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ACTA N.º 34/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

         PENICHE, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2004: 
 
 Aos treze dias do mês de Setembro 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 quinze horas 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 DA ORDEM DO DIA 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Carlos Alberto Ferreira Foz, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 494 m2, sita na Rua Cruz das 
Almas, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para lhe alienar uma parcela de 
terreno, com a área de 180 m2, destinada exclusivamente a logradouro, como se assinala na 
respectiva planta de localização, pela importância de 5.625,00 �, pelo que, se estiver interessado 
na aquisição nestas condições, deverá informar a Câmara, a fim de se promoverem as 
diligências necessárias à concretização da venda, nomeadamente a prévia desafectação do 
domínio público. 
 
PROGRAMA INSERÇÃO-EMPREGO: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando 
conhecimento da necessidade de se proceder à afectação das seguintes verbas às entidades que a 
seguir se indicam, destinadas ao pagamento aos formandos do valor correspondente ao subsídio 
de acção de formação, referentes ao período compreendido entre 19 de Janeiro e 31 de Julho de 
2004, bem como a contribuição para a Segurança Social devida pela mesma, no âmbito do 
Programa Inserção-Emprego: 
 - CerciPeniche – 7.311,60 �; 
 - Centro Solidariedade e Cultura de Peniche – 2.565,19 �; 
 - Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche – 2.406,57 �; 
 - Associação Juvenil de Peniche – 2.749,69 �; 
 - Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo – 220,45 �. 
 - Deliberado autorizar o pagamento das importâncias às entidades referidas na 
informação, no total de 15.253,50 �, e transferir para receitas orçamentais a verba disponível em 
OT (18.963,52 �) que constitui receita da Câmara como contrapartida de despesa já efectuada 
no âmbito do programa que antecedeu aquele. 
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ARRANJO URBANÍSTICO, NA PRAGEIRA: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
um estudo para arranjo urbanístico da Prageira, em Peniche, o qual prevê a construção de acesso 
e de uma área de estacionamentos, na Zona da Alfândega, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Gestoeste, Lda., solicitando autorização para proceder à 
colocação de painel publicitário com protecção de peões, em diversos locais do concelho. 
 - Deliberado indeferir. 
 
LOTEAMENTOS: 
 

 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 

 * Proc.º 20/2000-Lot/DHU, em nome de Construções Rifarda, Lda., para loteamento de 
um prédio rústico, sito no Casal da Carreira, na Bufarda, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de informação dos SMAS. 
 - Deliberado ouvir o requerente sobre o teor da informação dos SMAS, de 19.8.2004, ou 
seja, se pretende optar pela substituição do Município quanto à execução das infraestruturas ali 
referidas (1.ª hipótese) ou aguardar que os Serviços Municipalizados tenham condições de as 
executar (2.ª hipótese). 
 
 * Proc.º N.º 3/2003-Lot/DHU, em nome de Bernardo dos Santos, para loteamento de um 
prédio rústico, sito no Casal Pardal, em Ferrel, já presente em reunião anterior e acompanhado 
agora de informação dos SMAS. 
 - Deliberado que o DPGU preste a informação, com vista à deliberação final sobre o 
processo. 
 
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 Carlos Alberto do Rosário Gomes, para construção de uma moradia 
unifamiliar, sita na Charneca, em Serra d’ El-Rei, acompanhado de um pedido de reapreciação. 
 - Deliberado informar de que deve apresentar documentos comprovativos de ser 
proprietário do terreno onde pretende construir a moradia. 
 
 * Em nome de José Luís Glória Franco, para proceder a uma operação de loteamento de 
um terreno, sito no Lugar da Estrada. 
 - Deliberado informar de que pode apresentar estudo prévio do que pretende realizar, no 
qual deverá observar as orientações que resultam da informação da DGUO e ter em atenção a 
linha de água existente no terreno. 
 
 * Em nome de Duarte Moisés Pinto Completo, para loteamento de uma propriedade, sita 
no Alto do Santana, em Peniche, para posterior construção de quatro habitações. 
 - Deliberado informar de que a pretensão, tal como é formulada, é inviável pelos motivos 
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constantes das informações da DGUO e do DPGU, mas, dado o interesse que a Câmara tem na 
resolução da situação urbanística existente, poderá avistar-se com o Senhor Presidente da 
Câmara, a fim de ser estudada solução aceitável para a Câmara e para o requerente. 
 
LICENCIAMENTOS E 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 273/04, em nome de Celtibericu – Restauração & Eventos, Lda., para 
proceder a alterações num estabelecimento comercial, situado no Largo da Ribeira, n.º 13, em 
Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, devendo apresentar o 
projecto de estabilidade. 
 
 * Proc.ºs N.ºs 352/04 e 353/04, em nome de Filipe Manuel Conceição Garcia, para 
construção de duas arrecadações agrícolas e respectivos muros de vedação em propriedades, 
sitas em Torre Vedra, na Coimbrã. 
 - Deliberado aprovar os dois projectos de arquitectura, devendo apresentar os projectos 
de estabilidade. 
 
 * Proc.º N.º 314/04, em nome de Nis 8 – Imobiliária & Investimento, S.A., para proceder 
a alterações no decurso da obra de construção de um edifício de habitação e comércio, sito na 
Rua Estado Português da Índia, em Peniche. 
 - Analisado o projecto de alterações e as informações dos serviços e após proposta do 
Senhor Vereador António José Correia para que se abrisse inquérito interno e externo no sentido 
de apurar o que se passou, a Câmara deliberou que o DPGU preste informação sobre as 
circunstâncias relativas à alteração da cércea entre o projectado inicialmente por referência ao 
edifício contíguo e o efectivamente executado. 
 
Devolução de importância indevidamente cobrada: 
 
 * Foi presente uma exposição, em nome do Senhor Jacques Antunes Gomes, solicitando 
que lhe seja devolvida a importância indevidamente cobrada, aquando do pagamento de taxas de 
licenciamento e infraestruturas, correspondentes à construção de um edifício de habitação e 
comércio, sito na Avenida 25 de Abril, n.º 75, em Peniche, a que respeita o processo de obras 
n.º 525/01, em virtude de se ter verificado uma divergência entre a área cobrada e a existente. 
 - Deliberado proceder à correcção do acto de liquidação e devolver ao requerente a 
importância de 466,13 � a mais cobrada. 
 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte 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. 
 


