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ACTA N.º 7/2005 
 

          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2005: 
 

 Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de 
Peniche, edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os 
Excelentíssimos Senhores Luís Gonzaga Franco Pinto, Presidente, Vítor Manuel Farricha 
Mamede, Anabela Correia Dias, 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 quinze 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 
 
ESTUDO DE CÉRCEAS DA AVENIDA DO MAR: 
 
 * Elaborado pela DEPPC, foi presente um estudo de cérceas para a Avenida do Mar e 
Largo da Ribeira, em Peniche. 
 - Deliberado ouvir o IPPAR sobre o estudo. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi presente e apreciado o processo de operação de loteamento n.º 16/99-Lot/DHU, 
em nome de José Rui Cordeiro Pinto & Outros, para um prédio rústico, sito no Vale da Cal, em 
São Bernardino, já presente em reuniões anteriores. 
 - Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento e os projectos das 
infraestruturas, nas condições constantes da informação da DPOI, de 11.2.2005, e das demais 
para que remete, fixando-se a caução no valor de 354.245,64 €, devendo ceder ao Município, 
gratuitamente, as áreas para esse fim indicadas na planta síntese, no total de 5.576,00 m2, nos 
quais se incluem duas parcelas para integração no domínio privado, uma com 2.487,00 m2 
(espaço verde e domínio hídrico) e outra com 215,70 m2 (para desenvolvimento futuro), não se 
devendo cobrar a TMU, no valor de 13.542,17 €, calculada nos termos da alínea e) do n.º 2 do 
artigo 66.º do RMUE, por o requerente ficar obrigado à execução de obras de saneamento da 
responsabilidade do Município exteriores ao loteamento de valor superior. 
 
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 ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A., para loteamento de uma 

propriedade, sita na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de parecer técnico do DPGU. 

- Deliberado informar de que a pretensão não é viável, que por não respeitar o estudo 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 16.02.2005 * Livro 94 * Fl. 2 
 

existente para o local, apesar de não vinculativo, e, sobretudo, as condições em que a Câmara 
vendeu o terreno aos anteriores proprietários, quanto à capacidade de edificabilidade, e de que a 
Câmara está disponível para rever a sua posição e eventualmente viabilizar a pretensão se 
acordar previamente com o Município a forma e montante da compensação correspondente ao 
aumento e edificabilidade, ou seja, na transformação do terreno vendido para logradouro em 
terreno para construção. 

 
* Em nome da NITER – Sociedade de Construção Imobiliária, para proceder à alteração 

do alçado e interior do edifício situado na Travessa dos Mareantes, em Peniche. 
- Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
* Em nome de Helena Maria Pinto da França Salvador, para construção de edifício, sito 

na Rua Arq.º Paulino Montez, nºs 23, 25 e 27, em Peniche. 
- Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
Foram ainda presentes os pedidos de informação prévia de loteamentos, em nome de 

Joaquim Luís Santos & Outros (R 1506/99), Paulo Pernão & Outros (R 1186/04) e Joaquim 
Elisiário Dias & Outros (R 400/03), todos para a área do Baleal, acompanhados de exaustiva 
informação da DEPPC e DPGU sobre aqueles processos e sua apresentação gráfica conjunta, a 
sua compatibilização com o Plano de Urbanização do Baleal (em elaboração) e o Plano 
Director Municipal e com propostas de actuação com vista à retoma da elaboração do Plano de 
Urbanização e ulterior aprovação, por forma a habilitar a Câmara a tomar decisão sobre aquelas 
pretensões e outras que venham a ser apresentadas para a área a urbanizar incluída no perímetro 
urbano daquela localidade. 

Depois de demorada apreciação dos processos e das correspondentes informações, a 
Câmara deliberou que o DPGU preste informação sobre a calendarização e meios necessários 
para a conclusão da elaboração do Plano de Urbanização, nos termos constantes da hipótese 2 
da informação da DEPPC. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 * Foi presente e apreciado o processo de licenciamento de obras particulares n.º 564/03, 
em nome de Construções Vila Maria, Lda., para proceder à construção de um edifício 
multifamiliar e muro de vedação, nos Casais do Baleal ou Cruz das Almas, em Ferrel, já 
presente em reuniões anteriores. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições das informações dos 
SMAS (26.1.2005), da DGUO (11.2.2005) e do DPGU (11.2.2005), pelo que deverá apresentar 
os projectos das especialidades e com eles os restantes elementos referidos naquelas 
informações, sendo as condições, nomeadamente quanto a encargos, fixadas no despacho ou 
deliberação que deferir o pedido de licenciamento e sempre condicionado à viabilização por 
parte dos SMAS e após as informações finais dos demais serviços referidos na informação do 
DPGU. 
 
CARTA DE CONDICIONANTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS: 
 
 Na sequência de anterior deliberação e elaborada pela DEPPC, foi presente uma carta de 
condicionantes para a eventual implantação de parques para produção de energia eólica no 
concelho, com vista a servir de orientação para a apreciação dos pedidos pendentes e outros que 
venham a ser apresentados. 
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 A Câmara apreciou a carta e transmitiu aos serviços orientações com vista à sua 
conclusão e versão definitiva. 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e cinquenta 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. 
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