
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.09.2005 * Livro 95 * Fl.63 

ACTA N.º 34/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2005: 
 
 Aos doze dias do mês de Setembro 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, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, 
reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
 No período reservado à audição do público, usaram da palavra: 
 - José Marques, que mostrou a sua preocupação quanto à segurança do edifício onde 
habita, na Rua Salvador Franco, quando se efectuarem as escavações para a construção da cave 
do edifício aprovado e contíguo ao seu. Foi informado de que, aquando do licenciamento, a 
câmara imporá o cumprimento de condições que assegurem a necessária segurança. 
 - Laura Farto, que solicitou informação sobre a evolução da questão da churrasqueira que 
existe em frente da sua habitação, em Ferrel, e objecto de reiteradas reclamações, a qual se 
encontra em não funcionamento por motivo de férias. Informada  de que o estabelecimento será 
visitado, logo que retome o funcionamento, pelo coordenador da protecção civil e pelo 
Comandante dos Bombeiros. 
 - Victor Cristina e outros, com habitação no Largo Manuel Pedrosa, em Ferrel, que 
reclamaram contra a existência de uma esplanada e o funcionamento do estabelecimento de café 
pertencente a Joaquim José Conceição Santos, pelo incómodo que o ruído produzido provoca e 
por afectar esteticamente o edifício, assunto tratado na reunião de 29 de Agosto de 2005. Foi 
deliberado notificar o Senhor Joaquim José Conceição Santos parta remover a esplanada que 
mantém em exploração no local sem prévio licenciamento, o que deverá fazer no prazo de 8 dias, 
sob pena, se o não fizer, de a Câmara se lhe substituir e aplicar as sanções legais. 
 - Maria da Conceição S. Santos, que expôs as circunstâncias em que solicitou licença 
para a venda ambulante de peixe e solicitou a revisão do indeferimento. O assunto veio a ser 
objecto de deliberação no período da ordem do dia, na sequência de exposição escrita que 
apresentara. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia 
 Solicitou informação sobre para quando se prevê a transferência da verba para a Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, relativa ao terceiro trimestre. O Senhor Presidente esclareceu 
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que já falara com o Senhor Presidente da Junta sobre o assunto e esclarecido que a transferência 
seria feita logo que haja disponibilidade e que a Câmara se não encontra em falta, uma vez que o 
trimestre ainda decorre. 
 
 Senhora Vereadora Clara Filipe 
 Reiterou o pedido feito no ano anterior de serem melhor sinalizados os acessos às escolas 
D. Luís de Ataíde e a EBI 1.2.3, dada a dificuldade com que as pessoas que não conhecem a 
cidade se confrontam para as localizar, nomeadamente os novos docentes. O Senhor Presidente 
encarregou o Senhor Vice-Presidente de promover a colocação da sinalização. 
 
 Senhor Vereador  Emídio Barradas 
 - Lembrou a pretensão apresentada, há meses, pelos vendedores no mercado municipal, 
quanto à utilização do monta cargas para o piso superior, pelo que se deveria informar os 
interessados e a própria Câmara das diligências feitas. O Senhor Presidente informou de que iria 
tratar do assunto com o director do D. E. A; 
 - Chamou a atenção para a existência de inscrições em muros e paredes e lembrou a 
conveniência de, em relação a algumas e face ao seu teor, ser a Câmara a tomar a iniciativa de as 
apagar. 
 
 Senhor Vice-Presidente 
 - Informou de que haviam sido aceites as duas candidaturas apresentadas para o ensino de 
inglês nas escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho; 
 - Deu conhecimento da forma como decorreu o 1º Curso de Verão de Geologia 
Sedimentar de Peniche, ontem terminado. 
 
 Senhor Presidente da Câmara 
 - Deu conhecimento da reunião que teve com o Conselho de Administração do Hospital 
de Peniche, onde foram apresentados os novos administradores e as suas intenções quanto a 
alguns aspectos do funcionamento dos serviços de saúde e do Hospital; 
 - Informou de que foi feita hoje a consignação da obra de requalificação do Campo da 
República e de que, amanhã, será feita a da requalificação da Avenida Monsenhor Manuel 
Bastos Rodrigues de Sousa. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 
 

 O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 
deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos às 
semanas de 29 de Agosto a 9 de Setembro corrente. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
* Carta, sem data, da TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., informando que 

interpôs recurso contencioso de anulação relativamente à ordem de demolição de uma antena 
instalada em Atouguia da Baleia. 
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- Tomado conhecimento e deliberado remeter fotocópia ao Senhor Consultor Jurídico 
para os devidos efeitos. (336/03) 

 
* Ofício n.º 71/05, datado de 29 de Agosto de 2005, da Junta de Freguesia de São Pedro, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a 
manutenção de zonas verdes daquela freguesia, respeitantes ao mês de Agosto de 2005. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio de 225,00 euros. (28) 
 
* Carta, sem data, de Filomena Maria Conceição Santos e Outros, apresentando exposição 

sobre o excesso de pombos na cidade. 
- Deliberado que a Médica Veterinária Municipal identifique os proprietários dos pombos e 

informe das possibilidades de resolução da situação, nomeadamente através do controlo da 
reprodução. (3) 

 
* Ofício n.º 1741, datado de 29 de Agosto de 2005, da Associação de Municípios do Oeste, 

solicitando que sejam efectuadas as transferências financeiras referentes ao 1.º e 2.º semestres do 
corrente ano correspondentes à comparticipação da Câmara naquela Associação. 

- Deliberado autorizar o pagamento das importâncias devidas a processar à medida da 
concretização das acções previstas e dos trimestres vencidos e da existência de disponibilidades 
financeiras. (23/01) 

 
* Carta n.º 233/05, datada de 7 de Setembro de 2005, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando apoio para a realização de um seminário internacional intitulado “Networking a chance 
de ter uma Europa mais próxima”. 

- Deliberado dispensar o apoio solicitado. (11/03) 
 
* Ofício n.º 927/C, datado de 29 de Agosto de 2005, do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local, remetendo parecer atinente às propostas de lei sobre o 
regime jurídico da titularidade dos recursos hídricos e da Lei da Água. 

- Tomado conhecimento. (40/03) 
 
* Circular n.º 107/2005-AS, datada de 29 de Agosto de 2005, da ANMP, informando da 

alteração da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais relativamente à dispensa de funções 
dos candidatos. 

- Tomado conhecimento. (16/03) 
 
* Ofício n.º 2528/DSPO-DO/2005, datado de 2 de Setembro de 2005, do Instituto da 

Água, remetendo cópia da acta da reunião realizada no INAG sobre a estabilidade das arribas. 
- Tomado conhecimento. (16/01) 
 
* Relatório do I Curso de Verão de Geologia Sedimentar de Peniche. 
- Tomado conhecimento.  
 

LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Decreto-Lei n.º 130/2005, de 16 de Agosto, que altera o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 
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21 de Agosto, que aprova o regime jurídico do licenciamento ambiental, na parte respeitante à 
participação do público, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/35/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 
 - Decreto-Lei n.º 131/2005, de 16 de Agosto, que aprova um regime excepcional e 
transitório de atribuição de licença para a pesquisa e captação de águas subterrâneas e para a 
instalação de novas captações de águas superficiais destinadas ao abastecimento público e define 
os critérios mínimos de verificação da qualidade da água tanto na origem como na distribuída 
para consumo humano. 
 - Decreto-Lei n.º 132/2005, de 16 de Agosto, que cria um regime excepcional para a 
contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e aquisição de serviços que 
tenham em vista prevenir ou acorrer a situações extraordinárias decorrentes da seca em 2005. 
 - Decreto-Lei n.º 133/2005, de 16 de Agosto, que aprova o regime de licenciamento da 
actividade das entidades que operam no sector da pesquisa, captação e montagem de 
equipamentos de extracção de água subterrânea. 

- Lei Orgânica n.º 3/2005, de 29 de Agosto, que altera a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 
de Agosto (lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais). 

- Lei n.º 43/2005, de 29 de Agosto, que determina a não contagem do tempo de serviço 
para efeitos de progressão nas carreiras e o congelamento do montante de todos os suplementos 
remuneratórios de todos os funcionários, agentes e demais servidores do Estado até 31 de 
Dezembro de 2006. 

- Lei n.º 46/2005, de 29 de Agosto, que estabelece limites à renovação sucessiva de 
mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais. 

- Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto, que estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos 
das autarquias locais e seus titulares. 

- Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, que estabelece regras para as nomeações dos altos 
cargos dirigentes da Administração Pública. 

- Lei Orgânica n.º 5/2005, de 8 de Setembro, que altera o regime jurídico da eleição do 
Presidente da República e o regime jurídico do recenseamento eleitoral. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 16: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 
orçamental de despesa n.º 16, para o ano em curso, a qual regista o valor de 51.000,00 euros em 
reforços de despesas correntes, 29.000,00 euros em reforço de despesas de capital e 80.000,00 
euros em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 16: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 
n.º 16 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
29.000,00 euros em reforços e 80.000,00 euros em anulações. 

 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 12 
a 23 de Setembro de 2005. 
 - Tomado conhecimento. 
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REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO FILTRO E DA BUFARDA: 
 
 * Foi presente informação da DPOI, de 7 de Setembro de 2005, dando conhecimento da 
previsão da facturação para as empreitadas referidas em epígrafe, cujos processos de concurso 
público para a adjudicação decorrem neste momento. 
 - Considerando que, como decorre daquela informação, os encargos financeiros das 
empreitadas, previstos em 380.000,00 euros e 325.000,00 euros, respectivamente, para a da 
Escola do Filtro e da Escola da Bufarda, deverão ser satisfeitos na sua totalidade no próximo ano 
de 2006; considerando que no Plano Plurianual de Investimentos em vigor não se encontra 
prevista verba para aquelas obras relativamente àquele ano; considerando a urgência na execução 
das empreitadas, por forma a que apenas interfiram com o funcionamento no corrente ano 
lectivo, reduzindo ao mínimo o período de encerramento, a Câmara deliberou solicitar à 
Assembleia Municipal que autorize a assumpção dos respectivos encargos e o compromisso da 
sua inscrição nos documentos previsionais para 2006, tal como se prevê e nos termos do disposto 
no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável ás empreitadas por força do 
disposto na alínea b) do n.º1 do artigo 4.º do mesmo diploma. 
 
PLANO DE PORMENOR DE SÃO BERNARDINO: 
 
 * Elaborado pela técnica superior Jurista, foi presente uma proposta de protocolo a 
celebrar entre o Município de Peniche e a empresa “San Bernardino Investimentos Imobiliários e 
Turísticos, S.A.” para a elaboração do Plano de Pormenor da ADTE de São Bernardino. 
 - Deliberado que o DPGU preste a sua informação sobre o projecto de protocolo e anexe 
os elementos em falta.  
 
CULTURA: 
 

* Foi presente uma informação do técnico animador social, dando conhecimento de que a 
actividade “Poemas do Contra, Baixo e Guitarra” teve a participação de mais dois elementos 
convidados, o que originou uma maior despesa nas refeições. 
 - Deliberado autorizar o pagamento do encargo, no montante de 122,60 euros. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes quatro requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se 
identificam, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, 
a fim de poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, nos locais adiante 
indicados, em virtude dos mesmos não serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 

Caldas da Rainha:  
Cristiana Miguel Dias; 
Tatiana Ferreira Ramos  e 
Verónica Oliveira Santos. 

 Torres Vedras: 
Marcelo Rodrigues Antunes. 

 - Deliberado deferir os quatro pedidos. (13/04) 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para o exercício de 
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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 Freguesia de Serra d'El-Rei, a fim de realizar um arraial com baile e música 

ao vivo, no Largo padre José Cândido da Costa Leal, em Serra d'El-Rei, nos próximos dias 16 a 19 
de Setembro, das 8.00 às 4.00 horas. 

* Em nome do Centro Social da Bufarda, a fim de realizar bailes com música ao vivo e 
lançamento de foguetes, em Bufarda, nos próximos dias 1 a 4 de Outubro, das 8.00 ás 03.00 horas. 

- Deliberado deferir os dois pedidos. 
 
 Foram ainda presentes os seguintes requerimentos para ratificação: 
 
 * Em nome da Associação dos Bombeiros Voluntários, para a realização de festival de 
break dance, na Rua dos Bombeiros Voluntários, em Peniche, nos dias 17 e 18 de Setembro, das 
18.00 às 1.00 horas. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 7 de Setembro, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 
 * Em nome da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para a realização de um 
arraial com baile, música ao vivo e lançamento de foguetes, em São Bernardino, de 14 a 22 de 
Agosto, das 9.00 a 3.00 hora. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 5 de Agosto de 2005, através 
do qual deferiu a pretensão. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
 * Foi presente, para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 08.00 
às 02.00 horas, para o estabelecimentos de bebidas, denominado Yellow – Café Cervejaria, sito 
na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 36, em Peniche, acompanhado de parecer da Junta de 
Freguesia de Ajuda 
 - Deliberado que seja visado horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, mas com 
validade de 30 de Setembro de 2006. 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Foi presente um requerimento em nome de Maria da Conceição do Nascimento Franco 

Henriques, solicitando autorização para ocupar a via pública com mesas e cadeiras, destinadas a 
esplanada de apoio a um estabelecimento sito no Largo dos Navegantes, em Peniche. 

- Deliberado concordar com a informação da DGUO, de 2 de Setembro de 2005, devendo 
a DEPPC elaborar proposta de solução que vá de encontro ao preconizado na referida 
informação e dar conhecimento ao requerente da deliberação tomada e da informação da DGUO 
e de que o seu pedido será apreciado após a apresentação do estudo pela DEPPC.  

 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
Foi presente um requerimento, em nome da Freguesia de Serra d'El-Rei, solicitando a 

concessão de licença, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 
18 de Dezembro, e no n.º 1 do art.º 50.º do Regulamento Municipal, para realizar um arraial com 
baile e música vivo, em Serra d'El-Rei, nos próximos dias 16 a 19 de Setembro. 
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 - Deliberado deferir. 
 
LICENÇAS DE TÁXIS: 
 
 * Requerimento, em nome de Angelino Neves de Sousa., solicitando a alteração da 
autorização para o exercício da actividade de transporte público de aluguer, da viatura com a 
matrícula 25-83-AG para a viatura com a matrícula 85-AF-96, acompanhado de informação da 
DSET. 
 - Deliberado deferir. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a emissão de cartão de 
vendedor ambulante para a venda dos produtos que a seguir se indicam, os quais foram objecto 
das seguintes deliberações: 
  
 * Em nome de Anabela Ferreira Pacheco Prioste, para a venda de peixe fresco, nas 
freguesias da zona rural concelho de Peniche.  
 - Deliberado ouvir as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei e 
a Veterinária Municipal. 
 
 * Em nome de Maria da Conceição Silva Santos, para a venda de peixe fresco e fruta na 
época de inverno, na área da freguesia de Atouguia da Baleia, acompanhado do respectivo 
processo e de pedido de reapreciação. 
 - Deliberado rever a deliberação de 1 de Agosto de 2005 e autorizar a emissão da licença 
para venda ambulante para a área da freguesia de Atouguia da Baleia, excepto nas localidades de 
Consolação e São Bernardino. 
 
 * Em nome de Zélia Maria Pires de Andrade, para a venda de farturas e pipocas no 
exterior do recinto do Festival Sabores do Mar. 
 - Deliberado arquivar, por a pretensão se encontrar ultrapassada. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – alteração de titularidade: 
 
 * Informação, datada de 6 de Setembro de 2005, da técnica superior de serviço social, 
dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro do 
Calvário, n.º 60, em Peniche, efectuado pelo Senhor Ivo Alexandre de Sousa Moirinho, em 
virtude da sua titular, sua avó, Vitorina Rodrigues Correia, ter falecido. 
 - Deliberado autorizar a transferência da titularidade do arrendamento para Ivo Alexandre 
de Sousa Moirinho e fixar a renda mensal em 50,00 euros.  
 
Arrendamento de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, em nome de Emanuel José Branco Correia, solicitando a 

mudança de titularidade do arrendamento de uma parcela de terreno, sita no Bairro do Visconde, 
em virtude de ter adquirido a habitação que lá se encontra implantada ao actual titular, Maria da 
Conceição Garcia Estrelinha Mamede.  
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- Deliberado autorizar que o arrendamento da parcela de terreno seja transferido para 
Emanuel José Branco Correia. 
 

Alienação de terrenos: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de António Leonardo da Conceição Honorato, solicitando a alienação de uma 

parcela de terreno, com a área de 114,20 m2, sita em Casais de Mestre Mendo. 
- Deliberado informar de que a Câmara está disponível para alienar a parcela com 115,00 

m2, pela importância de 1.725,00 euros, pelo que deve informar do seu interesse na aquisição 
por este preço, a fim de se promover a sua desafectação do domínio público. 
 
 * Em nome de Francisco José Lourenço Grandela, solicitando a emissão de licença de 
habitabilidade para o prédio a que respeita o processo de construção n.º 181/75, bem como a 
alienação da parcela de terreno municipal a ocupar com a construção, sita na Ilha do Baleal, já 
presente em reunião anterior, e acompanhado, agora, de informação da DPGU. 
 - Deliberado aguardar qualquer resolução sobre a pretensão para depois da obtenção de 
esclarecimentos sobre obra que o requerente efectuou noutro edifício do mesmo quarteirão sem 
licenciamento municipal. 
 
Alienação de lote de terreno, sito em Ferrel: 
 
  * De harmonia com a deliberação anteriormente tomada e respectivo anúncio, foi 
presente o processo de alienação de um lote de terreno (nº 7 ), sito em Ferrel, acompanhado de 
informação do DPGU e outra do SMAS, alertando para a existência de uma linha de água no 
local e conveniência de não efectuar a alienação sem que antes se resolva o desvio da referida 
linha de água, o que se pode fazer a breve prazo. 
 - Face às informações, a Câmara deliberou não efectuar a alienação, anulando-se o 
respectivo procedimento, pelo que não deu início à prevista hasta pública. 
 Foi tomada nota de que se encontrava na sala para licitar apenas o Senhor Sérgio Manuel 
Lourenço Ferreira, residente na Rua 25 de Abril, n.º 100, em Ferrel, (telefone 919650971), a fim, 
de ser avisado da nova praça, quando a Câmara deliberar promovê-la. 
 
Permuta de imóveis: 
 
  * Acompanhada de informação do DPGU, foi novamente presente uma carta, datada de 
30 de Julho 2003, do Senhor António Antunes Soares, solicitando a alienação de uma parcela de 
terreno, sita em Ferrel. 
 - Na sequência do deliberado em reunião de 3 de Novembro de 2003 e face à informação 
do DPGU de 2 de Setembro de 2005, a Câmara deliberou efectuar a seguinte permuta com 
António Antunes Soares e esposa: 
 A Câmara entrega o prédio urbano, constituído pelo lote de terreno para construção, com 
a área de 474,00 m2, sito na Rua D. Pedro I, em Ferrel, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Peniche, sob o n.º 2079 (Ferrel), pela importância de 35.000,00 euros; o Senhor 
António Antunes Soares e esposa entregam ao Município o prédio urbano, sito em Ferrel, 
composto de casa de rés-do-chão em ruínas, com a área de 40,00 m2 e logradouro com 26,50 
m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1566 (Ferrel), pela 
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importância de 665,00 euros. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 * Foi presente e apreciado um pedido de informação, em nome de António Ernesto da 
Silva Lucas, acerca da viabilidade de construção de um edifício misto, na Rua dos 
Dominguinhos, em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes os seguintes processos para loteamento de prédios: 
 
* Proc.º N.º 3/Lot/DHU/91, em nome de Horácio Gomes da Silva, para loteamento de um 

prédio, sito em Reinaldes, acompanhado de um novo pedido de alteração ao alvará de 
loteamento. 
 - Deliberado aprovar a alteração, nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, a qual corresponde apenas à alteração dos polígonos de implantação dos lotes 1 e 3, 
tendo também aprovado a nova planta síntese que contém a alteração agora aprovada. 
 

* Proc.º N.º 4/2002-Lot/DHU, em nome da Nis 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., para 
loteamento de um prédio misto, na Gafas e Pousios, na Coimbrã, já presente em reuniões anteriores. 
 - Deliberado informar de que a Câmara não esta interessada em vender já o lote de 
terreno a ceder (n.º 21), por isso contrariar o pressuposto da exigência de cedência. 
 
Cancelamento de hipoteca: 
 
 * Carta, datada de 20 de Setembro de 2004, de Construções Rogério e Filhos, L.da, 
solicitando a recepção provisória dos trabalhos de infra-estruturas do loteamento sito em 
“Montes”, Serra d'El-Rei, e o cancelamento da hipoteca que recai sobre os lotes 13 a 18 do 
referido loteamento. 
 - Deliberado autorizar o cancelamento da hipoteca que recai sobre os lotes constituídos 
no loteamento, desde que apresente garantia bancária no valor de 30.655,49 euros. (L12/98) 

 
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 336/03, em nome de TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., 

para colocação de infra-estruturas de suporte de radiocomunicações instaladas neste concelho, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Tomado conhecimento do recurso apresentado quanto à ordem de remoção do 
equipamento colocado em Coimbrã e objecto de indeferimento em 20 de Dezembro de 2004, e 
que foi deliberado remeter cópia ao consultor jurídico, e, quanto aos restantes pedidos pendentes, 
a Câmara deliberou: 

1.º Aprovar o pedido apresentado para o licenciamento do equipamento instalado em 
Vale Verde - Alto do Foz, uma vez que mereceu parecer favorável da CRARO; 

2.º Indeferir o pedido apresentado para o equipamento instalado junto à E.N. 114 – Serra 
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d'El-Rei, por ter merecido parecer desfavorável do E.P- Estradas de Portugal, conforme ofício n.º 
2181, de 14 de Julho de 2005, de que se remeterá a cópia; 

3.º Relativamente à estação da Praça Jacob Rodrigues Pereira e à nova proposta 
apresentada para a mesma e para que possa ser apreciada e sobre ela ser ouvido o IPPAR, deverá 
apresentar elementos gráficos que demonstrem de forma inequívoca a sua integração no edifício 
e na envolvente, bem como autorização do proprietário do edifício. 

 
* 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, já presente 
em reunião anterior, e acompanhado, agora, de informação da técnica superior jurista. 

- Tomado conhecimento da informação da técnica superior jurista que dá conta da 
situação do processo no Tribunal. 

 
* Proc.º N.º 176/05, em nome de Herdeiros de João Dias Ferreira, para proceder à 

legalização de uma garagem, três anexos e um muro, sitos na Rua Arq.º Paulino Montez, n.º 81, 
em Peniche, já presente em reunião anterior, e acompanhado, agora, de um pedido de 
reapreciação. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades. 

 
* Proc.º N.º 330/04, em nome de António José Rosado Pelerito, para construção de um 

condomínio, na Rua Azeredo Perdigão e Largo da Ajuda, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores, e acompanhado, agora, de nova planta de implantação. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades e com eles todos os demais elementos constantes da informação da DGUO de 18 
de Agosto de 2005 e ainda não apresentados, bem como planta síntese com todos os elementos 
referidos no RMUE para a planta síntese dos loteamentos, que deverá conter, nomeadamente, 
assinalados e medidos os terrenos a integrar na via pública, que incluirá o acesso a criar para as 
propriedades situadas a norte. Deliberado ainda que os encargos a satisfazer sejam fixados 
aquando do deferimento do pedido de licenciamento e tendo em atenção que a pretensão 
configura uma operação equivalente a loteamento. 

 
ENCERRAMENTO 

 
Sendo dezanove horas e vinte cinco 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 da Divisão Administrativa, servindo de Director do 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
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