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ACTA N.º 5/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005: 
 
 Aos trinta e um dias do mês de Janeiro 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, Vice-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 e presidida, pelo Senhor Vice-Presidente, eram catorze horas e 
cinquenta minutos.  
 Não compareceram à reunião o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora 
Clara Filipe, o primeiro por ter suspendido as suas funções, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 
14/79, por ser candidato às eleições legislativas, pelo que presidiu à reunião o Senhor Vice-               
-Presidente, e a segunda por se encontrar doente. 
 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 O Senhor Vice-Presidente informou a Câmara da sua participação nas seguintes reuniões 
e eventos: 
 - Dia 15 de Janeiro, entrevistas para o concurso de arquitecto paisagista e gravação para a 
RTP Internacional de um programa sobre o concelho de Peniche, em Campelos, Torres Vedras; 
 - Dia 26 de Janeiro, no Governo Civil de Leiria, reunião da Comissão Distrital de 
Segurança Rodoviária; 
 - Dia 27 de Janeiro, recepção à Dr.ª Teresa Caeiro, cabeça de lista do CDS pelo distrito 
de Leiria, e reunião do Conselho Municipal de Educação; 
 - Dia 28 de Janeiro, reunião com o STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e quatro de 
Janeiro 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 e oito de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 558.651,57 € (quinhentos e cinquenta e 
oito mil seiscentos e cinquenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 195.491,27 € (cento e noventa e 
cinco mil quatrocentos e noventa e um euros e vinte e sete cêntimos). 
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 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.696.588,37 € (um milhão 
seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e oitenta e oito euros e trinta e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 246.641,16 € (duzentos e 
quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e um euros e dezasseis cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Vice-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, relativo à semana de 24 a 28 de Janeiro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
* Fax, datado de 29.1.2005, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 

Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e uma maior tolerância nos horários de 
encerramento dos estabelecimentos comerciais, nos próximos dias 4 a 9 de Fevereiro, na época 
de Carnaval. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento 
respectivo, o que deverá comunicar-se à GNR e à PSP. (P.º 35/03) 

 
* Ofício n.º 8144, datado de 10.11.2005, da Inspecção-Geral da Administração do 

Território, solicitando esclarecimentos relativamente a uma exposição apresentada naqueles 
serviços pelo Senhor Gilberto Manuel da Silva Chagas sobre a existência de uma oficina de 
automóveis a funcionar na Rua da Pedreira, n.º 8, em Atouguia da Baleia, alegadamente sem os 
devidos licenciamentos camarários e sem que a mesma reúna as condições de segurança para o 
seu funcionamento. 

- Deliberado informar de que a reclamação incide sobre uma pequena edificação 
construída sem licença e que foi objecto, por isso, de instauração de processo de contra-
ordenação, tendo o projecto de arquitectura de legalização (proc.º n.º 114/04), em nome de Rui 
Miguel Nunes Fonseca) sido objecto de aprovação nesta reunião, com a condição de o requerente 
apresentar os projectos das especialidades e com eles declaração em como tomou conhecimento 
de que o edifício se destina apenas a arrumos e estacionamento de automóveis e que qualquer 
outra utilização terá que ser sempre sujeita a um pedido distinto e devidamente instruído nos 
termos da legislação aplicável. (P.º 16/01 
 
 * Carta, datada de 20.1.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de refeições fornecidas na 
cantina daquele Centro a dois trabalhadores que se encontram em Acordo Ocupacional do Centro 
de Emprego. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 92,00 €. (P.º 
40/09/01) 
 
 * Carta, datada de 20.1.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesas com a utilização do 
Pavilhão Gimnodesportivo da E.B. 2,3 - D. Luís de Ataíde pelas secções de ginástica e futebol 
daquele Centro Social. 
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 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 1.305,00 €. (P.º 
40/09/01) 
 
 * Ofício n.º 1/05, datado de 5.1.2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando o 
reembolso das despesas efectuadas com a manutenção de zonas verdes daquela freguesia e 
respeitantes ao mês de Dezembro de 2004. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio de 225,00 €. (P.º 28) 
  

* Carta, com a ref.ª 13/D/05, datada de 24.1.2005, da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche, solicitando a atribuição de um donativo a fim de permitir a aquisição de 
material de desencarceramento, de que anexa a respectiva listagem e preços. 
 - Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros um subsídio, por despesas de capital, 
no valor de 1.435,15 €. (P.º 36/03) 
  

* Fax, datado de 24.1.2005, da Renascer - Associação Cristã de Reabilitação Acção 
Social e Cultura, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na Praça 
Jacob Rodrigues Pereira e duas bancas na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos 
próximos dias 14 e 15 de Fevereiro. 
 - Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 
 * Informação n.º 8, datada de 24.1.2005, do Departamento de Energia e Ambiente, 
prestando alguns esclarecimentos relativamente ao Projecto “Eco XXI”, a levar a cabo pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), e da necessidade de se recolherem pareceres 
junto das entidades competentes. 
 - Deliberado ouvir a ANMP sobre esta iniciativa, sem prejuízo de ser, desde já, preparada 
a candidatura, devendo os serviços prestar informação fazendo o balanço do relacionamento da 
Câmara com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) nos últimos anos relacionado com 
a atribuição das bandeiras azuis às praias do concelho. (P.º DSET) 
 
 * Carta, com a ref.ª 8/05/C, datada de 24.1.2005, da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche, solicitando a cedência do autocarro municipal destinado ao transporte de 
elementos da fanfarra daquela Associação, no próximo dia 24 de Abril. 
 - Deliberado autorizar a utilização do autocarro. (P.º 32/06) 
 
 * Carta, com a ref.ª 4/05, datada de 18.1.2005, da Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa “O Independente”, solicitando apoio financeiro e logístico, conforme indica, 
destinado à realização do VIII Concurso de Pesca Desportiva. 
 - Deliberado conceder à Associação um subsídio de 500,00 € para o efeito. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 17.1.2005, da Sociedade Mútua de Seguros “Mútua dos Pescadores”, 
solicitando a cedência do autocarro municipal, para uma deslocação a Lisboa, no próximo dia 13 
de Março, para participar numa Assembleia-Geral de Pescadores. 
 - Deliberado autorizar a utilização do autocarro, considerando que se trata de uma 
deslocação e reunião de pescadores. (P.º 32/06) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * E-mail, datado de 18.1.2005, do Grupo dos Amigos de Olivença, solicitando a 
divulgação de uma nota de imprensa relativa à Questão de Olivença. (P.º 17) 
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 * Carta, datada de Dezembro de 2004, da Associação Portuguesa Amigos de Raoul 
Follereau, solicitando diverso apoio, integrado nas celebrações do 52.º Dia Mundial dos 
Leprosos. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 6.1.2005, da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, dando 
conhecimento das suas actividades desenvolvidas e remetendo um exemplar da sua revista n.º 16, 
do 3.º trimestre de 2004. (P.º 17) 
 
 * Informação n.º 3/2005, datada de 19.1.2005, do técnico superior de desporto, prestando 
alguns esclarecimentos sobre o apoio da marca Rip Curl ao Guia de Surf do Concelho de Peniche.  
 
 * Relatório, elaborado pelo PAC – Peniche Amigos Clube, relativo ao projecto 
Animapeniche – Verão 2004. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Celtibericu – Restauração & Eventos, Lda., solicitando 
autorização para proceder à instalação de uma esplanada, na Avenida do Mar, em Peniche. 
 - Deliberado deferir. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 * Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando 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: 

- Em nome da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, a fim de 
realizar bailes de Carnaval, nos próximos dias 5 a 8 de Fevereiro. 

- Em nome da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, a fim de realizar 
bailes de Carnaval, nos próximos dias 5 a 8 de Fevereiro, das 22 às 4 horas. 

- Em nome de João Carlos Lemos Barata – Comissão Organizadora do Carnaval 2005 de 
Peniche, a fim de realizar desfiles de Carnaval nas ruas da cidade, nos próximos dias 6 e 8 de 
Fevereiro, das 12 às 19 horas. 

- Em nome de Diversões Jogal Pedroguense, Lda., para instalação de uma pista de 
automóveis, no Campo da República, em Peniche, nos próximos dias 5 a 13 de Fevereiro, das 14 
às 24 horas. 

- Deliberado deferir os quatro pedidos, devendo o ruído ser em tom moderado. 
 
LICENCIAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO: 

 
* Requerimento, em nome de José Simões Costa Ratola, solicitando a emissão de licença 

de funcionamento de recinto improvisado, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 
309/02, de 16 de Dezembro, a fim de realizar um karaoke, no seu estabelecimento, denominado 
“Danau Bar”, sito na Praia do Baleal, nos próximos dias 5, 7, 12, 19 e 26 de Fevereiro. 

- Deliberado deferir. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Requerimento, em nome de José Simões Costa Ratola, solicitando autorização para 
alargar o horário de funcionamento do seu estabelecimento, nos próximos dias 5 e 7 de Fevereiro. 
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 - Dado que para o estabelecimento existe processo que prova reunir as condições exigidas, 
deliberado deferir. 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Conceição, foi presente um 
requerimento, em nome de Maria de Fátima Tavares dos Santos Baumann, solicitando que seja 
visado horário de funcionamento, das 7 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, 
denominado “Cantinho Internacional”, situado na Rua Tenente Valadim, n.º 24, em Peniche. 
 - Deliberado, com o voto contra do Senhor Vereador António José Correia, que seja visado 
horário até às 2 horas, mas com validade até 30.4.2005. 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Conceição, foi presente um 
requerimento, em nome de Francisco José Nunes Garcia, solicitando que seja visado horário de 
funcionamento, das 11 às 2 horas, para um estabelecimento de restauração, denominado “Semi-
Bar”, situado na Rua 1.º de Dezembro, n.º 128, em Peniche. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 24 horas, por se situar em zona habitacional. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 
 * Foi presente um requerimento, em nome de António Pedro Antunes Catarino, 
solicitando a renovação de licença para uma máquina de diversão, destinada ao estabelecimento, 
denominado “Game Club”, sito na Avenida do Mar, n.º 97, nos Casais do Baleal. 
 - Deliberado deferir. 
 
VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE: 
 
 * Na sequência da deliberação camarária, tomada em reunião de 27.1.2004, foi presente 
uma carta do Senhor Tiago Machado Monteiro, dando conhecimento de que não reúne as 
condições necessárias para promover as obras de beneficiação do prédio situado na Rua do 
Bairro Novo, n.º 7, em Serra d’ El-Rei, de que é arrendatário o Senhor Marcelino Pereira, pelo 
que solicita que seja ordenado o despejo do inquilino e a demolição do referido prédio. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 25/01) 
 
ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamentos para a Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel. 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Zélia Diana Domingues Verol, solicitando 

a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o 10.º ano do curso Técnico de Comércio – Marketing, em virtude do mesmo não ser 
ministrado na Escola Secundária de Peniche. 
 - Deliberado deferir. (P.º 13/04) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 1: 
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 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 1, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 4.500,00 € em reforços de despesas correntes, 1.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 5.500,00 €, em anulações de despesas correntes. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 1: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 1.000,00 € em reforços. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – devolução de fogo: 
 
 * Informação, datada de 26.1.2005, da técnica superior de serviço social, dando 
conhecimento de que a Senhora Maria Isabel Codinha Eustáquio Fernandes pretende abandonar 
o fogo de que é titular, sito no Edifício Coosofi, 6.º andar “B”, em Peniche, por existirem 
relações de má vizinhança, e informando da existência de rendas em atraso. 
 - Deliberado aceitar a chave e devolução do fogo, nos termos propostos, devendo o 
inquilino e cônjuge apresentar declaração do conhecimento da importância que fica em dívida, e 
que se compromete a pagá-la em prestações mensais de 80 euros e que, na falta do pagamento de 
qualquer delas , se vencerão todas as que estiverem em dívida. 
 
Habitação social – alienação de fogo: 
 
 * Foi novamente presente o processo, em nome de Marcolina Maria Morgado, em que 
solicita a aquisição do fogo de que é arrendatária, sito na Rua Luís de Camões, Bloco 4, r/c esq.º, 
em Peniche, sendo a escritura celebrada em nome do seu neto, Joaquim Francisco Cunha Brito, 
acompanhado agora de carta, datada de 10.12.2004, em nome da requerente, dando a sua 
concordância com as condições impostas pela Câmara. 
 - Deliberado alienar o usufruto do fogo que ocupa à inquilina Marcolina Maria Morgado, 
pela importância de 3.010,00 €, e a nua propriedade ao seu neto Joaquim Francisco Cunha Brito, 
pela importância de 12.039,36 €. (P.º 32/03) 
 
Condomínio do edifício, sito na Rua dos Covos, n.º2: 
 
 * Informação, datada de 27.1.2005, da técnica superior de serviço social, dando 
conhecimento das deliberações tomadas em reunião de condóminos do prédio, sito na Rua dos 
Covos, n.º 2, em Peniche, nomeadamente quanto ao valor mensal do referido condomínio. 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter à contabilidade para que promova os 
pagamentos do condomínio, nos termos deliberados pela Assembleia de Condóminos. 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Domingos Antunes Bicho, solicitando a alienação de uma 
parcela de terreno, sita na Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel. 
 - Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 30,00 m2, segundo 
o plano de alinhamentos hoje aprovado, pela importância de 653,25 €, destinada a logradouro, 
devendo promover-se previamente a sua desafectação do domínio público e integração no 
domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
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CEMITÉRIOS: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 392, datado de 29.12.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, dando conhecimento do problema de sobrelotação dos cemitérios de Atouguia da 
Baleia e Lugar da Estrada, e da necessidade da sua rápida resolução.  
 - Deliberado: 
 1.º- Que os serviços promovam a elaboração do projecto de ampliação do cemitério do 
Lugar da Estrada, depois de se verificar se é ou não possível negociar a aquisição de uma parcela 
de terreno adjacente ao municipal, do lado nascente, em função do terreno que vier a estar 
disponível face ao resultado de tal negociação; 
 2.º- Que seja feita a identificação dos proprietários dos terrenos adjacentes ao cemitério 
de Atouguia da Baleia, a fim de serem contactados para a venda da área necessária à ampliação. 
 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 
 Tendo-se verificado lapso na deliberação de 3.1.2005, fls. 4 do respectivo livro, quanto à 
emissão das senhas para ocupação de terrado em mercados e feiras, para as taxas 1,40 e 0,70, 
uma vez que o valor em vigor é de 1,20 €, a Câmara deliberou: 
 1.º- Autorizar a emissão das seguintes senhas: 
  - Ocupação de terrado = 110 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 
11.000, série A, de cor creme, da taxa de 1,20 €; 
  - Ocupação de terrado = 60 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 
6.000, série A, de cor cinza, da taxa de 0,60 €; 
 2.º- Que, até ao recebimento das senhas cuja emissão é agora autorizada, sejam utilizadas 
as senhas emitidas, erradamente, com os valores de 1,40 € e 0,70 €, devendo ser manualmente 
corrigidas para 1,20 € e 0,60 €, cobrando-se estes valores aos utentes; 
 3.º- Que no livro de armazém sejam escrituradas as senhas com o valor de 1,20 € e 0,60 €; 
 4.º- Que, logo que recebidas as senhas com os valores correctos, passem as mesmas a ser 
utilizadas, elaborando-se auto de inutilização das senhas ainda existentes com os valores errados 
e das que têm os valores correctos até ao número das que foram utilizadas com os valores 
errados e corrigidos manualmente. 
 
LOTEAMENTO MUNICIPAL: 
 
 Elaborado pelos serviços municipais, foi novamente presente o estudo de loteamento para 
parte do prédio municipal, sito na Estrada dos Remédios ou Sítio da Bica, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8517, do livro B-23, a folhas 186, e 
inscrito a favor do Município pela inscrição n.º 4022, a fls. 132 v.º do livro G-11. 
 Verifica-se que, tendo sido submetido a discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, não foi objecto de qualquer reclamação, estando o mesmo 
abrangido pelo Plano Director Municipal. 
 Apreciado o estudo, a Câmara deliberou aprovar a referida operação de loteamento, nos 
termos daquele artigo 7.º, para o que desanexa do prédio identificado 3 parcelas de terreno, 
destinadas a construção, com a área total de 1665,00 m2, cada uma delas constituindo um lote, 
com a área de 555,00 m2, com os seguintes elementos de identificação: 
 a) Lote de terreno, designado por n.º 1, com a área de 555,00 m2, sito na Avenida Paulo VI, 
na freguesia da Ajuda, em Peniche, que confronta do norte com Avenida Paulo VI, do sul e 
poente com o Município de Peniche e do nascente com a Rua dos Covos; 
 b) Lote de terreno, designado por n.º 2, com a área de 555,00 m2, sito na Avenida Paulo VI, 
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na freguesia da Ajuda, em Peniche, que confronta do norte com a Avenida Paulo VI, do sul e 
nascente com o Município de Peniche e do poente com a Rua dos Covos; 
 c) Lote de terreno, designado por n.º 3, com a área de 555,00 m2, sito na Avenida Paulo VI, 
na freguesia da Ajuda, em Peniche, que confrontado norte com a Avenida Paulo VI, do sul e 
poente com o Município de Peniche e do nascente com a Rua das Redes. 
 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente e apreciado o processo de loteamento n.º 3/2002-Lot/DHU, em nome de 

Parkimo – Construções, Lda., para loteamento de um prédio rústico, sito na Rua Principal, nos 
Casais do Júlio, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de parecer técnico da 
DGUO. 

- Deliberado remeter à requerente cópia da informação dos SMAS, de 20.8.2004, e 
solicitar que informe sobre qual das duas primeiras hipóteses nela referidas pretende optar. Na 
hipótese de optar pela primeira solução, deverá apresentar nova planta síntese, que poderá conter 
também os elementos correspondentes às cedências, mas que esteja expurgada dos elementos da 
planta de trabalho, por forma que fique perfeitamente perceptível e de leitura fácil e obedeça aos 
requisitos do artigo 15.º do Edital n.º 41/93, após o que o processo será objecto da informação 
final dos serviços para fixação das condições da aprovação. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 * Foi presente e apreciado um pedido de informação, em nome de Urbaleia – Construções 
& Urbanizações, Lda., acerca da viabilidade de construção de um armazém, no Caminho da Vila, 
em Serra d’ El-Rei. 
 - Deliberado que a DEPPC elabore e junte ao processo esboço da rede viária a prever 
para a área industrial em que se insere a pretensão e informa o requerente da deliberação tomada 
o que irá provocar demora na prestação de informação definitiva sobre a pretensão. 
 
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 502/04, em nome de João Miguel Fernandes Jorge, para proceder à 

legalização de alterações numa moradia, sita na Rua José da Conceição Bento, n.º 1, na 
Consolação. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo ser apresentadas as declarações 
de responsabilidade referidas na informação da DGUO. 

 
* Proc.ºs N.ºs 802/00 e 471/96, em nome de Horácio Vieira Leal, o primeiro para 

proceder a alterações no decurso da obra de construção de um armazém/expositor, já presente em 
reunião anterior e acompanhado agora de um pedido de reapreciação, e o segundo para proceder 
à legalização de um armazém, acompanhado também de um pedido de reapreciação por 
caducidade, ambos situados na Estrada Nacional 114, n.º 11, na Coimbrã. 
 - Deliberado informar de que, para os pedidos de reapreciação poderem ser apreciados, 
deverá apresentar os elementos referidos nas informações técnicas. 
  

* Proc.º N.º 323/04, em nome de Becalis – Sociedade Comercial & Imobiliária, S.A., 
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para construção de escritórios, na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia, já presente 
em reunião anterior e acompanhado agora de novos elementos. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto quanto às fachadas, por forma a 
aproximá-las dos valores tradicionais presentes nos edifícios mais recentes situados no largo 
fronteiro à igreja. 
  

* Proc.º N.º 114/04, em nome de Rui Miguel Nunes Fonseca, para proceder à legalização 
de um anexo/garagem, situado na Rua da Pedreira, n.º 10, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação técnica, de 12.1.2005, e com eles declaração do 
requerente em como tomou conhecimento que o edifício se destina apenas a arrumos e a 
estacionamento de automóveis e que qualquer outra utilização terá que ser sempre sujeita a um 
pedido distinto e devidamente instruído, nos termos da legislação aplicável. 
  

* Proc.º N.º 38/04, em nome de Francisco Ramos Franco, para proceder a ampliação de 
uma moradia unifamiliar, sita na Rua das Âncoras, n.ºs 15 e 17, em Peniche, já presente em 
reunião anterior e acompanhado agora de novos elementos. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO, de 17.1.2005, e demais elementos também 
nela mencionados. 
  

* Proc.º N.º 694/02, em nome de Joaquim Albino Dias Oliveira & Outro, para proceder a 
alterações numa moradia bifamiliar, sita na Rua do Talefe, na Seixeira, em Ferrel, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado agora de um pedido de reapreciação. 
 - Deliberado indeferir o pedido de reapreciação apresentado em 9.11.2004, pelos motivos 
e com os fundamentos constantes da informação da DGUO, de 24.1.2005. 
  

* Proc.º N.º 20/05, em nome de Luís Filipe Costa Pereira, para proceder a alterações no 
decurso da obra de construção de um armazém, na Rua do Pai Cavaleiro, em Serra d’ El-Rei. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos de 
estabilidade, água e esgotos e ser instaurado o processo de contra-ordenação correspondente. 
  

A Câmara tomou ainda conhecimento de novo desenho apresentado pela firma Peniche 
Praia – Turismo & Construção, Lda., como mais uma alternativa para o prédio que pretende 
construir no gaveto formado pelo Largo Castilho e ruas José Estêvão e Afonso de Albuquerque, 
em Peniche, e a que respeita o processo de obras n.º 407/04, tendo sido deliberado remeter o 
novo desenho com os já constantes no processo ao IPPAR, como tratando-se de uma solução 
alternativa às demais, para apreciação daquele Instituto. 
 
REUNIÕES DA CÂMARA: 
 
 Face à época de Carnaval que se atravessa e às tolerâncias de ponto concedidas ao 
pessoal, a Câmara deliberou não realizar a reunião ordinária que deveria ter lugar no próximo dia 
7 de Fevereiro. 
 
CARNAVAL – DISPENSA DE PESSOAL: 
 
 À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara deliberou conceder a 
seguinte tolerância de ponto: 
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a) Segunda-feira (dia 7) – dispensa de 50% do pessoal na parte da manhã; 
 b) Terça-feira (dia 8) – dispensa de todo o pessoal; 
 c) Quarta-feira (dia 9) – dispensa de 50% do pessoal na parte da manhã. 
 A dispensa do dia 8 não deverá impedir o funcionamento dos serviços que não encerram 
em dias de feriado, pelo que deverá ser mantido ao serviço o pessoal indispensável a esse 
funcionamento e o pessoal que trabalhe em equipa deverá ser dispensado todo na mesma manhã. 

Dada a especificidade do Museu e porque tem dia de encerramento normal diferenciado, 
foi ainda deliberado consignar que o Museu encerre sempre na terça-feira de Carnaval, desde que 
para esse dia seja concedida tolerância de ponto em relação aos serviços municipais que 
encerram nos dias feriados. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma 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. 
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