazo de 2 anos, e à construção do edifício a que se destina 
o terreno, no prazo de três anos, contando-se todos os prazos a partir da data da escritura de 
alienação, a celebrar após a individualização do lote na conservatória; 
 c) O requerente deverá respeitar na edificação as condições constantes do estudo 
municipal que individualizou o lote. 
 d) Se o adquirente infringir ou não cumprir alguma das cláusulas da alienação, ainda que 
por omissão, operar-se-á a reversão da propriedade do terreno vendido para o património do 
Município, incluindo nesta reversão a propriedade das construções e benfeitorias entretanto 
introduzidas sem qualquer indemnização ou sem que se possa invocar direito de retenção, seja a 
que título for. 
 e) É autorizada a constituição de hipoteca sobre o terreno vendido, desde que destinada a 
obter e garantir o financiamento para a construção a erigir no mesmo, e a subsistência da mesma 
em caso de se vir a verificar a reversão. 
 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DO CASAL MOINHO: 
 

* Elaborado pelos serviços municipais, foi presente um estudo de loteamento para uma 
parcela de terreno, com a área de 352 m2, situada no Casal Moinho, na sequência de pedido de 
compra de terreno efectuado por Silvino do Carmo Ferreira.  
 - Deliberado aprovar o estudo com a constituição do lote, com a área de 352 m2, que 
deverá ser submetido a discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
555/99. 
  
LOTEAMENTOS: 
 

* Foi novamente presente, em nome de Nis 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., um 
pedido de alteração de usos ao loteamento urbano, sito na Prageira, em Peniche, respeitante ao 
processo n.º 26.A-92/Lot/DHU, inicialmente apresentado em nome de Pescagest – Produção e 
Gestão, S.A., já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado efectuar aditamento ao alvará de loteamento em que se consigne: 
a) Que a área de cedência para o domínio público (arruamento e passeio) é de 438 m2 e 

não como consta do n.º 2 do aditamento anterior; 
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b) Que o espaço assinalado com côr salmão na planta síntese, com a área de 1.794 m2, 
será de utilização pública a partir da parte superior da placa de cobertura da cave. 

Deliberado ainda aprovar as novas plantas síntese e de cedência em conformidade. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO: 
 
 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de 
construção e loteamento, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante 
referidas: 
 
 * Em nome de Xavier Delgado Godinho, para proceder à colocação de revestimento com 
azulejo branco na fachada do prédio, situado na Rua do Lapadusso, n.º 41, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir, por o pretendido afectar a estética do local e a inserção no 
ambiente urbano – n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99. 
 

* Em nome de Carlos Alberto Dias Patrício, para construção de um parque eólico, no 
Casal da Boa Vista.  

- Deliberado informar de que, para o pedido poder ser avaliado, deverá apresentar cópia 
da autorização da Direcção-Geral de Energia para ligação à rede eléctrica nacional. 

 
* Em nome de Anabela da Conceição Madeira Rodrigues Antunes, para construção de 

uma moradia unifamiliar, na “Seara”, em Serra d’ El-Rei. 
- Deliberado informar de que será viável a construção da moradia, nas condições da 

parte final da informação da DEPPC (respeitar o afastamento de 11 m da habitação ao eixo do 
arruamento e aguardar definições quanto à execução do muro de vedação).  
 
 * Em nome de João Jorge Batista Policarpo Ferreira, para proceder ao loteamento urbano 
de uma propriedade, situada em Reinaldes. 
 - Considerando que a intervenção se faz já fora da zona de protecção do IP6, deliberado 
informar de que pode desenvolver os estudos com observância das condições constantes das 
informações da DGUO, DPOI e SMAS. 
 
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 130/04, em nome de Manuel Torres Sousa João, para proceder à legalização 
de um armazém, sito no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, já presente em reunião 
anterior e acompanhado agora de informação do DPGU. 
 - Deliberado indeferir, em virtude de o armazém de cuja ampliação se pede a legalização 
não se encontrar ele próprio licenciado, tendo o respectivo pedido, que correu sob o processo n.º 
235/87, sido indeferido em reunião de 25.6.87 e confirmado por deliberação de 17.12.87. 
 
 * Proc.º N.º 124/04, em nome de Sociedade de Construções Madeira & Sales, Lda., para 
construção de um bloco habitacional com 28 fogos, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto, por forma a dar satisfação aos 
reparos e sugestões constantes da informação da DGUO, prevendo o acesso à cave do bloco que 
constitui a 2.ª fase pelo lado sul e directamente do impasse ali existente e a utilização do espaço 
adjacente do lado nascente para estacionamento, por forma a obter-se o número mínimo de 
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estacionamentos exigidos pela Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, podendo, se o 
desejar, apresentar logo com o projecto de arquitectura remodelado os projectos das 
especialidades. 
 
 * Proc.º N.º 622/03, em nome de Américo Custódio Barradas Rocha & Outros, para 
proceder a alteração/ampliação de um imóvel, sito na Rampa da Lingueta, no gaveto das ruas 
António Cervantes e Vasco da Gama, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de parecer da DGUO. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações sob condição de vir a 
merecer o parecer favorável dos SMAS e do SNB, devendo apresentar os projectos das 
especialidades. 
 
 * Proc.ºs N.ºs 242/04 e 243/04, em nome de António José Franco Correia Neves, para 
proceder a alterações no decurso da obra de construção de duas moradias, situadas nos Lotes A 
e B, respectivamente, no Portinho de Areia Norte, em Peniche. 
 - Deliberado, para os dois processos, que os serviços administrativos prestem informação 
sobre a situação em que se encontram os processos de contra-ordenação respeitantes às 
alterações para que são requeridas as aprovações. 
 
 * Proc.º N.º 172/03, em nome de Maria Madalena Antunes Carriço, para proceder a 
ampliação de uma moradia, sita na Rua do Visconde, n.º 32, em Peniche, já presente em reunião 
anterior e acompanhado agora de parecer da DGUO. 
 - Deliberado autorizar a execução das obras, de harmonia com os últimos desenhos 
apresentados, devendo proceder à demolição do que já executou em desconformidade com o 
agora aprovado. 
 
 * Proc.º N.º 15/04, em nome de Aprivenda – Administração Imobiliária, lda., para 
proceder à ampliação de unidade industrial , nomeadamente a construção de armazéns, no Vale 
do Grou, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, ficando a construção sujeita às 
condições constantes do n.º 4 da informação da DGUO, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na mesma informação e com eles planta de cedência de terrenos para a 
rede viária que dê cumprimento ao previsto no plano do Vale do Grou. 
 
 * Proc.º N.º 632/03, em nome de Lucílio Oliveira Antunes, para proceder a alterações no 
decurso da obra de construção de um edifício para habitação e comércio, sito na Rua António 
Conceição Bento, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, devendo apresentar os 
projectos das especialidades e ou as declarações referidos na informação da DGUO, de 20.4.2004. 
 
 * Proc.º N.º 174/04, em nome de Adelino Nunes Martins e Maria Filomena N. M. 
Pereira, para proceder à legalização de uma moradia bifamiliar, sita na Rua 1.º de Janeiro, em 
Ferrel. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO. 
 
 * Proc.º N.º 176/04, em nome de Nuno Baltazar dos Santos, para construção de moradia, 
garagem e muro de vedação, no Sítio da Charneca, em Casais de Mestre Mendo. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo corrigir a localização da 
churrasqueira, por forma a dar cumprimento ao que se dispõe no artigo 32.º do RMUE e 
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apresentar os projectos das especialidades referidos na informação da DGUO. 
 
 * Proc.º N.º 179/04, em nome de Sérgio Alberto Soares da Glória & Outra, para proceder 
à alteração e ampliação de moradia, dita na Rua da Esperança, n.º 17-A, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar o projecto de 
estabilidade e de isolamento acústico. 
 
 * Proc.º N.º 185/04, em nome de Agritur – Sociedade Agrícola e Turística do Oeste, 
Lda., para proceder a alterações numa moradia, sita na Rua Raúl Brandão, n.º 28, R/c 1.º e 2.º, 
na Ilha do Baleal.  
 - Deliberado indeferir, por o proposto violar o RMUE, quanto ao aumento do número de 
fogos (n.º 4 do artigo 40.º), e afectar manifestamente a estética do local e a inserção no ambiente 
urbano – n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99. 
 
 * Proc.º N.º 119/04, em nome de Mário Jorge Vitorino Rodrigues & Outra, para 
construção de um prédio para habitação e muro de vedação, na Rua Padre António Marcelino, 
em Ferrel. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto, nos termos propostos na 
informação da DGUO e informar o primeiro signatário da reclamação apresentada de que para o 
projecto foi aprovado anteriormente um pedido de viabilidade, que é constitutivo de direitos, 
além de que respeita o estabelecido no PDM e corresponde a tratamento igual ao adoptado para 
outro edifício existente no mesmo quarteirão e já há vários anos, acrescentando-se da 
disponibilidade dos serviços para a prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais que 
julguem convenientes. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezoito horas e trinta 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. 
 


