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ACTA N.º 31/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

         PENICHE, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2004: 
 
 Aos dezasseis dias do mês de Agosto do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores 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 e presidida pelo Senhor Presidente, eram quinze horas e quinze 
minutos. 
 Não participaram na reunião o Senhor Presidente da Câmara, Jorge Gonçalves, e o 
Senhor Vereador, Emídio Barradas, por se encontrarem no gozo de período de férias. 

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. 
 
DESTAQUE DE PARCELA: 
 
 * Requerimento, em nome de Francisco Marçalo – Construção Civil, Lda., solicitando o 
destaque de uma parcela de terreno, em nome de Fernando Costa Carvalho, com a área de 
834,40 m2, sita no Carreiro de Joanes, em Peniche. 
 - Deliberado deferir e certificar que o destaque reúne os requisitos estabelecidos nas 
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 
 Deliberado, ainda, que, antes da entrega da certidão de reconhecimento das condições 
para o destaque da parcela, que seja celebrada escritura de cedência gratuita do Município das 
áreas remanescentes da parcela “A” do processo de loteamento n.º L1/98, e destinadas a 
implementação da passagem pedonal e completamento de lotes e acerto de estremas com as 
propriedades confinantes, quer a sul quer a norte/noroeste e apresentar planta mais 
esclarecedora que inclua as áreas das parcelas resultantes e das cedências ao Município. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 45/03-Lot/DHU, em nome de Empreendimar – Sociedade de Construções, 
Lda., para loteamento de um prédio rústico, no Casal do Liberal, em Ferrel, já presente em 
reuniões anteriores.  
 - Deliberado informar de que deve reformular o estudo de loteamento, por forma a dar 
satisfação ao constante das informações conjunta do DPGU e SMAS, da DGUO e da DPOI. 
 
 * Proc.º N.º 21/99-Lot/DHU, em nome de António Oliveira Teodoro & Outros, para 
loteamento de um prédio rústico, no Lugar do Cerco, em Ferrel, já presente em reunião anterior 
e acompanhado de informação técnica da DPOI. 
 - Deliberado aprovar as alterações propostas, devendo dar satisfação aos reparos, 
sugestões e imposições constantes das informações da DPOI e DGUO. 
 
 * Proc.º N.º 18/01-Lot/DHU, em nome de Penichelar, Lda., para loteamento de um 
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prédio rústico, nos Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o estudo de loteamento, nos termos 
propostos nas informações da DGUO e SMAS. 
 
 * Proc.º N.º 16/98-Lot/DHU, em nome de “A Construtora de Ribafria, Lda.”, para 
loteamento de um prédio misto, sito nas Cabanas, no Lugar da Estrada, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado de informação técnica da DGUO relativamente a um pedido de 
alteração ao referido loteamento. 
 - Deliberado aprovar as alterações propostas, devendo apresentar a planta síntese 
definitiva (tela final). 
 
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 António Domingos Ganhão, para construção de um bar pré-fabricado, na 
Rua da Igreja, em Casais de Mestre Mendo. 
 - 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, de 16 de Dezembro), não se 
enquadrar nos pressupostos previstos no n.º 5 do artigo 17.º do PDM e obstar a 
impermeabilização que resulta da aplicação do tapete betuminoso na zona de parqueamento. 
 
 * Em nome de Júlio Alberto Martinho Luís, apresentando um pedido de parecer para o 
exercício da actividade de criador de bovinos, no Penedo do Sul, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado informar que a Câmara considera, pela sua parte, viável a pretensão, 
devendo previamente solicitar autorização da desafectação junto da CRRARO. 
 
 * Em nome de José Manuel Pacheco, sobre o que está previsto para uma propriedade, 
sita na Consolação. 
 - Deliberado informar de que pode apresentar projecto que respeite as condições 
constantes da informação prestada pela DGUO. 
 
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 188/04, em nome de Luisa Maria Marques G. M. Rendeiro, para construção 
de um telheiro numa propriedade, sita na Rua do Ribeirinho, em Geraldes. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades e ficha de aplicação de cores e demais revestimentos com a referência RAL ou a 
cor/referência tipo das cores a aplicar. 
 
 * Proc.º N.º 399/02, em nome de Dina Celeste Marques Santos Silva, para construção de 
um lar de idosos, na “Casa das Bicas”, em Geraldes, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de parecer técnico da DGUO. 
 - Deliberado indeferir, por ter obtido parecer desfavorável da CRRARO, podendo, se o 
desejar, apresentar recurso para o Conselho Nacional de Reserva Agrícola, ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 
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 Deliberado, ainda, informar que a Câmara poderá vir a rever a sua posição caso venha a 
ser alterada a decisão da CRRARO. 
 
 * Proc.º N.º 340/04, em nome de Eduardo Adão de Carvalho Garcia, para proceder à 
alteração de um estabelecimento comercial (restaurante), sito na Avenida do Porto de Pesca, em 
Peniche.  
 - Deliberado deferir, devendo o requerente dar satisfação às condições constantes da 
informação da DGUO, de 28.7.2004, e o estacionamento e acessos ao estabelecimento fazerem-se 
pelo lado Norte, pelo que deverão os actuais vãos de porta do lado da Avenida do Porto de 
Pesca serem transformados em montra ou vitrina, para impedir o acesso pelos mesmos. 
 Deliberado, ainda, colher os pareceres da Autoridade de Saúde Concelhia e dos SMAS. 
 
 * Proc.º N.º 264/04, em nome de Gavedra – Comercialização e Técnica de Gás, Lda., 
para proceder à instalação de um parque de armazenagem de gás de petróleo liquefeitos, nos 
Casais do Baleal. 
 - Deliberado indeferir, pelos motivos constantes da informação prestada pela DGUO e 
por o pretendido não se encontrar conforme as condições impostas no licenciamento da 
operação de loteamento e afectar manifestamente a estética do local e a sua adequada inserção 
no ambiente urbano, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro. 
 
 * Proc.º N.º 42/04, em nome de Hermínio José Rodrigues Nicolau, para construção de 
uma moradia, na Estrada Marginal Sul, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de parecer técnico do DPGU. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições constantes das 
informações prestadas pela DPGU, DGUO, DEA e SMAS, devendo apresentar os projectos das 
especialidades (estabilidade, redes de águas e esgotos , gás, isolamento térmico e acústico, 
telefones e ficha de electricidade, bem como os pormenores da piscina, ventilação das 
instalações sanitárias e localização do receptáculo postal). 
 
 * Proc.º N.º 7/04, em nome de José Carlos Ferreira Alfredo, para construção de uma 
moradia unifamiliar e muro, no Caminho do Farol, em Peniche, já presente em reunião anterior 
e acompanhado agora de parecer do DPGU. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições constantes das 
informações prestadas pela DPGU, DGUO, DEA e SMAS, devendo apresentar os projectos de 
especialidade (estabilidade, redes de águas e esgotos, gás, isolamento térmico e acústico, 
telefones e ficha de electricidade, bem como os pormenores da piscina, ventilação das 
instalações sanitárias e localização do receptáculo postal). 
 
 * Proc.º N.º 129/03, em nome de Edgar Marcos Martins Pereira, para construção de uma 
moradia, na Bufarda, já presente em reunião anterior e acompanhado agora de parecer técnico 
da DGUO. 
 - Deliberado deferir o licenciamento, uma vez que as correcções introduzidas no projecto 
se consideram satisfatórias, devendo ser respeitadas as condições impostas na deliberação de 
5.3.2004 quanto à implantação dos muros e integração dos espaços na via pública e a esse fim 
destinados pelo plano de alinhamentos e dispensando-se a declaração do proprietário do prédio 
confinante. 
 
 * Proc.º N.º 331/03, em nome de Valgroubetão – Sociedade de Betão Pronto, Lda., para 
proceder a alteração /ampliação do seu edifício sede, sito no Casal Pequeno, em Atouguia da 
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Baleia. 
 - Deliberado indeferir, por motivo de ausência de plano de urbanização eficaz para o local 
– - alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 
 Deliberado, ainda, notificar a requerente para proceder à legalização das construções 
executadas sem qualquer licenciamento, sob pena da Câmara vir a ordenar a sua demolição e 
reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes da data do início das obras. 
 
Isenção do pagamento de taxas: 
 
 * Requerimento, em nome do Jardim de Infância de Serra d’El-Rei, solicitando, nos 
termos do artigo 51.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a isenção do 
pagamento de taxas devidas pela alteração/ampliação do edifício daquele Jardim de Infância, 
situado na Rua da Alegria, n.º 36, em Serra d’ El-Rei. 
 - Deliberado deferir. (P.º 588/03) 
 
Obras sem licenciamento camarário: 
 
 * Acompanhada de informação dos serviços de fiscalização, foi presente uma carta, 
datada de 27.7.2004, do Senhor José Manuel Veríssimo dos Santos, apresentando uma queixa 
sobre o aumento dos muros confinantes com a sua habitação, sita na Rua das Bateiras, n.º 6, em 
Peniche, efectuado pelo seu vizinho e sem que as obras estejam devidamente licenciadas pela Câmara. 
 - Deliberado instaurar o correspondente processo de contra-ordenação, ordenar a 
demolição do muro e vedação e notificar o infractor de que dispõe de 15 dias, a contar da data 
da notificação para, nos termos do n.º 3 do artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, se pronunciar sobre a ordem de demolição que se tenciona dar-lhe, nos termos do n.º 
1 do mesmo artigo, para demolir as obras executadas sem licenciamento. 
 
 * Acompanhada de informação dos serviços de fiscalização, foi presente uma carta, 
datada de 5.7.2004, da Senhora Maria de Jesus Vieira, apresentando queixa sobre a construção 
de um telheiro, respectivos fumeiros e uma casa de gás, efectuados na propriedade do Senhor 
Artur Jorge da Fonseca Ferreira. 
 - Deliberado instaurar o respectivo processo de contra-ordenação e ordenar a demolição 
da churrasqueira construída em desconformidade com o projecto aprovado e notificar o 
contraventor de que dispõe de 15 dias, a contar da data da notificação para, nos termos do n.º 3 
do artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, se pronunciar sobre a ordem que 
se tenciona dar-lhe, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, para demolir as obras executadas sem 
licenciamento. 
 Deliberado, ainda, notificar o titular da obra para apresentar o projecto de gás. (P.º 
61/03) 
 
CAMPANHA BANDEIRA AZUL: 
 
 No decurso da reunião, o Senhor Vereador António José Correia, após informação que 
lhe foi transmitida e já em sede de divulgação por órgãos da imprensa, deu conhecimento de que 
na zona balnear de São Bernardino foram detectadas ocorrências provenientes, quer do 
aparecimento de algas no areal, quer de descargas dos terrenos limítrofes, que põem em risco a 
segurança dos utentes e o pleno cumprimento dos critérios da Bandeira Azul e solicitou o 
apuramento técnico e detalhado das causas e consequências de tais ocorrências. Solicitou, ainda, 
informação sobre a qual o planeamento do Município a cargo das Águas do Oeste e 
identificação de outros pontos críticos que possam existir no concelho e medidas preconizadas 
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para minimizar a situação. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas, 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. 


