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ACTA N.º 33/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2004: 
 
 Aos seis dias do mês de Setembro 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 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: 
 - Laura Farto Santos e José Lourenço Santos, que manifestaram a pretensão de não ser 
autorizado o funcionamento de uma churrasqueira na rua onde residem e a que respeita o 
processo de comunicação prévia n.º 363/04, alegando a existência de barulhos e de faúlhas. 
Solicitaram ainda a possibilidade de reserva de estacionamento junto à sua casa. O Senhor 
Presidente deu conhecimento de que já se deslocara ao local, onde verificou não existirem 
barulhos, e dos pareceres favoráveis já recebidos para o funcionamento do estabelecimento, 
nomeadamente dos serviços de saúde. 
 - Abílio Cardoso, que prestou informações sobre as circunstâncias em que foi alterada a 
cota de implantação de três edifícios em construção no Baleal Sol Village II, e que informou 
dever-se a questão técnica relacionada com o nível freático. 
 - Maria Manuela Ferreira Silva, que expôs a sua situação habitacional e insistiu pela 
atribuição de uma habitação. Foi informada de que a sua pretensão está a ser estudada pela 
técnica superior de serviço social. 
 - João Maciel, que se referiu à cedência que, juntamente com familiares, efectuou para a 
abertura de arruamento junto à EB 1,2,3 e solicitou o acabamento das obras no local, para que a 
propriedade não fique devassada. 
 

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: 
 - Suscitou à Câmara a reflexão sobre a possibilidade de a feira mensal de Peniche se 
realizar apenas 6 vezes por ano; 
 - Aludiu também ao facto de se ter prolongado a actividade comercial na Festa de Nossa 
Senhora da Boa Viagem para além do dia fixado, pelo que entende que se deverá trabalhar no 
sentido de reduzir a duração dessa actividade; 
 - Suscitou a possibilidade de se estudar a transferência da Feira de Artesanato para data 
diferente, por forma a não coincidir com o período em que se realizam outros eventos; 
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 - Sugeriu que fosse prestada atenção especial para o levantamento da situação 
habitacional de idosos com vista a uma candidatura que o Centro de Saúde vai efectuar; 
 - Propôs que se proceda ao levantamento de outras situações eventualmente existentes 
(retenção de águas) do tipo que provocou a contaminação das águas da praia de São Bernardino. 
O Senhor Presidente informou de que o levantamento iria ser feito conjuntamente pelos SMAS 
e DASU 
 
 Senhora Vereadora Clara Filipe: 
 - Referiu-se à existência de um cano junto à barragem de São Domingos e que está a 
poluir o local (zona da canoagem), solicitando informação sobre o que se passa. O Senhor 
Presidente disse que iria mandar verificar; 
 - Solicitou também informação sobre o ponto de situação do protocolo a celebrar sobre o 
Museu de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente lembrou que houve necessidade de elaborar 
nova versão, face às objecções levantadas pelo Patriarcado quanto à primeira, aguardando-se 
que o Patriarcado se pronuncie sobre a mesma; 
  
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da reunião que teve com os autores do projecto de arranjo da entrada 
da cidade e das diligências feitas junto do IPTM para remover as areias que colocou no local das 
obras e das dificuldades encontradas. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e três de 
Agosto 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 três de Setembro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 629.887,03 � (seiscentos e vinte e nove 
mil oitocentos e oitenta e sete euros e três cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 193.649,80 � (cento e noventa e três 
mil seiscentos e quarenta e nove euros e oitenta cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.384.357,63 � (um milhão 
trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e sete euros e sessenta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 287.821,91 � (duzentos e 
oitenta e sete mil oitocentos e vinte e um euros e noventa e um cêntimos). 
 
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, relativos às semanas de 23 de Agosto a 3 de Setembro. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 6.9.2004, do Senhor Vice-Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, 
solicitando a justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 23 de 
Agosto. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02) 
  

* Carta, datada de 6.9.2004, da Senhora Vereadora Clara Maria Bruno Filipe, solicitando 
a justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 23 de Agosto. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02) 
 
 * Fax, datado 19.8.2004, da CERCIPENICHE, solicitando apoio financeiro para a 
realização da iniciativa “Baleal – Praia P’ra Todos”, que decorrerá de 24 de Julho a 5 de 
Setembro. 
 - Deliberado conceder à CERCIPENICHE um subsídio de 500,00 �. O Senhor Vereador 
António José Correia não participou na apreciação e votação deste assunto. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 21.7.2004, da Organização de Produtores de Pesca Artesanal “Porto 
de Abrigo, CRL-OP”, remetendo, para efeitos de emissão de parecer, proposta do texto da 
petição a apresentar na Assembleia da República, relativa à transferência para a União Europeia 
da competência exclusiva da gestão dos recursos biológicos do mar. 
 - Deliberado emitir parecer favorável e de apoio à iniciativa. (P.º 17) 
 
 * Ofício n.º 232, datado de 13.8.2004, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a 
atribuição de um subsídio para pagamento de despesas efectuadas com a realização da 7.ª 
Edição das Tasquinhas das Juntas Rurais, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio de 2.719,20 �. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 2.9.2004, do Peniche Amigos Clube, solicitando autorização para 
utilizar o Pavilhão Gimnodesportivo, o autocarro municipal e apoio financeiro, a fim de 
participar com uma equipa de Iniciados Masculinos no Campeonato Distrital de Futsal. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para subsidiar o PAC, até ao 
montante de 2.000,00 �, para fazer face às despesas com a utilização do pavilhão gimnodesportivo 
e do autocarro do município, desde que a equipa insira nas camisolas publicidade a Peniche, 
cujos termos se poderão acordar. (P.º 11/03) 
 
 * Carta n.º 182/04, datada de 20.8.2004, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando a 
oferta de lembranças, jantar e a cedência do autocarro municipal para a realização de um 
seminário internacional que pretendem levar a cabo, nos próximos dias 20 a 25 de Setembro, 
subordinado ao tema “SVE de Curta Duração – Uma Janela para uma Nova Vida”. 
 - Deliberado dispensar o apoio solicitado. (P.º 11/03) 
 
 * Carta n.º 16/D/2004, datada de 26.7.2004, da União Desportiva e Cultural de São 
Bernardino, solicitando comparticipação financeira para pagamento das despesas a efectuar com 
o transporte de crianças para o Jardim de Infância de Geraldes. 
 
 - Deliberado atribuir à União Desportiva um subsídio de 1.310,00 � como 
comparticipação nas despesas do transporte das crianças, a pagar faseadamente e à medida da 
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prestação do serviço, ficando o Senhor Presidente autorizado a efectuar o pagamento. (P.º 
11/03) 
 
 * Orçamento de rectificação, apresentando novos valores rectificados e gastos com a 
programação levada a cabo durante a “Animação de Verão de 2004”. 
 - Tomado conhecimento e deliberado assumir o encargo agora rectificado resultante da 
programação, no valor total de 12.605,25 �. 
 
 * Carta n.º 363/16/04, datada de 20.8.2004, do Centro de Saúde de Peniche, remetendo 
os resultados analíticos da água colhida na Praia de S. Bernardino, no passado dia 17 de Agosto. 
 - Tomado conhecimento e de que foram já feitas novas análises que mostraram estar a 
situação resolvida e que possibilitou o hastear novamente a bandeira azul. (P.º 42/09) 
 
 A Câmara tomou conhecimento ainda da seguinte correspondência e expediente: 

 
 * Ofício n.º 1849, datado de 19.8.2004, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
remetendo cópia do parecer remetido por aquela Associação aos Grupos Parlamentares, relativo 
à proposta de Lei n.º 120/XI, que visa aprovar a Lei-Quadro dos Museus. 

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

serviço desta Câmara Municipal em Agosto de 2004. 
 
* Lista do total acumulado de trabalho extraordinário e em dia s de descanso e feriados, 

efectuado pelos funcionários no mês de Agosto de 2004. 
 

LEGISLAÇÃO: 
 

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

 - Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, que aprova e dá publicidade aos coeficientes a 
fixar dentro dos limites estabelecidos no Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI), 
bem como aprova e dá publicidade ao custo médio de construção e aos coeficientes de 
capitalização da renda anual para determinação do valor patrimonial tributário dos prédios 
urbanos arrendados com rendas degradadas que sejam transmitidos. 
 - Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, que define os indicadores de liquidez geral e 
autonomia financeira e fixa os respectivos valores de referência, para efeitos de avaliação da 
capacidade económica e financeira das empresas de construção. 
 - Parecer n.º 138/2004, da Procuradoria-Geral da República, de 6 de Agosto, relativo ao 
princípio da autonomia financeira das autarquias locais e retenção de receitas para pagamento 
de dívidas por expropriações. 
 - Portaria n.º 996/2004, de 9 de Agosto, que define os modelos e as medidas para a 
colocação das tabuletas a utilizar na sinalização das medidas de condicionamento do acesso, de 
circulação e de permanência nos núcleos críticos, nas áreas submetidas a regime florestal e nas 
áreas florestais sob gestão do Estado. 
 - Portaria n.º 1030/2004, de 10 de Agosto, que fixa os montantes das prestações 
definidas para a protecção das crianças e jovens com deficiência ou em situação de 
dependência, no âmbito do regime geral de segurança social e do regime de protecção social da 
função pública. Revoga a Portaria n.º 135/2003, de 6 de Fevereiro. 
 - Lei n.º 36/2004, de 13 de Agosto, terceira alteração à Lei n.º 11/96, de 18 de Abril, que 
estabelece o regime aplicável ao exercício do mandato dos membros das juntas de freguesia. 
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 - Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que estabelece o regime jurídico da 
conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, 
bem como os princípios reguladores da actividade cinegética. 
 - Lei n.º 44/2004, de 19 de Agosto, que define o regime jurídico da assistência nos locais 
destinados a banhistas. 
 - Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, que aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses. 
 - Portaria n.º 1049/2004, de 19 de Agosto, que fixa normas relativamente às condições 
técnicas e de segurança a observar na concepção, instalação e manutenção das balizas de 
futebol, de andebol, de hóquei e de pólo aquático e dos equipamentos de basquetebol existentes 
nas instalações desportivas de uso público. 
 - Portaria n.º 1056/2004, de 19 de Agosto, que define o conjunto de manchas designadas 
por zonas críticas. 
 - Portaria n.º 1060/2004, de 21 de Agosto, que aprova a zonagem do continente segundo 
a probalidade de ocorrência de incêndio florestal em Portugal continental. 
 - Portaria n.º 1061/2004, de 21 de Agosto, que aprova o Regulamento do Fogo Controlado. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

 * Foi presente uma informação do Departamento de Energia e Ambiente, remetendo 
listagem dos alunos que frequentam escolas profissionais, fora do concelho, e que solicitam a 
comparticipação nos encargos com a utilização dos transportes públicos para o ano lectivo de 
2004/2005. 
 - Deliberado assumir o encargo do pagamento correspondente a 50% do transporte dos 
alunos, à semelhança do que se fez nos anos anteriores. (P.º 79/DEA) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo, à 
semelhança dos anos anteriores, a atribuição de subsídios ao Agrupamento de Escolas de 
Peniche, à Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de Peniche e ao Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia, destinados à aquisição de livros e material escolar para alunos carenciados 
e respeitantes ao ano lectivo 2004/2005. 
 - Deliberado conceder os seguintes subsídios, para o fim proposto: 
 a) Ao agrupamento de Escolas de Peniche – 10.525,00 �; 
 b) À EB-1,2,3 de Peniche – 1.733,50 �; 
 c) Ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 10.000,00 �. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 5 
a 17 de Setembro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 12: 
 

 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 12, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 164.500,00 � em reforços de despesas correntes, 6.500,00 � em 
reforços de despesas de capital, 6.000,00 � em anulações de despesas correntes e 165.000,00 � 
em anulações de despesas de capital 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 12: 
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 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos, 
para o ano em curso, a qual regista o valor de 6.500,00 � em reforços e 165.000,00 � em 
anulações. 
 
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 Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, a fim de realizar a Festa Tradicional 
de Nossa Senhora da Piedade, no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, em Serra d’ El-Rei, 
nos próximos dias 10 a 13 de Setembro, das 8 às 3 horas. 

- Em nome da Associação de Motociclismo de Peniche, a fim de realizar um encontro 
motard, no Parque de Diversões – Sportágua, em Peniche, nos próximos dias 10 a 12 de 
Setembro, das 9 às 4 horas. 

- Deliberado deferir os dois pedidos. 
 
 A Câmara deliberou, ainda, ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 
26.8.2004, através do qual concedeu ao Circo Soledade Cardinali 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, a fim de proceder à realização de um 
espectáculo de circo, no Campo do Baluarte, em Peniche, nos próximos dias 17 de Agosto a 5 
de Setembro. 
 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome da Junta de 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 a 
Festa Tradicional de Nossa Senhora da Piedade, naquela freguesia, nos próximos dias 10 a 13 
de Setembro. 

- Deliberado deferir. 
 
OCUPAÇÃO DE TERRENOS: 
 
 * Requerimento, em nome de Bubbas Bar, Lda., solicitando autorização para proceder à 
ocupação de uma parcela de terreno, situada na praia do Molhe Leste, em Peniche, a fim de 
instalar um bar. 
 - Deliberado indeferir. 
 
PUBLICIDADE: 
 

 * Carta, datada de 20.8.2004, da empresa Promoluz, Promoção, Reposição e Animação, 
Lda., solicitando autorização para realizar uma campanha promocional, nesta localidade, nos 
próximos dias 5 e 6 de Outubro, através da utilização de um veículo automóvel, cuja função 
seria informar a população da existência de uma acção promocional a decorrer na loja 
Intermarché de Peniche. 
 - Deliberado deferir, devendo os prospectos serem entregues em mão e pagar as taxas 
devidas. (P.º 17) 
 
VENDA AMBULANTE: 
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 * Requerimento, em nome de Diamantina Amélia Pereira da Costa, residente na Rua 
Principal, n.º 81, na Usseira, solicitando a concessão de cartão de vendedor ambulante de frutas 
e legumes, para a zona de Ferrel. 
 - Deliberado deferir. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de São Pedro, foi presente, para efeitos 
de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 12 às 4 horas, para um estabelecimento de 
restauração, denominado “Adegas do Becas”, sito no Largo da Ribeira, n.º 24, em Peniche, de 
que é proprietário João Nuno Bellegarde Bello Conceição. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 4 horas, mas com validade até 30.6.2005. 
 
PEDIDO DE CERTIDÃO: 
 
 * Requerimento, em nome de Manuel Filipe Pinto Agostinho, solicitando que a Câmara 
emita certidão em como o carreiro, situado a sul do campo de futebol de São Bernardino, é 
público ou privado. 
 - Deliberado informar de que a Câmara não dispõe de elementos que lhe permitam 
certificar se o que diz que constitui caminho é público ou privado. 
 
PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos, sitos em Casal Moinho – Consolação: 
 
 Considerando a necessidade de prosseguir com a execução das infraestruturas do 
loteamento do Casal Moinho; 
 Considerando a conveniência de, à falta de disponibilidade de outras receitas, assegurar 
o financiamento com o produto da venda de parte dos terrenos a infraestruturar; 
 Considerando a procura que se vem verificando para este tipo de terrenos, 
 a Câmara deliberou promover a alienação de 4 lotes daquele loteamento, a que 
correspondem os n.ºs 11 a 14, com a área de 294 m2 para o lote 11 e 300 m2 para cada um dos 
restantes e ainda nas seguintes condições: 
 1.ª- Os lotes destinam-se à construção de habitação unifamiliar. 
 2.ª- Os lotes serão alienados em hasta pública, precedendo a necessária publicidade, e 
postos em praça por ordem crescente da numeração. 
 3.ª- A base de licitação de cada lote será de 40.000,00 euros, não sendo permitidos 
lanços inferiores a 250,00 euros. 
 4.ª- Ao concorrente que melhor preço oferecer ser-lhe-á, desde logo, adjudicado o 
respectivo lote de terreno, adjudicação que fica sujeita a homologação da Câmara Municipal, 
devendo, no próprio dia da adjudicação, pagar trinta por cento do valor do terreno, para o que 
lhe será passada guia na Secretaria da Câmara Municipal, e, no prazo de trinta dias, pagar a 
importância ainda em dívida, o imposto municipal sobre transmissão de imóveis devido e 
celebrar a respectiva escritura de compra e venda, sob pena da adjudicação ficar sem efeito, 
revertendo para o Município a importância já entregue. 
 5.ª- As construções a erigir nos lotes deverão ser geminadas e obedecer às seguintes 
condições: 
 
 a) Destinarem-se a habitação unifamiliar e possuírem dois pisos acima do solo. 
 b) Serem executadas de harmonia com o Regulamento Geral de Edificações Urbanas e 
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respeitarem a implantação, ocupação, cota de soleira, cércea e os afastamentos constantes do 
estudo elaborado pelos serviços municipais para o local. 
 6.ª- Os adquirentes obrigam-se a requerer a respectiva licença de obras, juntando o 
projecto em condições de merecer aprovação, no prazo de um ano, a iniciarem a construção no 
prazo de dois anos e a concluí-la no de três anos e meio, prazos que se contarão a partir da data 
da escritura. 
 7.ª- Se o adquirente infringir ou não cumprir alguma das cláusulas da alienação, ainda 
que por omissão, considerar-se-á a venda sem efeito e o terreno e todas as benfeitorias nele 
introduzidas reverterão para a Câmara Municipal, reversão que será gratuita, e, portanto, não 
dará lugar a indemnização de qualquer natureza. 
 8.ª- É autorizada a constituição de hipoteca sobre o terreno vendido, desde que seja 
destinada a obter e garantir o financiamento para a construção a erigir no mesmo, e a 
subsistência da mesma em caso de se vir a verificar a reversão. 
 Foi ainda deliberado realizar a hasta pública no dia 18 de Outubro próximo, pelas 10 
horas, perante uma comissão constituída pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, chefe da 
divisão administrativa e Pedro Luís Gomes Ferreira. 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de António de Ascenção Honorato, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno para efeitos de alinhamento, com a área de 15 m2, sita na Rua Mendo 
Fóis Osório, em Casais de Mestre Mendo, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado alienar a António da Ascenção Honorato a parcela de terreno, com a área de 
9,5 m2, pela importância de 178,00 �, a qual se destina a integração no logradouro do prédio 
contíguo. (P.º 32/03) 
 
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, e já presente 
em anterior reunião. 
 - Apreciado o processo, deliberado, por unanimidade e escrutínio secreto e no uso da 
competência conferida pelo disposto no n.º 1 do artigo 18.º do Estatuto Disciplinar, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 24/84, aplicar ao auxiliar técnico de turismo, Rui Miguel Figueiredo do 
Nascimento, nos termos e com os fundamentos constantes do Relatório Final, a pena de demissão, 
devendo, com a notificação da presente deliberação, entregar-se fotocópia daquele relatório. 
 Foi ainda presente e tomado conhecimento da informação da DEA, de 14.6.2004, 
relativamente a uma exposição daquele funcionário, bem como do expediente anexo. 
 
DESTAQUE DE PARCELA: 
 
 * Requerimento, em nome de Mário Lourenço Pedro, solicitando o destaque de uma 
parcela de terreno, com a área de 2.330,00 m2, sita em “Pinta”, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município da parcela de terreno, com 200 m2, 
para integração no arruamento contíguo. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
Cancelamento de hipoteca: 
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 * Carta, datada de 12.5.2004, da firma Baleal Sol – Construções e Turismo, Lda., 
solicitando o cancelamento da hipoteca que recai sobre os lotes H2 e H3, sitos na Urbanização 
Baleal Sol Village II, no Baleal. 
 - Deliberado autorizar o cancelamento da hipoteca que onera os lotes H2 e H3, desde 
que, previamente, preste caução, sob qualquer das formas previstas na lei, no montante de 
221.000,00 �, sendo 71.000,00 � correspondente à garantia dos trabalhos recebidos 
provisoriamente e o restante (150.000,00 �) para garantia dos trabalhos que falta executar. No 
caso de desejar substituir a hipoteca por outra sobre outros lotes, deverá indicá-los. (P.º 984-
I/DOM) 
 
Auto de vistoria para recepção de infraestruturas: 
 

* Foi presente o auto de vistoria para a recepção provisória das infraestruturas, referente 
aos alvarás de loteamento n.ºs 1/90 e 1/94, sito na Urbanização Baleal Sol Village II, no Baleal, 
em nome de Baleal Sol – Construção e Turismo, Lda.. 

- Deliberado considerar os trabalhos recebidos provisoriamente, nas condições 
constantes do auto de vistoria, e notificar a loteadora de que deve regularizar a situação dos 
processos de obras relativos aos equipamentos e apresentar calendarização para a sua execução, 
sob pena, se os mesmos não vierem a ser cumpridos, de se poder suspender a concessão de 
novas autorizações para construção nos lotes ainda não utilizados. 
 
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.ºs N.ºs 679/99, 680/99 e 681/99, em nome de Baleal Sol – Construções e 
Turismo, Lda., para construção de edifícios habitacionais, no Baleal Sol Village II, Núcleo D, 
Lotes H1, H2 e H3, respectivamente, no Baleal, acompanhados de uma carta em nome do 
requerente, apresentando uma justificação para o facto de existir uma diferença nas cotas de 
soleira. 
 - Deliberado, para os três processos: 

1.º- Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 102.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, proceder ao embargo das obras de construção dos edifícios nos lotes H1, H2 e 
H3, por não haver sido respeitado o projecto aprovado quanto à cércea dos edifícios; 

2.º- Encarregar o DPGU de informar os processos, para serem presentes à próxima 
reunião, quanto à viabilidade de legalização das alterações introduzidas. 
 
 * Proc.º N.º 332/04, em nome de Maria Fernanda Garcia Miranda Coelho, para proceder à 
substituição de cobertura do prédio, sito na Rua Fonte Nossa Senhora do Rosário, n.º 21, em 
Peniche. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar o projecto de 
estabilidade. 
 
VOTO DE PESAR: 
 
 A Câmara deliberou exarar em acta um voto de pesar pelo falecimento do funcionário da 
Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, António Machado Madeira, e apresentar condolências à família. 
 
VOTO DE FELICITAÇÕES: 
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 A Câmara deliberou oficiar ao Senhor Juiz Desembargador, Dr. José António Santos 
Cabral, felicitando-o pela sua nomeação para Director Nacional da Polícia Judiciária, 
regozijando-se com a ascensão a cargo de tão alta responsabilidade e prestígio de um filho de 
Peniche, e desejando-lhe os melhores sucessos no exercício dessas funções. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 Considerando o adiantado da hora e os compromissos existentes relacionados com os 
“Sabores do Mar”, a Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 13, 
pelas 15 horas, a fim de apreciar os assuntos agendados para esta reunião e que não foi possível 
apreciar, nomeadamente os processos relativos a operações urbanísticas. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e trinta e 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 de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
 


