
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 22.07.2005 * Livro 95 * Fl.1 

ACTA N.º 28/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
          PENICHE, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2005: 
 
 Aos vinte e dois dias do mês de Julho do ano dois mil e cinco, 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, Vice-
Presidente, Anabela Correia Dias, 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 catorze horas e quarenta e cinco 
minutos. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Vereador Emídio Barradas, por se encontrar ausente 
de Peniche e em gozo 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. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 * Foi presente a informação n.º 60, datada de 18.7.2005, da Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos, apresentando o documento de análise ao Estudo de Impacte Ambiental das 
Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche elaborado por aquela divisão. 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter cópia do parecer ao Instituto do Ambiente. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi presente, 
para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um 
estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R”, sito na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia 
da Baleia, de que é proprietário o Senhor Romão Alexandre Garcia dos Santos. 
 - Deliberado, com a abstenção do Senhor Vereador António José Correia, que seja visado 
horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 31.12.2005. 
 
 * Fax, datado de 19.7.2005, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando, a pedido dos seus associados, o alargamento do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas, situados na Ilha do Baleal, 
durante a época balnear. 
 - Deliberado informar de que se considera inconveniente o alargamento dos horários 
pretendido, por se tratar de zona habitacional. (P.º 34) 
 
 * Fax, datado de 19.7.2005, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando que se sensibilize as forças policiais para o alargamento e 
tolerância nos horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais, nos dias 22 e 23 de 
Julho, aquando da realização do desfile do Carnaval de Verão. 
 - Deliberado informar de que não se considera conveniente a satisfação do pretendido.  
(P.º 34) 
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 * Fax, datado de 19.7.2005, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Concelho de Peniche, solicitando que se sensibilize as forças policiais para o alargamento e 
tolerância nos horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais, entre os dias 5 e 9 de 
Agosto próximo, aquando da realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
 - Deliberado, nos termos e ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento constante do edital de 
8.5.1997, autorizar o prolongamento do horário de encerramento dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas, no período compreendido entre 5 e 9 de Agosto próximo, o que se 
comunicará à PSP. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Carta, datada de 6.7.2005, da Senhora Leonilde Conceição Martins, solicitando que lhe 
seja suspensa a autorização para a venda ambulante de artesanato, artigos de praia, e afins, para a 
zona do Baleal, em virtude de se encontrar com problemas de saúde. 
 - Tomado conhecimento da informação de que não pretende, até ver, exercer a actividade 
e deliberado arquivar o processo. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de um lote de terreno, sito na Rua Horta do Regato, em Ferrel: 
 
 Na sequência da deliberação, tomada em reunião de 24.6.2005, foram presentes as 
condições para a alienação do lote de terreno n.º 7, sito na Rua Horta do Regato, em Ferrel, com 
a área de 133,40 m2. 
 A Câmara deliberou promover a referida alienação, por hasta pública, cujo acto decorrerá 
perante a Câmara reunida, no próximo dia 12 de Setembro, pelas 15 horas, fixando-se a base de 
licitação em 25.000,00 €, sendo as demais condições as que foram presentes. 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de José Manuel Conceição Oliveira, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno ocupada, com a área de 552,75 m2, sita na Rua do Talefe, n.º 10, em 
Ferrel. 
 - Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno ocupada, com a área de 552,75 
m2, ao preço de 12,00 €/m2. 
 
 * Requerimento, em nome de Alzira de Jesus Pereira Santos, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, com a área de 250,00 m2, sita no Casal da Ponte, em Peniche, 
anteriormente pertencente a Joaquim Catarino dos Santos. 
 - Deliberado indeferir, dado que o terreno está incluído em área que está a ser objecto de 
elaboração de plano de urbanização, pelo que só após a sua conclusão se poderá aferir da 
conveniência da alienação ou não. 
 
PEDIDO DE CERTIDÃO: 
 
 * Requerimento, em nome de José Manuel Ferreira, solicitando que a Câmara emita 
certidão comprovativa de na data da construção do prédio urbano (1980), sito na Rua dos 
Loureiros, na Bufarda, não ser exigida licença de habitação/ocupação, em virtude do mesmo se 
situar em localidade onde a licença não ser exigida pelo respectivo regulamento municipal. 
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 - Deliberado certificar que, para o local onde se situa o prédio, apenas passou a ser 
exigida licença de utilização para os edifícios construídos ou remodelados a partir de 1989, de 
harmonia com o edital n.º 22/89, de 5.5.1989 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 16/99-Lot/DHU, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, para 
loteamento de um prédio rústico, sito no Vale da Cal, em S. Bernardino, já presente em reuniões 
anteriores. 
 - Deliberado: 
 1.º- Autorizar que a caução seja substituída por hipoteca sobre os lotes n.º 1 e 4, a 
constituir no loteamento, no valor total de 360.000,00 euros, abrangendo já a garantia da 
conclusão de Estação Elevatória e conduta elevatória a que se refere a informação dos SMAS, de 
7.7.2005, atribuindo-se a cada lote o valor de 180.000,00 euros; 
 2.º- Acrescentar às condições do deferimento a obrigação de dar cumprimento ao 
disposto no parecer da DRAOTLVT, de 6.6.2001; 
 3.º- Aprovar a planta síntese e autorizar a emissão do alvará desde que satisfeitas as 
condições da aprovação prévias à emissão. 
 
 * Proc.º N.º 9/97-Lot/DHU, em nome de J.C. Carreira – Construções, Lda., para 
loteamento de um prédio rústico, sito no Penedo do Casal, em Serra d’ El-Rei, já presente em 
reuniões anteriores. 
 - Deliberado aprovar a alteração (rectificação do alinhamento do muro do lote n.º 1) e a 
respectiva planta síntese. 
 
 * Proc.º N.º 12/98-Lot/DHU, em nome de Construções Rogério & Filho, Lda., para 
loteamento de um prédio rústico, sito nos Montes, em Serra d’ El-Rei, já presente em reuniões 
anteriores. 
 - Deliberado aprovar a alteração proposta que se traduz na alteração das áreas dos lotes 
n.ºs 13 a 18 e diminuição das áreas para espaços verdes (-34,60 m2) e passeios (-76,70 m2), bem 
como a correspondente planta síntese, devendo ser paga a importância de 6.509,22 €, 
correspondente à diminuição das áreas cedidas. 
 
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 Edmundo Maximino Costa Catarino e Outros, para construção de um 
edifício multifamiliar e comércio, em Casais do Baleal. 
 - Deliberado informar de que os serviços municipais estão a apreciar o pedido em 
conjunto com outro entretanto apresentado para o terreno situado a poente (e a norte da EM) para 
sobre eles ser encontrada uma solução conjunta, que será comunicada logo que seja tomada a 
decisão. 
 
 * Em nome de José Pereira de Barros e Outros, para construção de um edifício de 
habitação e comércio, na Avenida 25 de Abril, em Peniche, acompanhado de uma exposição em 
nome do requerente apresentado algumas condições aquando de cedências de terrenos. 
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 - Deliberado transmitir a informação prestada pelo DPGU, com a qual se concorda, 
confirmando-se de que a cedência do terreno para abertura do arruamento foi à data da cedência 
compensada nos termos então acordados, nomeadamente com a construção por parte do 
Município das infraestruturas do loteamento, sito nos Dominguinhos, e para que foi concedido o 
alvará de loteamento n.º 11, de 16.5.1977. 
 
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 134/05, em nome de José Maria da Conceição Dourado, para proceder a 
alterações no decurso da obra de construção de um edifício de habitação e restaurante, sito na 
Avenida do Mar e Rua António Cervantes, em Peniche, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado aprovar o projecto das alterações, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO, de 15.7.2005, e respeitar as condições do 
DPGU, de 19.7.2005, e dos pareceres dos SMAS e da Delegação de Saúde e ser colhido o 
parecer do SNB 
 
 * 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 uma exposição em nome do requerente. 
 - Apreciada a carta de 30.6.2005 e atentos os motivos invocados, deliberado autorizar a 
emissão da licença antes de celebrada a escritura de cedência do terreno a integrar na via pública, 
não podendo vir a conceder-se a autorização de utilização do edifício a construir sem que tal 
escritura tenha sido celebrada. 
 
 * Proc.º N.º 289/05, em nome de Manuel Torres Sousa João, para proceder à legalização 
de apoio à unidade agro-industrial, sita no Largo de N. Sr.ª da Guia, n.º 15, em Ferrel. 
 - Deliberado manter o indeferimento já deliberado em 7.6.2005 e 20.12.2004, devendo 
proceder à demolição em cumprimento do mandado que para esse feito foi notificado. 
Deliberado ainda que a técnica superior jurista verifique no Tribunal em que situação se encontra 
a participação por desrespeito ao auto de embargo das obras. 
 
 * Proc.º 336/03, em nome de TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., para 
colocação de infraestruturas de suporte de radiocomunicações instaladas neste concelho, já 
presente em reuniões anteriores. 
 - Apreciados os pedidos ainda não objecto de decisão, a Câmara deliberou: 
 1.º- Indeferir o pedido de colocação de antenas na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em 
Peniche, por ter merecido parecer desfavorável do IPPAR, que é vinculativo; 
 2.º- Por se aguardarem ainda os pareceres das Estradas de Portugal e dos SMAS, aguardar 
a recepção de tais pareceres para se pronunciar sobre o pedido de instalação em Serra d’El-Rei, 
junto à Estrada Nacional 114 e aos depósitos de água; 
 3.º- Aguardar também os elementos solicitados pela CCDRLVT e a obtenção da 
declaração de interesse público para o pedido de instalação na Consolação (Botado – Campo de 
Golfe) e a que se refere o processo 594/04, por se situar em zona de REN; 
 4.º- Notificar a requerente para promover a remoção do equipamento num prédio rústico, 
sito na Coimbrã, anteriormente indeferido, em reunião de 20.12.2004, ou requerer e obter o 
licenciamento para transferência para outro local que venha a ser aceite. 
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 * Proc.º N.º 492/04, em nome de Ricardo Alexandre Ferreira Silva, para construção de 
uma moradia unifamiliar, com garagem e muro de vedação, na Travessa Eduardo da Silva, 
Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO. 
 
 * Proc.º N.º 300/05, em nome de António José Miranda Mamede, para proceder a 
alteração da edificação existente no Largo dos Remédios, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO. 
 
 * Proc.º N.º 581/04, em nome de Balealcoop, para construção de muro e colocação de 
rede com 1,50 m de altura, numa propriedade sita na Avenida da Praia, n.º 53, no Baleal, já 
presente em reunião anterior, acompanhado agora de uma carta em nome do requerente. 
 - Deliberado manter o indeferimento deliberado em 23.5.2005. 
 
 * Proc.º N.º 70/05, em nome de António Conceição Nunes, para proceder ao fechamento 
de esplanada, situada junto ao Restaurante Miramar, sito na Avenida do Mar, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar, nas condições das alíneas a) e b) da informação da DGUO, de 
30.6.2005. 
 
 * Proc.º N.º 314/04, em nome de Nis 8 – Imobiliária & Investimento, para proceder a 
alterações no decurso da obra de construção de um edifício, sito na Rua Estado Português da 
Índia, em Peniche, já presente em reuniões anteriores 
 - Deliberado, por maioria, com o voto contra dos 2 membros da CDU, aprovar o projecto 
de arquitectura das alterações, devendo apresentar os projectos das especialidades, como se 
indica na informação da DGUO, de 18.7.2005, considerando-se levantado o embargo dos 
trabalhos à parte do edifício a que respeitam as alterações agora aprovadas, logo que se encontre 
deferido o pedido com a apresentação dos projectos das especialidades. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezoito 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. 

 
 

 


