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ACTA N.º 17/2004 
 

          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 3 DE MAIO DE 2004: 
 

 Aos três dias do mês de Maio 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, 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. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Vereador Jorge Abrantes. 
 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: 
 - Pedro Ramos, que pediu explicações sobre o facto de a Câmara não lhe ter autorizado o 
funcionamento do estabelecimento de bebidas, denominado Konvento Bar, até à hora pretendida e 
solicitou que o fosse, ainda que com carácter provisório. 
 - Arquitecto Paulo Pernão, que prestou informação sobre a filosofia subjacente a um 
estudo de loteamento de que é autor e titular a Sirusa, para um terreno situado no Baleal, junto à 
Estrada Municipal 578. 
 

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: 
 - Lembrou o pedido feito em anteriores reuniões para que lhe sejam fornecidos os valores 
dos investimentos feitos nos últimos anos no Parque Municipal de Campismo; 
 - Lembrou, também, os pedidos anteriormente feitos sobre a retoma de programas de 
construção de habitação social; 
 - Solicitou cópia dos “dossiers” entregues pelo Senhor Presidente da Câmara ao Senhor 
Primeiro Ministro, aquando da inauguração do troço do IP6 e relativos a pretensões deste concelho; 
 - Lembrou o próximo início da época balnear e a necessidade de dotar o posto de socorros 
da Berlenga com o equipamento necessário para os primeiros socorros; 
 - Reiterou a chamada de atenção para a necessidade de se proceder à limpeza na zona do 
Molhe Leste (na margem esquerda do rio) e da colocação de sinaléctica na rotunda do Largo do 
Município. 
 

 Senhora Vereadora Clara Filipe: 
 Lembrou a realização do II Seminário do Património, em Atouguia da Baleia, e a 
importância das actividades ali desenvolvidas e congratulou-se pela forma como decorreu o 
evento e felicitou o Centro de Formação de Professores e a Associação Patrimonium pela sua 
organização, bem como a Senhora Arquitecta Etelvina Alves pela intervenção que ali fez, 
felicitações a que se associaram os demais membros da Câmara presentes, tendo o Senhor 
Vereador António José Correia informado de que não lhe fora possível participar devido a 
compromissos assumidos. 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
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 - Referiu-se, a propósito do seminário sobre o património, à conveniência da inventariação 
de todos os monumentos e construções com significado e à colocação neles de uma breve 
descrição, para esclarecimento de quem os visita; 
 - Chamou a atenção para a necessidade da recuperação e limpeza da fonte gótica de 
Atouguia da Baleia e área envolvente; 
 - Perguntou se se encontra regularizada a prorrogação do prazo de concessão da exploração 
do pavilhão restaurante da Berlenga para o corrente ano; 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 - Informou do apoio dado às autocaravanas pelos serviços do Parque Municipal de 
Campismo; 
 - Felicitou o Clube de Ténis de Peniche, o Prof. Helder  e os tenistas que se sagraram 
campeões regionais de ténis, interclubes, na categoria de cadetes; 
 - Deu conhecimento de ter participado: 

- No seminário organizado pela RTO, no Auditório dos Bombeiros, em Peniche, no dia 
15 de Abril, o qual teve o apoio da CMP, sobre “Recepção, Atendimento e Acolhimento no Euro 
2004”, bem como numa conferência subordinada ao tema “O Empreendedorismo e os Jovens 
Empresários”, organizado pela ESTM – Peniche, no dia 21 do corrente; 

- Na cerimónia de apresentação da Escola de Trânsito Itinerante do Governo Civil de 
Leiria, na Escola Secundária de Mira d’Aire, concelho de Porto de Mós, no passado dia 23 de Abril; 

- Numa reunião da Comissão Regional da RTO, em Óbidos, no dia 27 de Abril findo; 
- Na reunião trimestral da Comissão Distrital de Segurança Rodoviária, no Governo 

Civil de Leiria, no dia 28 de Abril findo. 
 

 Senhor Presidente da Câmara: 
 Informou da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 28 de Abril, reunião do Conselho de Administração dos SMAS, reunião do Conselho 
Cinegético Municipal e uma outra com técnicos da Escola Superior de Gestão do Porto, esta para 
estudo da proposta de metodologia de trabalho e honorários para criação de uma empresa 
municipal, que será presente na próxima reunião; 
 - Dia 29 de Abril, participação no II Seminário sobre o Património e reunião do Conselho 
de Administração e da Assembleia Intermunicipal da AMO, para apreciação dos documentos de 
prestação de contas de 2003, estando prevista reunião para o próximo dia 12, para análise do 
processo de instalação da Comurboeste, cujos Estatutos já foram publicados; 
 - Dia 30 de Abril, participação no II Colóquio sobre o Património e reunião sobre as 
iniciativas a desenvolver relativas ao Dia Nacional do Pescador; 
 - Dia 1 de Maio, festa de finalistas da Escola Secundária e da relativa ao 9.º aniversário da 
Casa do Benfica, em Peniche, a propósito do que felicitou aquela Casa pela forma como 
comemorou a efeméride. 
 Informou, ainda, de que pensa realizar, na próxima 4.ª feira, a reunião de coordenação de 
chefias. 
 

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 Abril 
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
BALANCETES: 
 

 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
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Serviços Municipalizados do dia trinta de Abril último, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 255.958,81 � (duzentos e cinquenta e 
cinco mil novecentos e cinquenta e oito euros e oitenta e um cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 197.577,33 � (cento e noventa e sete 
mil quinhentos e setenta e sete euros e trinta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.240.253,36 � (um milhão 
duzentos e quarenta mil duzentos e cinquenta e três euros e trinta e seis cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 269.365,15 � (duzentos e 
sessenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco euros e quinze 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 e abrangidas pelo disposto no 
número três do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

 * Ofício n.º 3394, datado de 27.4.2004, da Câmara Municipal de Peniche, solicitando a 
emissão de parecer relativamente à pretensão da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Óbidos em realizar um passeio TT, intitulado “I Passeio TT Bombeiros Voluntários de Óbidos –            
- Por Terras da Rainha V”, a ter lugar no próximo dia 5 de Junho. 
 - Deliberado solicitar a apresentação de mapa com indicação do percurso a efectuar dentro 
do concelho de Peniche. (P.º 16/02) 
 
 * Ofício n.º 929, datado de 12.4.2004, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
remetendo dois exemplares do protocolo de colaboração entre as Câmaras Municipais e a Unidade 
de Missão para a Inovação e o Conhecimento (UMIC). 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo. (P.º 16/03) 
 
 * Carta, datada de 26.4.2004, 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 do Campeonato de Taekwon-do, que teve lugar nos 
passados dias 2, 3 e 4 de Abril último.  
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 1.500,00 �. (P.º 
40/09/01) 
 
 * Carta, datada de 26.4.2004, 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 à Banda da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de 
Atouguia da Baleia, aquando das comemorações do 25 de Abril. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 160,00 �. (P.º 
40/09/01) 
 * Carta, datada de 12.4.2004, da Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, Lda., solicitando, 
a exemplo de anos anteriores, apoio logístico e financeiro para a realização da 7.ª Expedição em 
Autonomia às Berlengas em Kayak 2004, que terá lugar nos próximos dias 12 e 13 de Junho. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 03.05.2004 * Livro 92 * Fl.4 
 

 - Deliberado conceder o apoio solicitado. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 2.4.2004, da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense, solicitando a isenção do pagamento da utilização do Pavilhão D. Luís de Ataíde, 
aquando das obras de remodelação do piso do seu ginásio. 
 - Deliberado informar de que a Câmara tem como orientação não conceder isenções pela 
utilização do pavilhão, pelos precedentes que poderia criar, e conceder à Associação um subsídio 
de 402,80 �, para lhe permitir fazer face às despesas efectuadas. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 30.4.2004, da Escola Secundária de Peniche, dando conhecimento do 
descontentamento daquela Assembleia de Escola relativamente à estrutura da Rede Escolar 
estipulada para o no lectivo de 2004/2005 e destinada àquele estabelecimento de ensino, que visa 
abolir os cursos de línguas e literaturas e o tecnológico de informática. 
 - Deliberado oficiar à DREL, manifestando a concordância da Câmara com a posição 
assumida pela Assembleia de Escola. (P.º 13/02) 
 
 * Informação n.º 22/2004, datada de 22.4.2004, do Museu Municipal de Peniche, propondo a 
coordenação com os serviços municipais que tutelam e fiscalizam a área do urbanismo e da 
construção civil de modo a evitar que se destrua património arquitectónico histórico e a permitir 
uma rápida intervenção na preservação do mesmo. 
 - Deliberado concordar com o proposto, devendo entregar-se fotocópia da informação aos 
serviços nela referidos para lhe darem satisfação. 
 
 A Câmara tomou, ainda, conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Circular n.º 59/2004, datada de 21.4.2004, da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao processo de alteração das 
condições de funcionamento e de encerramento de estações dos CTT. (P.º 16/03) 
 
 * Circular n.º 58/2004, datada de 23.4.2004, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo a resolução final do XIV Congresso daquela Associação, que teve lugar 
nos dias 2 e 3 de Abril último. (P.º 16/03) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Parecer n.º 12/2004, da Procuradoria-Geral da República, de 28 de Abril, relativo à 
renúncia de mandatos pelos eleitos locais. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 * Na sequência de carta enviada pela Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste, foi 
presente uma proposta, apresentada pelo Senhor Vereador do Desporto, propondo a atribuição de 
um subsídio, de modo a fazer face aos encargos assumidos aquando da realização do Open 
Internacional Cidade de Peniche, que teve lugar no passado dia 3 de Abril. 
 - Deliberado, na sequência do deliberado em 8.3.2004, conceder à Associação Portuguesa 
de Taekwon-do do Oeste um subsídio de 200,00 �.  
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 28.4.2004, 
através do qual concedeu a Marco Baptista Rego 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 realizar uma concentração de tuning, no recinto da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, nos dias 8 e 9 de Maio de 2004. 
 
PROVA DE TUNING – “ARRANQUE”: 
 
 * Foi presente a carta n.º 75/04/C, datada de 29.4.2004, da Associação de Bombeiros 
Voluntários de Peniche, dando conhecimento do seu parecer relativamente à realização da prova 
de tuning referida em epígrafe, cujo requerente é Marco Baptista Rego, e das condições de 
segurança a que deverá obedecer. 
 - Tomado conhecimento e deliberado que o promotor dê satisfação às condições 
constantes da informação do SMPC, datada de hoje, entregando-se cópia. 
 
I ENCONTRO DE FANFARRAS DE PENICHE: 
 

 * Foi presente a carta n.º 69/04/C, datada de 29.4.2004, da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche, solicitando autorização para proceder à realização de um desfile de 
fanfarras, no próximo dia 12 de Junho, percorrendo várias ruas da cidade e destinado a angariar 
fundos para a aquisição de uma viatura de desencarceramento. 
 - Deliberado autorizar o desfile, dando-se conhecimento à PSP. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para 
efeitos de visto, os seguintes pedidos de horários de funcionamento, para os estabelecimentos que a 
seguir se indicam: 
  

* Das 6 às 4 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Café Convés”, sito na 
Avenida do Mar, n.º 22-A, em Peniche, de que é proprietária Maria de Lurdes Mateus Ribeiro 
Aydogão. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 4 horas, com validade até 30.4.2005. 
 

* Das 7 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Café Oitão”, sito no 
Largo do Oitão, n.º 2, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária Fernanda Maria Santos 
Martins Dias. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 30.4.2005 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 
 * Foram presentes dois requerimentos, em nome de Luís Manuel de Carvalho Fernandes 
Nogueira, solicitando a emissão de licença para duas máquinas de diversão, destinadas ao Café  
 
“Caçador”, sito na Rua Cruz das Almas, em Peniche. 
 - Deliberado deferir os dois pedidos.  
 
VENDA AMBULANTE: 
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 * Requerimento, em nome de Luís Abílio Costa Silvestre, residente na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, n.º 18, na Bufarda, solicitando autorização para proceder à venda ambulante de 
hamburger’s, cachorros, bifanas e refrigerantes, junto ao parque aquático (Sportágua) e na rotunda 
de Porto de Lobos, junto à escola de condução. 
 - Deliberado indeferir.  
 
PATRIMÓNIO: 
 
Eventual aquisição de imóvel: 
 

* Foi novamente presente uma carta, registada nos n/ serviços em 5.2.2004, do Senhor 
Victor José Bernardo Martins, apresentando propostas para venda do imóvel de que é proprietário, 
situado no Largo do Bom Jesus, nos Bolhos, a fim de se proceder ao arranjo urbanístico do local, 
acompanhado de informação do DPGU. 

- Deliberado concordar com os valores constantes da avaliação feita pelo DPGU e 
transmiti-lo ao proprietário, com a informação de que a Câmara está receptiva para ultimar o 
negócio, sugerindo uma entrevista com o Senhor Presidente da Câmara para esse efeito. (P.º 
R/1609/03) 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (BM2)”: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 
7.4.2004, que aprovou o projecto de execução, o anúncio, programa de concurso e caderno de 
encargos da empreitada referida em epígrafe e determinou a abertura de concurso e a constituição 
das comissões de abertura e análise das propostas. (P.º 421.B/DOM) 
 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES: 
 
 A Câmara foi informada da pretensão do Instituto Politécnico de Leiria em construir, com 
urgência, o edifício destinado a residência para estudantes da ESTMAR, em terreno a ceder pelo 
Município, na Avenida Paulo VI (frente às piscinas), para cuja cedência a Câmara se 
disponibilizou oportunamente, tendo sido presente o esboço da implantação e do projecto de 
arquitectura. 
 A Câmara deliberou oficiar ao IPL, solicitando-lhe que elabore e envie projecto de 
protocolo a celebrar, com vista à cedência do referido terreno e que estabelecerá as condições que 
deverão vir a constar da escritura a celebrar. 
 
REGULAMENTO DE CONSTITUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: 
 
 Considerando a necessidade de introduzir alterações ao regulamento em epígrafe, 
aprovado em reunião de 6.1.2003, por forma a viabilizar a constituição de fundos de maior 
montante e alargamento do período de regularização, a Câmara deliberou dar aos artigos 7.º e 11.º 
do regulamento referido em epígrafe a seguinte redacção: 
 “Artigo 7.º - A constituição de cada fundo de maneio não poderá ultrapassar o limite 
máximo de 2000 (dois mil) euros por cada rubrica da classificação económica”. 
 “Artigo 11.º - As despesas reportar-se-ão, em regra, ao mês da reconstituição”. 
 
FUNDOS DE MANEIO: 
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 Considerando que alguns dos valores dos fundos de maneio se têm revelado insuficientes 
para a satisfação das despesas a realizar em cada mês, a Câmara deliberou que os seguintes fundos 
de maneio, autorizados por deliberação de 29.12.2003 a favor do chefe da Divisão Administrativa, 
José António Souza Parracho, passem a ter os montantes que se indicam, em euros: 

02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens...............2.000,00 
02.02.10.02 – Transportes – outros.............................2.000,00 
02.02.11 – Representação dos serviços.......................1.000,00 
02.02.13 – Deslocações e estadias..............................1.000,00 
02.02.17 – Publicidade................................................2.000,00 
02.02.25.02 – Aquisição de serviços - outros.............2.000,00 

 
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 117/99, em nome de Grupilar – Construções, Lda., para construção de um 
condomínio de 21 moradias unifamiliares, na Rua da União, em São Bernardino, já objecto de 
deferimento e acompanhado agora de um pedido de faseamento e adiamento do início da referida 
obra. 
 - Deliberado indeferir, o pedido de faseamento, pelos motivos constantes da informação do 
DPGU, de 26.4.2004, informando-se a requerente de que poderá adoptar o procedimento sugerido 
na parte final daquela informação. 
 
 * Proc.º N.º 581/03, em nome de Joaquim Frutuoso Príncipe Anacleto, para construção de 
um edifício para habitação multifamiliar, sito na Consolação. 
 - Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores António José 
Correia, Clara Filipe e Emídio Barradas, aprovar o projecto de arquitectura, nas condições da 
informação da DGUO, de 24.3.2004, devendo ser apresentados os projectos das especialidades 
nela referidos. 
 
 * Proc.º N.º 110/01, em nome de Maria Clara Rico Guerreiro, para construção de prédio de 
dois fogos, nas ruas do Adro e Alegria, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de um parecer técnico efectuado ao pedido de alterações ao referido projecto. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, nas condições da informação 
da DGUO, de 22.4.2004. 
 
 * Proc.ºs N.ºs 88/04 e 89/04, em nome de António José Franco Correia Neves, para proceder 
a alterações no decurso da obra de construção de duas moradias bifamiliares, respectivamente, nos 
Lotes B e A, no Sítio dos Moinhos, no Portinho da Areia Norte, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir os dois processos, por os projectos de alterações não corresponderem 
ao executado em obra. Deliberado ainda que se proceda, de imediato, ao embargo dos trabalhos, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 102.º do Decreto-Lei n.º 555/99, por a obra estar a 
ser executada em desconformidade com o respectivo projecto, mandar instaurar o correspondente 
processo de contra-ordenação e que os serviços de fiscalização juntem ainda cópia dos registos 
efectuados no livro de obra, para serem presentes na próxima reunião. 
 
  * Acompanhada de parecer técnico da DGUO, foi presente uma exposição, em nome de 
António Gomes Machado, relatando várias situações que considera desprovidas de legalidade no 
que concerne às alterações levadas a cabo no edifício, situado na Avenida do Mar, em Peniche, 
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respeitante ao processo de obras n.º 517/99, de que são titulares Luís Lourenço Jorge Ganhão e 
Gil da Costa Rocha.  
 - Deliberado remeter cópia da carta e do relatório anexo ao consultor jurídico para intentar 
acção crime contra o seu autor pelas injúrias constantes da mesma, de que se dará conhecimento 
ao Senhor António Gomes Machado. 
 

* Foi presente uma carta, datada de 2.4.2004, do Dr. Luís Sá Bento, mandatário de Maria 
Nazaré Jesus Antunes Salvador, dando conhecimento de que foi interposta Acção Administrativa 
Especial para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria na sequência de notificação de que foi 
alvo a sua cliente por ter construído um muro em alvenaria, na Travessa do Calhau, em Peniche, 
sem licenciamento municipal. 
 - Tomado conhecimento da carta de Maria da Nazaré Jesus Antunes Salvador, de 
30.3.2004, e deliberado ordenar ao DOM que promova a demolição do muro para cumprimento 
da ordem transmitida. (P.º 75/00-DHU) 
 
 * Foi ainda presente uma informação dos serviços de fiscalização, datada de hoje, 
comunicando que a Cercipeniche, CRL, está a proceder a obras de ampliação das suas instalações, 
sitas na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, em Peniche, sem licenciamento municipal, embora 
com projecto de arquitectura já aprovado. A Câmara tomou conhecimento e da informação 
prestada pelo Senhor Presidente da Câmara de que, face ao conteúdo da informação, iria proceder 
ao embargo da obra, até que a mesma seja licenciada. (P.º 601/03-DHU) 
 
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. 
 


