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ACTA N.º 32/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2004: 
 
 Aos vinte e três 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 
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva Abrantes e Emídio Manuel Tavares Barradas, 
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
 Não participaram na reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luís Franco Pinto, e a 
Senhora Vereadora, Clara Filipe, 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. 
 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 
 No período reservado ao público, usaram da palavra: 
 - Senhor Lourenço dos Santos, que reiterou o pedido de intervenção da Câmara 
relativamente ao funcionamento do estabelecimento de “churrasqueira e pronto a comer”, sito na 
Rua 1.º de Maio, em Ferrel. 
 O Senhor Presidente informou que os serviços da DASU estavam a preparar e a tomar as 
medidas necessárias para a resolução do problema, quer quanto à avaliação do grau de 
incomodidade causado pelo ruído derivado da actividade desenvolvida, quer em relação à 
insalubridade motivada pela acumulação de gorduras e existência de insectos. 
 - Representantes dos órgãos sociais da Associação do Jardim de Infância de Ferrel, que 
apresentaram desenho esquemático e estimativa de custo das obras que pretendem levar a efeito 
nas suas instalações ao nível da mudança e ampliação do espaço da cozinha e construção do ATL, 
informaram das dificuldades encontradas nos apoios estatais necessários para fazer face a parte 
dos encargos a assumir com aquela intervenção e solicitaram a disponibilidade da Câmara para 
apoiar financeiramente o projecto. 
 O Senhor Presidente informou não haver verba orçamental no corrente ano para poder 
satisfazer a pretensão, a qual terá que ser objecto de análise, quantificação e verificação de, ainda 
no decurso do presente ano económico, se poder conceder algum apoio. 
 O Senhor Vereador Emídio Barradas pediu esclarecimentos, que foram satisfeitos, sobre as 
considerações que levaram a solicitar o apoio à Câmara e se este já foi posto à consideração de 
outras entidades, designadamente ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. 
 O Senhor Vereador António José Correia solicitou informação sobre a data previsível do 
início das obras e disse congratular-se com a disponibilidade da Associação em querer melhorar 
as condições do serviço que prestam à comunidade.  
 - Senhor João Rosendo, Presidente do MURPI, que entregou um abaixo assinado 
consubstanciado na demora da tomada de decisão sobre o projecto de instalação do Centro de Dia 
e Convívio de Peniche, nas antigas instalações do edifício “O Traquinas”. 
 O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto irá ser agendado para discussão 
em próxima reunião camarária. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 No período de Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da 
Câmara, sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Sugeriu que se procedesse ao levantamento dos equipamentos existentes e entidades 
responsáveis por espaços formais ou menos formais onde se encontram instaladas balizas para a 
prática do desporto e solicitou informação sobre que tipo de medidas foram já tomadas para 
prevenir eventuais acidentes; 
 - Referiu, na sequência de informação prestada pelo Senhor Presidente da Câmara sobre a 
entrega do Forte da Consolação a uma instituição, que o assunto merece uma apreciação 
municipal tendente a fazer-se uma avaliação sobre a possibilidade de protagonizar a gestão 
daquele espaço. 
 Neste contexto, lembrou o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Lourinhã e a 
Direcção-Geral do Património do Estado sobre a instalação de espaço cultural em Paimogo; 
 - Manifestou o seu desagrado quanto ao abarracamento existente na Ribeira Velha com a 
instalação de casotas de apoio às embarcações marítimo-turísticas e que em nada dignificam o 
local e referiu que o assunto era merecedor de um reparo junto do IPTM; 
 - Reiterou a sua discordância em relação ao licenciamento e permanência da “lata de 
cachorros”, junto à Ribeira Velha, e propôs a abertura de concurso para concessão de exploração, 
caso se conclua que o espaço é público, pois o possibilitar-se a permanência contraria o já 
decidido anteriormente e retira à Câmara legitimidade do seu poder de decisão; 
 - Sugeriu que o estudo e preparação da próxima época balnear começasse imediatamente; 
 - Lembrou os últimos acontecimentos surgidos na praia de São Bernardino e a má imagem 
deixada em termos de opinião pública e sugeriu, aproveitando-se a realização dos “Sabores do 
Mar”, para divulgar o evento e promover e dinamizar a imagem do Município no exterior; 
 - Deu conhecimento do cheiro nauseabundo e insuportável que se verifica junto à 
Albufeira de São Domingos e eventualmente atribuído a instalações de suinicultura ali existente e 
sugeriu que se promovesse a inspecção à referida exploração e, face às situações geradoras de 
maus cheiros, se procedesse à sua avaliação com frequência. 
 O Senhor Presidente da Câmara referiu que iria solicitar aos SMAS para promoverem uma 
avaliação no local e ao Ministério do Ambiente/Pólo de Caldas da Rainha, para averiguarem as 
instalações; 
 - Chamou a atenção para a falta de desenvolvimento dos equipamentos na 2.ª fase do 
loteamento do Sol Village II e propôs que a empresa apresentasse calendário para construção e 
conclusão das infraestruturas. Alertou, ainda, para a possibilidade do edifício que está a ser 
construído não cumprir com todas as formalidades legais, nomeadamente quanto à sua 
implantação e cotas de soleira. 
 Deliberado que o DPGU preste informação sobre o desenvolvimento do loteamento, quer 
quanto à implantação do edifício, quer em relação à execução das infraestruturas, e os Serviços de 
Fiscalização informem sobre a situação das cotas da soleira; 
 - Referiu a situação de incumprimento em que se encontra o salão de jogos, sito na 
Avenida do Porto de Pesca, nomeadamente em relação ao acesso ao estabelecimento e ocupação 
da via pública, e propôs a tomada de medidas imediatas para a sua resolução. 
 Deliberado que os serviços de fiscalização municipais notifiquem o explorador do 
estabelecimento para, de imediato, proceder à desocupação da via pública e encerramento da porta 
que dá acesso à Avenida do Porto de Pesca, sob pena de procedimento contra-ordenacional. 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Chamou a atenção para a deliberação anteriormente tomada quanto à exploração do 
“Pavilhão Mar & Sol” da Berlenga e sugeriu que se avance para a elaboração das condições e 
submissão a novo concurso para concessão da sua exploração e que produza efeitos a partir da 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 23.08.2004 * Livro 92 * Fl.3 
 

próxima época balnear. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto iria ser analisado 
em próxima reunião de coordenação de chefias; 
 - Solicitou a retirada imediata das placas colocadas nas rotundas de Porto de Lobos e 
Avenida Monsenhor Bastos e indicativas da existência de uma praça de touros; 
 - Fez referência à proliferação, que verificou em pormenor, de caravanas e auto-caravanas 
estacionadas em espaços públicos nas zonas das praias de Consolação e Baleal e sugeriu que a 
Câmara procure alternativa e encontre um espaço destinado ao parqueamento destas viaturas. 
 O Senhor Presidente da Câmara referiu que iriam ser tomadas medidas impeditivas, com 
identificação dos locais e proprietários, e aludiu ao estudo de alternativa que possibilite o 
estacionamento destas viaturas; 
 - Disse solidarizar-se com o descontentamento manifestado pelo Vereador António José 
Correia, que considera desenquadradas e desajustadas do local e atentórias ao ordenamento da 
zona e a Peniche, e que dentro do bom relacionamento institucional fosse chamada a atenção do 
IPTM. 
 
 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 - Deu conhecimento que o técnico superior de desporto tem acompanhado e fiscalizado os 
espaços desportivos onde se pratica o futebol, tendo, no caso concreto do Bairro de Santa Maria, 
sido substituídas as balizas, e informou que está em perspectiva a contratação de seguros de 
responsabilidade civil; 
 - Manifestou a sua preocupação e lamentou a notícia subscrita por pessoas afectas ao PCP 
sobre os acontecimentos ocorridos na praia de São Bernardino e consubstanciada em 
considerações de nada ter sido feito, há cerca de 7 anos, para resolver o problema, as quais não 
ajudam à promoção e divulgação da boa imagem do concelho e que, pelo contrário, contribuem 
para o seu descrédito. 
 O Senhor Vereador António José Correia afirmou que qualquer intervenção passará por 
conhecer a informação dos serviços. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 - Referiu que o investimento a ser assumido com a recuperação do espaço do Forte da 
Consolação terá que despender das verbas provenientes da Direcção-Geral dos Monumentos 
Nacionais; 
 - Informou que a questão relacionada com o desordenamento ocasionado pela instalação 
de novas barracas de apoio na Ribeira Velha iria ser objecto de reparo e manifestação de 
desagrado junto do IPTM e solicitação de alteração de procedimentos; 
 Neste contexto, a Cãmara deliberou que os serviços de fiscalização municipais notifiquem 
o proprietário do estabelecimento de bebidas, denominado “Bubbas Bar”, para proceder ao seu 
licenciamento e de outras actividades levadas a efeito, nomeadamente musicais, sob pena de 
procedimento contra-ordenacional. 
 Deliberado, ainda, informar a Capitania do Porto de Peniche da situação de incumprimento 
em que se encontra o referido estabelecimento; 
 - Deu conhecimento que aguardava informação do Senhor Vice-Presidente quanto à 
duração da instalação da “lata de cachorros”; 
 - Referiu que está prevista a programação da próxima época balnear em tempo útil. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias nove e 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 23.08.2004 * Livro 92 * Fl.4 
 

dezasseis de Agosto 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 de Agosto corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.012.122,94 � (um milhão doze mil cento 
e vinte e dois euros e noventa e quatro cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 124.851,40 � (cento e vinte e quatro 
mil oitocentos e cinquenta e um euros e quarenta cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.407.727,92 � (um milhão 
quatrocentos e sete mil setecentos e vinte e sete euros e noventa e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 252.447,77 � (duzentos e 
cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta e sete 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 à semana de 16 a 20 de Agosto. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Carta n.º 22/2004, datada de 9.8.2004, da Associação de Motociclismo de Peniche, 
solicitando diverso apoio logístico e financeiro para realização do VI Encontro Nacional Motard 
Peniche 2004, que terá lugar no próximo dia 10, 11 e 12 de Setembro. 
 - Deliberado conceder um subsídio à Associação de Motociclismo, no valor de 750,00 �, e 
conceder o apoio logístico igual ao do ano anterior. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 11.11.2004, do Centro de Canoagem do Oeste, solicitando apoio 
financeiro destinado a fazer face às despesas a efectuar com a realização de uma prova de 
canoagem, no próximo dia 21 de Agosto, na Barragem de S. Domingos, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado conceder ao Centro de Canoagem do Oeste um subsídio, no valor de 200,00 �. 
(P.º 17) 
 
 * Carta n.º 163/04, datada de 9.8.2004, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 
apoio financeiro para a realização da Semana Cultural 2004. 
 - Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 500,00 �. 
(P.º 11/03) 
 * Carta n.º 128/04, datada de 25.6.2004, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 
apoio logístico, conforme indica, e financeiro para a realização da Feira do Livro e do Peniche 
Moda. 
 - Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 600,00 �. 
(P.º 11/03) 
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 * Ofício n.º 232, datado de 13.8.2004, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a 
atribuição de um subsídio para pagamento de despesas efectuadas aquando da realização da 7.ª 
Edição das Tasquinhas das Juntas Rurais. 
 - Deliberado que os serviços de contabilidade prestem informação sobre os apoios que 
foram concedidos no ano anterior para evento idêntico. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 564/04, datado de 11.8.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesas a efectuar com a realização 
do 8.º Festival de Bandas Filarmónicas, que terá lugar no próximo dia 5 de Outubro. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, um subsídio, no valor de 
500,00 �. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 28.7.2004, da Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos, 
solicitando a comparticipação nas despesas a efectuar com a realização do 4.º Torneio de Futebol 
de Cinco. 
 - Deliberado conceder à Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos um subsídio, 
no valor de 250,00 �. (P.º 11/03) 
 
 * Fax, datado de 17.8.2004, da Associação dos Bombeiros Voluntários, solicitando a 
emissão de parecer relativamente à pretensão da Associação de Dadores Benévolos de Sangue em 
colocar um carro tipo TIR, junto do recinto do Festival “Sabores do Mar”, a fim de efectuar 
recolha de sangue, nos dias 11 e 12 de Setembro. 
 - Deliberado informar a Associação de Bombeiros Voluntários de Peniche de que devem 
procurar, conjuntamente com a DASU, encontrar outra solução de localização para colocação da 
viatura. (P.º 36/03) 
 
 A Câmara tomou conhecimento, ainda, da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Ofício n.º 18658, datado de 11.8.2004, da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, remetendo exemplares do folheto “Qualidade da Água 
em Zonas Balneares”, editado pelo Instituto da Água. (P.º 16/01) 
 
 * Circular n.º 101/2004, datada de 26.7.2004, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente à Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, 
que estabelece o regime de autorização a que estão sujeitas a instalação e a modificação dos 
estabelecimentos de comércio a retalho e de comércio por grosso em livre serviço e a instalação 
de conjuntos comerciais. (P.º 31/01) 
 
 * Ofício n.º 7675, datado de 2.8.2004, do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, 
dando conhecimento de que requereu a declaração de utilidade pública com carácter de urgência 
do aproveitamento e das expropriações dos bens imóveis necessários à construção da barragem do 
aproveitamento hidroagrícola das baixas de Óbidos e Bloco da Amoreira e caminho de acesso. 
(P.º 16/01) 
 * Carta n.º 345/PE-266/2004, datada de 26.7.2004, do GAT – Gabinete de Apoio Técnico 
de Caldas da Rainha, remetendo estimativa de custo da obra de Remodelação e Ampliação do 
Centro de Saúde de Peniche. (P.º 54/DOM) 
 
6.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2004: 
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 * Foi presente o ofício n.º 1080, datado de 19.8.2004, dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Peniche, remetendo os mapas resultantes da 6.ª 
alteração ao orçamento da despesa para 2004, assim como cópia da deliberação, tomada por 
aquele Conselho de Administração, em sua reunião de 29 de Julho último. 
 - Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Muni-
cipalizados e remeter à Assembleia Municipal para aprovação. (P.º 43) 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Sistemas de Energia e Tecnologias, 
remetendo o mapa discriminativo dos custos com a rede de transportes escolares, respeitantes ao 
ano lectivo de 2003/2004. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 76/DSET) 
 
PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 2669, datado de 17.8.2004, do Centro de Emprego de Caldas da 
Rainha, solicitando a emissão de parecer relativamente à apresentação de um candidatura para a 
criação de uma empresa na área de comércio a retalho de produtos alimentares, cujos promotores 
são os Senhores Carlos Filipe da Anunciação Ferreira da Silva e Luísa Maria Vitorino da Silva. 
 - Deliberado dar parecer favorável. (P.º 16/01) 
 
DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, dando 
conhecimento da quantidade de resíduos sólidos urbanos depositados pela Câmara Municipal de 
Lourinhã, no mês de Julho, na ETRS de Peniche e que a mesma informação foi dada à Resioeste 
para efeitos de facturação. 
 - Deliberado que o DEA preste informação sobre a qualidade dos lixos depositados e as 
implicações e situação que originou ao nível de lixiviados. (P.º 47-DEA) 
 
PREVENÇÃO CONTRA FOGOS FLORESTAIS – CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO: 
 
 * Acompanhado de parecer técnico da DGUO, foi presente um fax, datado de 14.7.2004, 
da Associação de Produtores Florestais – APAS FLORESTA, solicitando autorização para 
proceder à colocação de duas placas de prevenção contra Fogos Florestais, alertando as 
populações para os riscos de incêndios florestais, nas zonas do Baleal e Serra d’ El-Rei. 
 - Deliberado deferir. (P.º 17) 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Requerimento, em nome de Gisela Maria Ferreira Teodoro, solicitando o alargamento do 
horário de funcionamento, até às 7 horas, do seu estabelecimento de bar, sito na Rua Nossa 
Senhora da Guia, n.º 1, em Ferrel, durante os dias 5 a 11 de Agosto corrente, altura em que 
decorre a festa anual. 
 - Deliberado deferir. 
 
 * Requerimento, em nome de Bruno Miguel Neto Mateus, solicitando a renovação do 
horário de funcionamento, das 11 às 4 horas, do seu estabelecimento de bebidas, denominado Acqua 
Viva – Cocktail Bar, sito na Praceta Francisco Custódio, na Consolação. 
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 - Deliberado que seja visado o horário até às 4 horas, podendo emitir música ambiente até 
às 2 horas, e com validade até 30.9.2004. 
 
 * Requerimento, em nome de Carlos Norberto Freitas Mota, solicitando que seja visado 
horário de funcionamento, das 20 às 6 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado 
“Casa do Cais”, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche. 
 - Deliberado que seja visado o horário até às 6 horas, e com validade até 31.12.2004. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 * Requerimento, em nome de Hermínia de Jesus Marques, solicitando a emissão de licença 
especial de ruído, a fim de realizar obras de recuperação na sua habitação, sita na Rua 1.º de 
Dezembro, n.º 54, em Serra d’ El-Rei, no horário compreendido entre as 8 e as 18 horas. 
 - Deliberado conceder licença especial de ruído de 2.ª a 6.ª feira, das 8 às 18 horas, e aos 
Sábados, Domingos e feriados, das 10 às 18 horas. 
 

* A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 
13.8.2004, através do qual concedeu à Opalocka – Comércio de Vestuário, Lda. 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 uma passagem de modelos, no 
Largo 5 de Outubro, em Peniche, no próximo dia 14 de Agosto de 2004. 
 
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS: 
 
 * Requerimento, em nome de Carlos Dourado Antunes, solicitando autorização para 
proceder à realização de uma queimada, na zona do Guisado, em Ferrel. 
 - Deliberado deferir, nas condições referidas no parecer dos Bombeiros Voluntários, que 
deverão acompanhar a realização da queimada, a qual deverá ter lugar fora do período crítico, ou 
seja, a partir de 1 de Outubro próximo, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
156/04, de 30 de Junho. 
 
REMOÇÃO DE AREIAS: 
 
 * Foi presente uma informação dos serviços de fiscalização de higiene e limpeza, dando 
conhecimento de que o Senhor Fernando Conceição Dias, procedeu à remoção de areias e 
terraplanagem de um terreno municipal, situado na Zona do Moinho Velho, em Ferrel, sem ter 
requerido a respectiva autorização. 
 - Deliberado instaurar processo de contra-ordenação por alteração da topografia do local e 
notificar que não está autorizado a proceder a quaisquer remoções e terraplanagens que alterem o 
aspecto do terreno, uma vez que o espaço constitui propriedade municipal. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Arrendamento de armazém: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 2756/04.4 L.N., datado de 6.8.2004, do Posto da GNR de 
Alcabideche, dando conhecimento da notificação entregue ao Senhor Mário Carrasquinho, 
relativa à utilização indevida do armazém, sito no Largo da República, em Peniche, de que era 
arrendatário o senhor Policarpo de Jesus Vaz. 
 - Deliberado que os serviços de fiscalizações prestem informação sobre o estado actual do 
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edifício, nomeadamente no que concerne a eventuais equipamentos existentes no interior do 
armazém e às condições em que se encontra o acesso às instalações. (P.º 32/02) 
 
Desafectação do domínio público: 
 
 * Acompanhada do processo de desafectação do domínio público de duas parcelas de 
terreno, com as áreas de 390,00 m2 e 374,99 m2, situadas na Rua Cruz das Almas, em Peniche, 
foi presente uma informação dos serviços de património, sugerindo que se considerem as referidas 
parcelas desafectadas do domínio público, uma vez que no respectivo inquérito não foi 
apresentada qualquer reclamação. 
 - Deliberado propor à Assembleia Municipal que considere as parcelas de terreno 
desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do Município. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de CGMM – Vending, Lda., solicitando autorização para 
proceder à colocação de placa publicitária e instalação de esplanada, no estabelecimento de que é 
proprietário, denominado “Casa do Cais”, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche. 
 - Deliberado deferir, devendo a instalação da esplanada ter carácter amovível e os painéis a 
utilizar não irem além de 1,70 m de altura e a ocupação do espaço se circunscrever à área da 
galeria e se conformar com o horário de funcionamento do estabelecimento.  
 
FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO: 
 
 *Na sequência da entrada em vigor da obrigatoriedade da existência de “Ficha Técnica da 
Habitação”, foi presente uma informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
apresentando uma série de procedimentos a tomar, aquando da recepção de processos para pedido 
de licenciamento ou autorização de utilização para moradias ou fracções habitacionais. 
 - Deliberado aprovar as condições propostas pelo DPGU, nomeadamente quanto ao valor 
da taxa de 15,00 � para o depósito da ficha técnica, e remeter à Assembleia Municipal para 
apreciação e aprovação. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi novamente presente e apreciado o processo de operação de loteamento n.º 15/01-      
-Lot/DHU, em nome de M & H – Sociedade Imobiliária, Lda., para loteamento de prédios 
rústicos, sitos na Fonte Boa, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora 
de novo parecer técnico da DGUO. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o estudo de loteamento, por forma a que a 
implantação das moradias 9 e 10 permitam fazer o aproveitamento da parcela confinante a 
Nascente, conforme estudo elaborado pela Câmara, e dar cumprimento às condições constantes da 
informação da DGUO, de 4.8.2004. 
 
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 Carlos Marques Oliveira, para proceder à alteração da esplanada do 
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Restaurante Patriarca, situada no Campo da República, n.º 4, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que a pretensão não é viável pelos motivos constantes das 
informações da DPGU e que qualquer solução futura passará pelo estudo urbanístico a efectuar 
para o Campo da República. 
 

* Em nome de Carlos José Ricardo Vala, para loteamento de uma propriedade, situada na 
Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel. 

- Deliberado informar de que, para já, não é viável a pretensão, pelos motivos constantes 
da informação da DGUO, de 16.8.2004. 

 
* Em nome de Niter – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda., para proceder à 

alteração de um edifício, situado na Travessa dos Mareantes, em Peniche. 
- Deliberado, por maioria, informar o requerente que não é viável o pretendido conforme 

proposta apresentada. 
 
* Em nome de Francisco Gonçalves Domingos, para efectuar uma operação de loteamento 

para 2/3 lotes de terreno, no Caminho da Nora, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de parecer técnico da DGUO. 

- Deliberado informar de que pode apresentar o estudo, nas condições da informação da 
DGUO, de 6.8.2004. 

Deliberado, ainda, alienar a parcela de terreno, com a área de 65,5 m2, para completa-
mento de lote, devendo o DPGU estimar o seu valor e a secção de património promover a sua 
desafectação do domínio público. 

 
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 38/04, em nome de Francisco Ramos Franco, para proceder à ampliação de 
uma moradia unifamiliar, sita na Rua das Âncoras, n.ºs 15 e 17, em Peniche. 
 - Deliberado manter o indeferimento proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, em 
13.5.2004, e pelos motivos e com os mesmos fundamentos prestados pela DGUO, em 28.4.2004. 
 
 * Proc.ºs N.ºs 305/04 e 306/04, em nome de Jacinto Oliveira Ferreira, para construção de 
duas habitações e respectivos muros, nas ruas do Talefe e Padaria, em Ferrel. 
 - Deliberado indeferir os dois processos, pelos motivos constantes da informação da DGUO, 
podendo os projectos serem reformulados em conformidade e de acordo com o exposto no mesmo 
parecer. 

* Foram novamente presentes os processos 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, 
acompanhados agora de pareceres técnicos da DGUO. 
 - Deliberado, para os dois processos, aprovar os projectos de arquitectura das alterações, 
devendo apresentar os respectivos projectos de estabilidade rectificado, bem como uma 
declaração do técnico responsável sobre a adaptabilidade das demais especialidades anterior-
mente apresentadas e condicionar a emissão da licença de utilização do pagamento da coima a 
aplicar no respectivo processo de contra-ordenação. 

 
* Foi presente o processo de obras isentas de licença n.º 343/04, de que é requerente a 

firma CGMM – Vending, Lda., para proceder à instalação de um estabelecimento de bebidas, na 
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Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche. 
- Deliberado informar que é viável a instalação do estabelecimento de bebidas, devendo 

dar satisfação às condições constantes das informações prestadas pelos SMAS e Autoridade de 
Saúde, e reconhecer que a execução das obras se não encontravam sujeitas a licenciamento ou 
autorização. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e quarenta 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. 


