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ACTA N.º 30/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2004: 
 
 Aos nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- 
Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, 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 quinze horas e trinta minutos. 
 A Senhora Vereadora Clara Filipe apenas esteve presente na reunião a partir das 
dezasseis horas e dez 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, usou da palavra: 
 - Lourenço dos Santos, que solicitou a intervenção da Câmara relativamente aos ruídos 
provocados pela actividade desenvolvida por um estabelecimento de “churrasqueira e pronto a 
comer”, sito na Rua 1.º de Maio, em Ferrel, e cujo funcionamento não se encontra devidamente 
legalizado. Alertou, ainda, para a acumulação de gorduras depositadas em buraco “a céu aberto” 
provenientes da actividade desenvolvida. 
 Após ter tomado conhecimento de informação prestada pelos serviços de fiscalização 
municipais, a Câmara deliberou mandar a DASU averiguar e informar sobre as origens do ruído 
e das gorduras produzidos. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da 
Câmara, sobres os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Deu conhecimento de e-mail recebido da Arméria, informando do aparecimento de 
peixes mortos nas margens da Albufeira de São Domingos e solicitou informação sobre as 
causas de tal situação. O Senhor Presidente da Câmara referiu que iria ser solicitado junto da 
Direcção-Geral do Ambiente/Pólo de Caldas da Rainha a análise da situação e que no seu 
entender o problema teria origem na descida e falta de oxigenação das águas. O Senhor 
Vereador António José Correia solicitou que se desse conhecimento à Câmara logo que se 
recebesse resposta da DRARO; 
 - Deu conhecimento de e-mail recebido do Senhor Manuel Lopes Martins, informando 
da existência de maus cheiros provenientes da rede de saneamento da praia do Baleal e que os 
sanitários ali instalados se encontravam em mau estado de higienização. O Senhor Presidente 
informou que a informação prestada não corresponde à verdade, já que os sanitários têm sido 
objecto de limpeza diariamente; 
 - Solicitou informação sobre o ponto de situação do Plano de Ordenamento da Berlenga; 
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 - Reiterou o pedido de análise microbiológica da água balnear da Berlenga e sugeriu que 
se procedesse, também, à análise da areia da praia respectiva, face às queixas apresentadas pelos 
utentes sobre o aparecimento de casos de problemas dermatológicos; 
 - Alertou para a degradação progressiva do espaço e zonas circundantes da lixeira do 
Moinho Velho e sugeriu a tomada de medidas tendentes à limpeza do local; 
 - Sugeriu a tomada de medidas adequadas que solucionem a problemática existente na 
rede viária, concretamente no entroncamento formado pela Avenida do Porto de Pesca e o 
Bairro da Prageira, junto ao stand da Mitsubishi; 
 - Sugeriu que se felicitasse a Senhora Ida Guilherme pelo lançamento do livro “Rendas e 
Piques de Peniche” e propôs a aquisição de mais 100 exemplares; 
 - Solicitou informações sobre a data previsível para a conclusão da obra do ramal de 
ligação do Casal da Ponte ao Casal da Vala, natureza e licenciamento das construções edificadas 
nas áreas envolventes e qual o ordenamento urbanístico previsto para a zona; 
 - Felicitou o trabalho desenvolvido na praia do Baleal, relativo à execução de acessibili-
dades para deficientes e sugeriu que tais medidas fossem implementadas também na praia da 
Consolação; 
 - Solicitou que o projecto de instalação do Centro de Dia e Convívio de Peniche fosse 
presente a reunião para a tomada de decisão. 
 
 Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
 Referiu-se à omissão do Governo relativamente à Secretaria de Estado das Pescas e 
manifestou a sua preocupação face à ausência de informação sobre a sua eventual extinção e 
desobrigação de compromissos e responsabilidades assumidas para com o sector e sugeriu que 
se recomendasse à Secção de Municípios com Actividades Piscatórias e Portos da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses que liderasse e promovesse a avaliação do processo com 
vista a tranquilizar os Municípios que a integram. 
 Face à indefinição governamental, pelo Senhor Vereador António José Correia foi 
sugerido que se endereçasse convite ao Senhor Ministro da Agricultura e Pescas para estar 
presente na inauguração do Festival “Sabores do Mar”. 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Manifestou o seu agrado pela instalação e qualidade das escadas de acesso à praia de 
Peniche de Cima e sugeriu que numa 2.ª fase se procedesse ao balanceamento das mesmas para 
o lado da praia, antes do início da próxima época balnear; 
 - Chamou a atenção para a instalação tardia do chuveiro na praia de Peniche de Cima; 
 - Sugeriu que no final da época balnear se implementem acções tendentes a preservar as 
dunas de Peniche de Cima, sobre as quais as pessoas se apercebam das medidas que estão a ser 
tomadas; 
 - Referiu-se à informação técnica prestada sobre o projecto do fosso das muralhas e 
chamou a atenção para que se verifique se a eventual drenagem de águas provenientes das 
instalações existentes no interior da Docapesca e outras instalações na Prageira e encaminhadas 
para o referido fosso respeitam somente a águas pluviais; 
 - Manifestou a sua preocupação devido à falta de resposta ao estudo de impacte 
ambiental das obras de recuperação do fosso das muralhas de Peniche. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua presença no Festival de Gastronomia, realizado na ilha 
Terceira/Açores, onde o Município esteve condignamente representado pelo restaurante 
“Estelas”. 
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 Senhor Presidente da Câmara: 
 Prestou as seguintes informações: 
 - O atraso à reunião de hoje ficou a dever-se a ter estado presente, juntamente com o 
Senhor Vice-Presidente, no acto de descerramento do testamento do Senhor Luís Correia 
Peixoto, que legou à Câmara Municipal de Peniche os direitos de autor das suas obras; 
 - Os SMAS ainda não foram ouvidos no que concerne ao Plano de Ordenamento da 
Albufeira de São Domingos e que o DPGU está a trabalhar na elaboração do Plano de 
Ordenamento da Berlenga; 
 - Tem conhecimento da situação existente na areia da praia da Ilha da Berlenga e referiu 
que iria solicitar à Direcção-Geral do Ambiente a análise bacteriológica da mesma; 
 - O DEA está a programar a selagem da lixeira do Moinho Velho, onde se deslocou, e a 
analisar outros espaços alternativos para deposição dos resíduos; 
 - O ordenamento do trânsito na Avenida do Porto de Pesca está estudado e já foi objecto 
de decisão, estando apenas a aguardar a execução da alteração programada, nomeadamente 
através da colocação de sinalização proibitiva de virar à esquerda no entroncamento da Prageira; 
 - O asfaltamento do ramal de ligação de Peniche do Casal da Vala está previsto para o 
próximo mês de Setembro. Referiu, ainda, que irá dar instruções aos serviços respectivos para 
procederem ao levantamento cadastral das construções clandestinas existentes na área 
envolvente; 
 - O projecto do Centro de Dia e Convívio (antigo edifício “Traquinas”) iria ser objecto 
de análise no próximo mês de Setembro; 
 - Iria colocar à discussão, em sede da Secção de Portos de Pesca da ANMP, a questão 
levantada e relacionada com a extinção da Secretaria de Estado das Pescas; 
 - A demora verificada na implementação das escadas de acesso à praia de Peniche de 
Cima ficou a dever-se a uma deficiência de comunicação que provocou um ligeiro atraso no 
fornecimento e instalação por parte da firma adjudicatária; 
 - Já solicitou o agendamento de reunião ao INAG, para discussão da problemática 
relacionada com o cordão dunar da praia de Peniche de Cima. O Senhor Vereador Emídio 
Barradas lembrou que na análise do assunto estivesse subjacente a ideia de que a plantação de 
chorão colide com a plantação de outra vegetação; 
 - Está prevista reunião para programação da próxima época balnear; 
 O Senhor Presidente informou da sua participação nas seguintes reuniões: 
 - Dia 29 de Julho, reunião com o Conselho de Administração dos SMAS e outra com a 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 
 O Senhor Presidente referiu, também: 
 - O acampamento dos escuteiros no Pinhal do Vale Grande terminou em 7 de Agosto; 
 - Não ter havido problemas com a iluminação da Festa de Nossa Senhora da Boa 
Viagem; 
 O Senhor Presidente deu conhecimento que a Comissão de Festas de Nossa Senhora da 
Boa Viagem se deslocou à Festa de Setúbal, com o intuito de recolher informações para 
eventual adaptação futura na festa local. 
 O Senhor Presidente procedeu ainda à leitura de informação sobre o estudo prévio de 
impacte ambiental das obras de recuperação do fosso das muralhas de Peniche. 
 Também, neste contexto, o Senhor Director de Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística deu informação do resultado de reunião havida com as entidades envolvidas no 
processo, as quais não fizeram grandes considerações nem críticas ao estudo, sendo que o único 
parecer escrito foi o formulado pela Câmara. 
 Deliberado remeter o estudo de impacte ambiental em apreço. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 09.08.2004 * Livro 92 * Fl.4 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e seis de Julho 
último, 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 seis de Agosto corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 589.105,91 � (quinhentos e oitenta e 
nove mil cento e cinco euros e noventa e um cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 185.913.82 � (cento e oitenta e 
cinco mil novecentos e treze euros e oitenta e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.339.439,17 � (um milhão 
trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e trinta e nove euros e dezassete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 235.335,01 � (duzentos e 
trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco euros e um cêntimo). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor 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 às semanas de 26 a 30 de Julho e de 3 a 6 de Agosto. 
 
TERMO DE ACEITAÇÃO DE NOMEAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento do termo de aceitação de nomeação do funcionário 
Paulo Jorge Mamede Pinto para a categoria de Técnico Profissional Especialista (Desporto). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Fax, datado de 23.7.2004, da Associação de Surdos do Oeste, solicitado a atribuição de 
um subsídio destinado a fazer face às despesas com o funcionamento da colónia de férias para 
crianças e jovens deficientes auditivos. 
 - Deliberado conceder um subsídio à Associação de Surdos do Oeste, no valor de 250,00 
�. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 3.8.2004, 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, aquando da realização dos seguintes eventos: 
 - Espectáculo de Dança, na Fortaleza; 
 - Dadores Benévolos de Sangue (lanche); 
 - XXI Triatlo Cidade de Peniche (sardinhada); 
 - Corrida das Fogueiras (almoço); 
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 - Dia da Rendilheira (lanche); 
 - Dia da Rendilheira – Orquestra Alemã (jantar); 
 - Arqueólogos. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio, no valor de 3.962,85 �. (P.º 
40/09/01) 

 
* Ofício n.º 41200, datado de 28.7.2004, do Secretariado Técnico dos Assuntos para o 

Processo Eleitoral - STAPE, dando conhecimento da transferência de verbas relativas à eleição 
para o Parlamento Europeu, em 13 de Junho último, no valor de 136,84 �. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a transferência da verba recebida para as 
freguesias, segundo o critério do recebimento. (P.º 14) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 
* Circular n.º 109/04, datada de 4.8.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, remetendo cópia do texto do seu Secretário Geral Adjunto, enviado ao “Jornal de 
Negócios”, relativo ao tratamento dispensado por aquele jornal ao Poder Local. (P.º 16/03) 

 
* Ofício n.º 352/Diversos/2004, datado de 30.7.2004, do GAT – Gabinete de Apoio 

Técnico de Caldas da Rainha, remetendo pasta da reunião intercâmaras, realizada no passado 
dia 29 de Julho, assim como o Relatório de Actividades 2003. (P.º 54/DOM) 

 
* Circular n.º 103/2004, datada de 26.7.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, alertando para que as Câmaras Municipais não aceitem pedidos para colocação de 
pessoal não docente nas escolas do 1.º ciclo até que se faça a transferência de tal competência da 
administração central para a local. (P.º 16/03) 

 
* Ofício n.º 1822, datado de 3.8.2004, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

remetendo, para emissão de parecer, o projecto de diploma que prorroga o prazo de elaboração 
dos planos de ordenamento das áreas protegidas por dois anos evitando a desclassificação de 
cerca de uma dezena de áreas protegidas. (P.º 16/03) 

 
* Lista nominal de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao 

serviço desta Câmara Municipal em Julho de 2004. 
 
* Lista nominal de agentes avençados ou prestadores de serviço a recibo verde, nesta 

Câmara Municipal, no mês de Julho de 2004. 
 
* Lista do total acumulado de trabalho extraordinário e em dia s de descanso e feriados, 

efectuado pelos funcionários no mês de Julho de 2004. 
 

LEGISLAÇÃO: 
 

 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no 
Diário da República: 
 

 - Portaria n.º 944/2004, de 27 de Julho, que aprova as taxas devidas pelos serviços 
prestados pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR); 
 - Lei n.º 33/2004, de 28 de Julho, colocação de protecções nas guardas de segurança das 
vias de comunicação públicas, integradas ou não na rede rodoviária nacional, contemplando a 
perspectiva da segurança dos veículos de duas rodas; 
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 - Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, que altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais 
e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/8/CE, do Conselho, de 27 de 
Janeiro, relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços através do 
estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios; 
 - Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, que regulamenta a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, 
que aprovou o Código do Trabalho; 

- Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho, que estabelece o regime estatutário 
específico do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 10: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 30.7.2004, que 
aprovou a alteração orçamental de despesa n.º 10, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
30.000,00 � em reforços e anulações de despesas correntes. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 11: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 11, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 10.000,00 � em reforços e anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 8: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 8 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 � em reforços e anulações. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 A Câmara deliberou atribuir à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 
525,00 �, destinado ao pagamento dos prémios do Concurso “Leitura Criativa 2004”. 
 
POSTO DE SOCORROS DA BERLENGA: 
 
 * Foi presente uma carta do Centro de Saúde de Peniche, dando conhecimento das 
necessidades prementes verificadas no Posto de Socorros da Berlenga e sugerindo a convocação 
para uma reunião a fim de se estabelecer um protocolo de colaboração e planeamento de acção 
para o próximo ano, a realizar entre as diversas entidades. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para colaborar e encarregar o 
Senhor Vice-Presidente de promover a reunião solicitada. (P.º 42/01) 
 
PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE – PROPOSTA 
DE ACTA DE REUNIÃO: 
 
 * Foi presente um fax, datado de 4.8.2004, do IPTM – Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos, remetendo, para apreciação, proposta de acta de reunião realizada sobre 
o projecto referenciado em epígrafe. 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter ao DPGU para apreciação e dar 
cumprimento ao que ficou acordado na reunião. (P.º 1/DOM) 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 09.08.2004 * Livro 92 * Fl.7 
 

 * Requerimento, em nome de A.J.F.S. – Actividades Taurinas Unipessoal, Lda., 
solicitando autorização para proceder à execução de publicidade sonora relativa aos 
espectáculos taurinos que pretende realizar, nesta cidade, de 7 de Agosto a 30 de Setembro. 
 - Deliberado deferir, devendo a publicidade sonora ser realizada entre as 10 e as 24 
horas. 
 
 * Requerimento, em nome de A.J.F.S. – Actividades Taurinas Unipessoal, Lda., 
solicitando autorização para proceder à instalação de uma roulote de apoio à Praça de Touros, 
situada no Campo do Baluarte, destinada à venda de bebidas e sandes, durante a promoção e 
realização dos espectáculos taurinos previstos para este Verão. 
 - 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 Escola de Surf do Baleal, Lda., a fim de realizar música ao vivo e baile, no 
Bar do Bruno, na Praia da Água Doce, de 3 a 31 de Agosto, das 22 às 4 horas. 

- Em nome de A.J.F.S. – Actividades Taurinas Unipessoal, Lda., a fim de realizar 
espectáculos taurinos e sua divulgação, no Campo do Baluarte, em Peniche, de 7 de Agosto a 30 
de Setembro, das 22 às 24 horas. 

- Em nome de União Desportiva e Cultural de São Bernardino, a fim de realizar a Festa 
Anual com arraial ao ar livre, no Campo de Futebol daquela Associação, de 13 a 16 de Agosto, 
das 8 às 4 horas. 

- Em nome do Sporting Clube da Estrada, a fim de realizar um baile, no seu campo de 
jogos, sito na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, no próximo dia 14 de Agosto, das 16 às 2 
horas. 

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

 
* Requerimento, em nome da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, 

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 
bailes da Festa Anual, nos dias 13 a 16 de Agosto próximo. 

- Deliberado deferir. 
 
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS: 
 
 * Requerimento, em nome de Transportes de Carga Casal da Vala, Lda., solicitando 
autorização para proceder à realização de uma queimada, na Quinta da Granja. 
 - Deliberado deferir, nas condições referidas no parecer dos Bombeiros Voluntários, que 
deverão acompanhar a realização da queimada. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Conceição, foi presente, para 
efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um 
estabelecimento de bebidas, denominado “Yellow”, sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 
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36, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Mário António Ramos Félix. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.8.2005. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 
 * Foram presentes dois requerimentos, em nome de Manuel Freitas & Rocha, Lda., 
solicitando a emissão de licença para duas máquinas de diversão, destinadas ao estabelecimento 
de sala de jogos, denominada “Califórnia Diversões”, sita na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 120, 
lojas 3 e 4, em Peniche, de que é proprietário Jorge Manuel Fernandes Califórnia. 
 - Deliberado deferir os dois pedidos.  
 
PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social – alteração de titularidade: 
 
 * Informação, datada de 28.7.2004, da técnica superior de serviço social, dando parecer 
favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro Fernão de Magalhães, 
n.º 4 – R/c, em Peniche, efectuado pelo Senhor Carlos Alberto Lopes Águas, em virtude da 
anterior titular e sua mulher, Senhora Maria de Fátima Cordeiro Gonçalves, ter falecido. 
 - Deliberado alterar a titularidade para nome de Carlos Alberto Lopes Águas. 
 
Habitação social – reapreciação do valor de renda de casa: 
 
 * Informação, datada de 3.8.2004, da técnica superior de serviço social, apresentando 
novos valores calculados para actualização do valor de renda do fogo, sito na Rua dos Covos, 
bloco 3 – 3.º Esq., em Peniche, de que é titular o Senhor Júlio Elias Santos Marques, em virtude 
do rendimento mensal do seu agregado familiar ter diminuído.  
 - Deliberado estabelecer a nova renda em 133,21 �. 
 
ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA A CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE PENICHE: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 12383, datado de 2.8.2004, do Instituto de Gestão Financeira e 
Patrimonial da Justiça, solicitando a indicação de alternativas para a instalação da Conservatória 
do Registo Predial e de outros Serviços do Notariado. 
 - Deliberado informar de que na zona envolvente do edifício do Palácio da Justiça, em 
Peniche, se encontra em construção edifícios que poderão reunir as condições adequadas para a 
instalação da Conservatória do Registo Predial de Peniche. (P.º 32/09) 
 
PEDIDO DE LIGAÇÃO DO CONTADOR DE ÁGUA: 
 
 * Informação, datada de 30.7.2004, da técnica superior de serviço social, dando 
conhecimento da situação em que se encontra o agregado familiar de Maria de Lurdes 
Fernandes Pereira Gomes e das circunstâncias em que solicita a instalação de um contador de 
água individual, em virtude de, no local onde reside, no Carreiro dos Dominguinhos, Quintal 
Manuel Gomes, em Peniche, apenas existir um contador para seis agregados familiares. 
 - Deliberado indeferir, por o edifício onde se pretende instalar o contador da água se tratar 
de construção clandestina. 
ESTRADA NACIONAL 114 – ENTREGA DO TROÇO ENTRE OS KMS 7+400 E 14+600: 
 

* Foi presente o ofício n.º 2565, datado de 29.7.2004, da Direcção de Estradas de Leiria, 
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dando conhecimento da disponibilidade em entregar a este Município o troço compreendido 
entre o Km 7+400 (rotunda do IP6-Estrada Nacional 247) e o Km 14+600 (limite com o 
concelho de Óbidos), com a extensão de 7+200 Kms. 

- Deliberado informar de que a Câmara não tem interesse na transferência do troço 
rodoviário. (P.º 774/DOM) 
 
INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE PENICHE: 
 
 * Acompanhado de parecer do IGAT, foi presente o ofício n.º 5903, datado de 
30.6.2004, solicitando que seja dado cumprimento ao requerido em 1.4.2003, relativamente a 
questões levantadas aquando da realização de inspecção ordinária feita ao Município. 
 - Deliberado mandar o DPGU estudar o assunto, informar e satisfazer. (P.º 16/01) 

 
PROCESSO DISCIPLINAR: 
 
 * Foi presente o processo disciplinar instaurado ao auxiliar técnico de turismo, Rui 
Miguel Figueiredo do Nascimento, com a respectiva  proposta da pena a aplicar. 
 - Em face da complexidade do processo e da grande gravidade da pena a aplicar, 
deliberado aguardar a tomada de decisão para a próxima reunião. 
 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE – ANÁLISE DO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL REVISTO: 
 
 * Foi presente um parecer conjunto do DPGU e DEA sobre o estudo de impacte 
ambiental revisto, efectuado pela firma Impacte – Ambiente e Desenvolvimento, Lda., 
relativamente à realização das obras referidas em epígrafe. 
 - Deliberado aprovar e remeter o estudo de impacte ambiental revisto ao Instituto 
Portuário e dos Transportes Marítimos. (P.º 1/DOM) 

 
ACAMPAMENTOS OCASIONAIS: 
 
 * Foi novamente presente um requerimento, em nome do Sporting Club da Estrada, 
solicitando o licenciamento do exercício de actividade de acampamento ocasional, para a 
próxima época balnear, para um terreno situado na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, 
acompanhado de pareceres da GNR, do Delegado de Saúde e ainda do auto de vistoria 
efectuado ao local. 
 - Deliberado transmitir ao requerente os pareceres emitidos pela GNR e Autoridade de 
Saúde. (P.º R875/04-DHU) 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e quinze 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. 


