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ACTA N.º 45 /2005 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005: 

 
 Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de 
Peniche, edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Delfim António Ferreira Campos, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, 
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da 
França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a 
Câmara Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Presidente da Câmara, pelo que a mesma foi aberta e 
presidida pelo Senhor Vice-Presidente, eram nove horas e quarenta 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 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º N.º 4/2005-Lot/DHU, em nome de Leonardo Vitorino Fernando, para loteamento 
de prédio, sito na Rua da Bica, em Ferrel. 
 - Deliberado dar a aprovação, de princípio, ao estudo de loteamento, devendo apresentar 
os projectos de infraestruturas e colher-se os pareceres da DPOI, SMAS e DEA. As condições de 
aprovação, nomeadamente quanto aos encargos a suportar, serão estabelecidas na deliberação de 
aprovação definitiva e dos projectos de infraestruturas. 
 

* Proc.º N.º 4/2002-Lot/DHU, em nome da Nis 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., para 
um loteamento de um prédio misto, sito em Gafas e Pousios, na Coimbrã, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado de pedido, datado de 25.10.2005, solicitando que o valor respeitante à 
liquidação das taxas de infraestruturas, no montante de 37.414,98 €, seja deduzido do débito relativo 
às rendas do armazém onde se encontram instaladas as oficinas de mecânica do Município, de que é 
proprietária a NICIM. 
 - Deliberado indeferir a pretensão pelos motivos constantes da informação do DPGU, de 
17 de Novembro de 2005. 
 
 * Proc.º N.º 7/2001-Lot/DHU, em nome de Imojúlio – Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, Lda., para um loteamento de prédios rústicos, sitos nos Caminhos Velhos, em 
Geraldes, já presente em reuniões anteriores, acompanhado de informação do DPGU, datada de 
14.11.2005. 
 - Deliberado, de acordo com a informação prestada pelo DPGU, de 14.11.2005, autorizar 
a demolição dos antigos lavadouros e a execução das infraestruturas necessárias para a 
concretização das obras de urbanização do referido loteamento. 

- Deliberado também que o DPGU proceda à avaliação do novo barracão construído 
provisoriamente para transferência das instalações que servem de armazém da Comissão de 
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Festas de Casais do Júlio e estime o valor despendido com a construção, para posterior 
apreciação e decisão. 
 

* Proc.º N.º 18/01-Lot/DHU, em nome de Penichelar, L.da, para loteamento de um 
prédio rústico, sito nos Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores, solicitando que a 
caução seja substituída pela hipoteca dos lotes n.ºs 28, 29 e 30, a constituir no loteamento. 
 - Deliberado autorizar que a caução seja substituída por hipoteca sobre os lotes n.ºs 28, 
29 e 30, a constituir no loteamento, no valor total de 275.000,00 €, atribuindo-se ao lote 28 o 
valor de 60.000,00 €, ao lote 29 o valor de 45.000,00 € e ao lote 30 o valor de 70.000,00 €, 
devendo a mesma ser registada na Conservatória do Registo Predial a favor do Município de 
Peniche  
 
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 José Rui Cordeiro Pinto, para loteamento de um prédio rústico, sito no 
Caminho Municipal n.º 1404, em Casal Moinho. 
 - Deliberado que os SMAS procedam à actualização da informação prestada em 
14.8.2005. 
 

* Em nome de Dionísio Machado Amador, para construção/recuperação de edifício para 
comércio e serviços, situado na Avenida do Mar, n.º 14, em Peniche. 
 - Deliberado informar que a pretensão não é viável, nos termos e com os fundamentos 
constantes da informação da DGUO, de 27.10.2005, podendo reformular o estudo por forma a 
respeitar as condições da referida informação e observação contida no parecer do IPPAR (último 
parágrafo do ponto III). 
 
 * Em nome de Pedro Manuel Rentoa Piaça, para proceder à elaboração de projecto de 
beneficiação e ampliação de construções existentes, sitas na Rua do Lapadusso, em Peniche. 
 - Deliberado informar o requerente de acordo com a informação prestada pelo DEPPC, 
datada de 11.11.2005, de que se remete cópia, e que qualquer operação urbanística não poderá 
ser efectuada a menos de 60 metros da unidade industrial “Fundibronze”, enquanto esta não for 
objecto de operação de encerramento das instalações. 
 
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. N.º 341/04, em nome de Joaquim José Conceição Santos, para concessão de 
Licença de Utilização para um estabelecimento de pastelaria, sito no Largo Dr. Manuel Pedrosa, 
n.º 14 B, em Ferrel. 
 - Deliberado informar que, em princípio, não é viável a concessão de licença de 
utilização para o estabelecimento de pastelaria com fabrico próprio, sem que o mesmo tenha sido 
objecto de medidas correctivas acústicas e se conforme dentro dos parâmetros legais de 
insonorização, cujo relatório de medição acústica deverá ser elaborado pelo DEA e trazido para 
apreciação em próxima reunião. 
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 * Proc. N.º 76/2005, em nome de Nuno Miguel Inácio Faustino, para construção de 
moradia unifamiliar, com destaque de parcela, c-128/05, sita na Rua Luís de Camões, em Serra 
de El-Rei, acompanhada de informação do DPGU, datada de 27.10.2005. 
 - Deliberado deferir a pretensão quanto à execução das infraestruturas por parte da 
Câmara, por se enquadrarem no regime previsto no n.º 3 do Artigo 50.º do RMUE, devendo o 
requerente efectuar o pagamento das taxas devidas (TMU), no valor de 419,69 €, conforme folha 
de cálculo apresentada pelo técnico responsável pela obra, e nos termos da informação do 
DPGU, de 27.10.2005. 
 - Deliberado, ainda, informar o requerente que o pagamento não representa qualquer 
compromisso por parte da Câmara quanto às datas de conclusão dos trabalhos previstos, salvo a 
garantia da execução de acessibilidades em boas condições de circulação e segurança aquando 
da autorização para utilização da moradia. 
 
 * Proc. N.º 368/2005, em nome de Nuno Conceição Costa – Mármores e Construções 
L.da, para proceder a alterações em armazém e construção de muro, sito no Casal Caroucha, em 
Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidas na informação da DGUO, de 14.10.2005. Mais foi deliberado informar o 
requerente que a eventual instalação de actividade industrial estará sujeita ao licenciamento 
industrial em conformidade e nos termos legais. 
 
 * Proc. N.º 470/2005, em nome de C.G.M.M. Vending, L.da, para instalação de 
estabelecimento de bebidas, no Forte das Cabanas, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e deferir o pedido de licenciamento, 
devendo ser respeitadas as condições constantes dos pareceres dos SMAS, de 9.11.2005 e da 
Delegação de Saúde, de 28.8.2005. 
 
 * Proc. N.º 45/2005, em nome de João Manuel Ramos Ribeiro, para proceder à 
legalização de moradia, sita na Estrada Nacional 114, n.º 126, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado indeferir e promover a audiência prévia, nos termos do n.º 3 do Artigo 106.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e informar que a Câmara está disponível para 
reanalisar o processo caso seja apresentada uma solução que conduza à legalização e se 
conforme com o RGEU e o Código Civil. 
 
 * Proc.º N.º 11/2003, em nome de Henrique Sousa Santos, para construção de armazém 
agrícola, em “Lindas” - Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado, na sequência do despacho do Senhor Presidente, proferido em 5.11.2004, e 
do ofício notificação n.º 405, de 20.1.2005, notificar o requerente para, no prazo de trinta dias, a 
contar da data da notificação, proceder à demolição do armazém que construiu clandestinamente, 
em “Lindas” - Atouguia da Baleia, e à reposição de tudo nas condições em que se encontrava 
antes do início da construção, sob pena de, decorrido o prazo e sem que se mostre cumprida a 
demolição, a Câmara procederá à demolição do armazém e à reposição de tudo no estado 
anterior, por conta do infractor, ao abrigo e nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 4 do Artigo 106.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, procedendo-se, quanto ao mais, em 
conformidade com a Lei. 
 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
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 A Câmara deliberou aprovar um estudo de plano de alinhamentos apresentado para o 
traçado de arruamentos junto à rotunda da Fundibronze, em Peniche, elaborado pela Divisão de 
Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 9.11.2005. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo doze horas e quinze minutos, o Senhor Vice-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. 
 

 


	PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

