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ACTA N.º 42/2006
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2006:
Aos dezasseis dias do mês de Outubro do ano dois mil e seis, nesta cidade de Peniche,
edifício dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves,
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal
Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta 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, intervieram:
- Eng.º Mário Belém, que solicitou, após ter referido que por motivo de esquecimento
não deu andamento ao licenciamento do projecto de alterações das instalações da Peipen, tendo
deixado caducar o respectivo processo, a concessão da licença de utilização das referidas
instalações, até final do corrente mês, sob pena da empresa ser penalizada e ter que suspender a
sua elaboração por imposição da DRARO. O Director do DPGU sistematizou o andamento do
processo e aludiu aos motivos que levaram à suspensão do processo, nomeadamente por a
ampliação esbarrar com a interpretação do artigo 16.º do PDM. O Senhor Vereador Jorge
Gonçalves chamou a atenção de que, devendo a questão da interpretação do artigo 16.º do PDM
ser corroborada pela Assembleia Municipal, tal como é citado pelo DPGU, não existe
possibilidade da sua apreciação em tempo oportuno e que vá ao encontro da pretensão, tendo
alertado ainda para a interpretação autêntica que foi manifestada aquando da aprovação do PDM.
O Senhor Vereador Francisco Salvador opinou a realização de conferência de líderes dos grupos
representados na Assembleia Municipal para discussão do assunto. O Senhor Presidente da
Câmara registou a forma franca como foi apresentado o problema e o reconhecimento do lapso
havido, tendo-se disponibilizado para acompanhar o Senhor Eng.º Belém à DRARO para
resolução da situação.
- Luís Ganhão, representante da Caixa de Crédito Agrícola, e Lucílio Oliveira Antunes,
que solicitaram à Câmara, após aquela instituição ter sido notificada para retirar as caixas de ar
condicionado colocadas no exterior do novo edifício-sede, sito na Rua António da Conceição
Bento, em Peniche, a clarificação das obras a realizar no local, com vista à obtenção da
respectiva licença de utilização, tendo, também, para o efeito manifestado a sua disponibilidade
de envolvimento na resolução do problema. O Senhor Presidente da Câmara referiu, com base
nas informações prestadas pelo DPGU, que não sendo uma acção prioritária, não era previsto a
Câmara fazer a intervenção e que iria mandar avaliar e quantificar os trabalhos tendentes a
encontrar proposta que vá ao encontro da extensão dos envolvimentos.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara,
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sobre os assuntos e pela forma que se indica:
Senhor Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- Dia 10 de Outubro, com o Senhor Gil da Costa Rocha, que manifestou desinteresse na
negociação do terreno remanescente que faz parte do estudo de loteamento para a Rua dos
Moinhos, em Geraldes;
- Na mesma data, com o IPL sobre pacto regional - Plano Regional de Talentos, cujo
relatório facultará logo que disponível;
- Dia 10 de Outubro, com a EDP, acompanhado pelo Senhor Vice-Presidente e Director
do DEA, sobre balanço do parque da feira e avaliação da Festa de Nossa Senhora do Boa
Viagem, abastecimento de energia aos agricultores de Ferrel e situação dos geradores da
Berlenga, tendo aproveitado para solicitar sugestões programáticas que pudessem integrar os
objectivos do plano de investimentos;
- Na mesma data, na sessão da Assembleia Municipal;
- Dia 12 de Outubro, com a CCDRLVT, sobre o ponto de situação dos diversos planos
de urbanização em desenvolvimento para o concelho, e em que se aproveitou a oportunidade
para suscitar uma maior articulação relativamente às questões do litoral. Foi também dado
conhecimento que iriam ser encetadas diversas intervenções no âmbito da recuperação do Molhe
Oeste, Supertubos e Zona Norte da Península e acesso à ilha do Baleal;
- Dia 16 de Outubro, com a equipa do Instituto Geológico e Mineiro, sobre o estudo do
Visconde, tendo sido feita uma primeira apresentação com base nas observações já efectuadas.
Referiu que irá ser realizada uma visita técnica de diagnóstico, havendo já algumas ideias para a
tomada de medidas minimizadoras de risco e redução dos danos no âmbito do saneamento e
águas pluviais, impermeabilização, erosão e ambiente. Sugeriu que os SMAS encarem o assunto
e promovam o estudo que conduza a uma intervenção que combata a erosão progressiva do
espaço.
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das seguintes actividades e
eventos em que participou:
- Dia 10 de Outubro, na recepção à Senhora Ministra da Cultura, em Porto de Mós, tendo
centrado a sua intervenção no âmbito da recuperação do património dos monumentos nacionais
(Fortes da Consolação e São João Baptista da ilha da Berlenga);
- Dia 11 de Outubro, na visita ao parque eólico com representante da ENERNOVA,
acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei e Eng.ºs José Pires e Nuno
Cativo, tendo-se definido como prioridade os arranjos dos acessos dentro do parque. Referiu,
também, que irá ser efectuado alguns ajustamentos sobre o parque e para os quais se irá solicitar
a colaboração da ENERNOVA. Deu conhecimento, ainda, de ter iniciado contactos com os
Presidentes das Câmara de Óbidos, Bombarral e Lourinhã com vista a encetar-se um estudo
conjunto integrado para a zona, cuja reunião já está prevista e que incluirá também na agenda o
estudo relacionado com as grutas dos Bolhos e da Columbeira;
- Na mesma data, em programa da rádio 102 FM;
- Dia 12 de Outubro, na recepção ao Governador dos Rotários do Distrito de Leiria,
tendo participado como convidado no jantar respectivo;
- Dia 14 de Outubro, na segunda eliminatória do concurso de fado amador, realizada em
Ferrel;
- Na mesma data, no almoço organizado pelo Clube Desportivo Atouguiense, associado
ao torneio de petanca;
- Dia 15 de Outubro, no programa da TVI “Canta por mim”, como convidado do
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participante de Peniche, Senhor Emanuel, integrado no programa “Vida/Emprego”.
O Senhor Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações:
- Disse que é sua intenção participar no programa da RTP “Prós e Contras”, onde vai ser
debatido a lei das Finanças locais e para o qual recebeu convite, também extensivo aos demais
autarcas;
- Ter recebido uma carta da “Modelo Continente” e que vai concretizar o pedido de
audiência solicitado;
- Que a ADEPE solicitou que fosse recebida no decorrer da presente reunião, a fim de
fazer a apresentação das suas actividades programáticas.
O Senhor Presidente da Câmara sugeriu ainda ao Senhor Presidente do Conselho de
Administração dos SMAS, após ter-se apercebido das gorduras e degradação das instalações das
estações elevatórias dos jardins Principal e do Murraçal, que fossem efectuadas limpezas
periódicas às mesmas.
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, por último, das reuniões, actividades
e eventos em que vai participar no decorrer da próxima semana;
- Dia 17 de Outubro, com o Dr. Foz Romão, sobre o plano das urgências;
- Na mesma data, no Conselho Local da Rede Social, sobre o projecto “Ala Arriba”;
- Dia 18 de Outubro, com os presidentes das Câmara de Óbidos, Bombarral e Lourinhã,
sobre o planalto das Cezaredas;
- Dia 19 de Outubro, na PROT-OVT;
- Dia 20 de Outubro, com a Adro - Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Apresentou as seguintes informações atinentes à semana de 9 a 15 de Outubro:
- Foram iniciadas, no dia 9 de Outubro, as actividades de enriquecimento curricular,
tendo, nesta primeira semana, sido concretizados todos os horários e distribuição de turmas e
formalmente iniciadas as aulas a 16 de Outubro de 2006;
- O mês de Amália continua com grande dinâmica e participação, tendo sido objecto das
seguintes iniciativas:
- Projecção do filme “The Art of Amália”, de Bruno de Almeida, com a presença de
170 pessoas;
- 2ª Eliminatória do 1º Concurso de Fado Amador, em Ferrel, com a presença de
350 pessoas;
- Projecção de filmes nas localidades de Geraldes, Ribafria e Bolhos;
- Recepção a cerca de 40 idosos da vila de Atouguia da Baleia no Auditório do
Edifício Cultural do Município;
- O DOM já dispõe desde a semana passada de um tractor para transportar a Caldeira da
cola, adquirido no âmbito das GOP’s – Grandes Opções do Plano e respectivo Orçamento
Municipal.
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento, ainda, de ter participado nas iniciativas e
actividades seguintes:
- Festa dos Círios, em Peniche;
- Reuniões com a EDP sobre a eventual resolução do problema de abastecimento de
energia aos agricultores de Ferrel;
- Reunião temática da Assembleia Municipal de Peniche sobre a Lei das Finanças Locais.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou que a semana foi preenchida com tarefas relacionadas com a elaboração dos
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documentos previsionais;
- Têm sido efectuadas operações regulares de limpeza nas estações elevatórias dos
jardins Principal e do Murraçal, de onde foram extraídas mais de 20 tn de resíduos sólidos e
gorduras, aguardando-se os resultados da sua avaliação para apreciação posterior.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Perguntou qual o critério usado para que a vila de Atouguia da Baleia não esteja
identificada na brochura escrita em português do mapa da RTO. Deliberado recomendar aos
Serviços de Turismo para procederem à análise dos diversos suportes fornecidos pela RTO e
prestarem informação em conformidade;
- Solicitou informação sobre se a implantação da rotunda, na Rua do Aterro, em Serra
d'El-Rei, tal como está a ser executada, não vai estreitar a largura do espaço necessário à
circulação das viaturas. O Senhor Director do DOM informou que as obras que se estão a
realizar garantem a normal circulação e segurança do trânsito rodoviário.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Solicitou informação sobre a instalação da ERA existente na ciclovia Peniche/Baleal,
sugerindo, em caso de autorizada, que a instalação fosse deslocada para o lado contrário da
estrada municipal;
- Deu conhecimento da existência de algumas irregularidades cometidas pelas empresas
construtoras em sede de ocupação de espaços junto às vias públicas e deficiente de sinalização
das respectivas obras, pondo em risco a segurança dos transeuntes e a circulação rodoviária,
designadamente impedindo a passagem dos peões pelos passeios e falta de remoção dos
materiais colocados no final de cada intervenção e dando como exemplo as obras levadas a efeito
pela firma Oliveiras, S.A., a quem deverá ser chamada a atenção. Deliberado que o DOM
elabore nota e disponibilize a informação a todos os empreiteiros dos cuidados a ter com os
aspectos de segurança e sinalização das respectivas obras dentro e fora do horário de laboração.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
- Chamou a atenção para o aumento gradual de afluência de pessoas e viaturas à feira
dos Círios, no Largo dos Remédios, em Peniche, e questionou da possibilidade futura de se
encontrar outro desenho de arrumação mais racional e ordenado. O Senhor Vice-Presidente
informou ter tomado nota da sugestão.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dois de Outubro
corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
BALANCETES:
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos
Serviços Municipalizados do dia treze de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e
aprovado os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 604.407,49 € (seiscentos e quatro mil
quatrocentos e sete euros e quarenta e nove cêntimos).
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Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 170.632,81 € (cento e setenta mil
seiscentos e trinta e dois euros e oitenta e um cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 971.798,69 € (novecentos e
setenta e um mil setecentos e noventa e oito euros e sessenta e nove cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 398.924,03 € (trezentos e
noventa e oito mil novecentos e vinte e quatro euros e três cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, datada de 10 de Outubro de 2006, da Modelo Continente, SGPS, apresentando
desculpas por eventuais ofensas contidas na resposta remetida ao Ministério da Economia e
Inovação no âmbito do direito da audiência dos interessados e solicitando uma audiência ao
Senhor Presidente da Câmara para esclarecimento pessoal e mais completo da ocorrência.
- Tomado conhecimento tendo o Senhor Presidente da Câmara informado que iria
concretizar o pedido de audiência solicitado. (P.º 17)
* Carta, datada de 6 de Dezembro de 2005, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do
Oeste, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do III Open Internacional Cidade
de Peniche 2006, já presente em reunião anterior.
- Deliberado rever a deliberação de 13 de Março de 2006, no que respeita à assumpção do
pagamento do valor da viagem relativa à participação dos convidados de honra, no valor de
500,00 €, e conceder um subsídio à Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste, no valor de
500,00 €. (P.º 17)
* Carta, datada de 12 de Outubro de 2006, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção
Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na
Praça Jacob Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos
próximos dias 20 e 21 de Novembro de 2006.
- Deliberado autorizar. (P.º 32/05)
* Carta, datada de 20 de Setembro de 2006, da Associação dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, solicitando um subsídio, no valor de 125,11 €, para comparticipação em despesas
efectuadas por aquela associação com a utilização do autocarro municipal, em deslocação a
Lisboa para receber a oferta de viatura de combate a incêndios.
- Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio,
no valor de 125,11 €, correspondente à despesa efectuada com o transporte de elementos em
viatura municipal. (P.º 36/03)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Carta, datada de 9 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português na Assembleia da República, informando que vai realizar uma audição pública na
Assembleia da República, intitulada “A Perequação – Instrumento de Gestão Urbanística”, no
dia 24 de Outubro corrente. (P.º 40/06).
* Carta, datada de 1 de Outubro de 2006, do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de
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Bolhos”, remetendo convite para o 9.º Festival de Folclore, que se realizará em Bolhos, no
próximo dia 29 de Outubro. (P.º 37)
* Ofício n.º 5868, datado de 13 de Outubro de 2006, do Instituto Politécnico de Leiria,
remetendo convocatória para o Conselho Geral daquele instituto, que se realizará no dia 18 de
Outubro de 2006. (P.º 40/06)
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário
da República:
- Decreto-Lei n.º 197/2006, de 11 de Outubro, que altera o Decreto-Lei n.º 311/99, de 10
de Agosto, que cria o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 26:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 26, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 49.000,00 € em reforços de despesas de capital e igual valor em
anulações de despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 26:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 26 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 75.000,00 € em reforços e igual valor em anulações.
REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL FERREL/SERRA D’EL-REI:
* Foi presente uma informação da Divisão Financeira, datada de hoje, dando
conhecimento da necessidade de adquirir mais massa betuminosa para execução da obra supra
referida.
- Deliberado adquirir à Pisoeste, EIM, o fornecimento de 1.950 tn de massas
betuminosas, pelo preço de 70.785,00 €, que inclui já o IVA, de harmonia com o proposto na
informação dos serviços e ao abrigo do contrato-programa celebrado, em 16 de Dezembro de
2004.
ORDENAMENTO DO TRÁFEGO NO ENTRONCAMENTO DA RUA DO JUNCAL COM A
RUA DR. ERNESTO MOREIRA:
* Foi presente uma proposta, elaborada pela DEPPC, para implantação de uma rotunda
no referido entroncamento.
- Deliberado aprovar o estudo da construção da rotunda no entroncamento formado pelas
Ruas do Juncal e Dr. Ernesto Moreira.
ARRANJO URBANÍSTICO EM SÃO BERNARDINO:
* Elaborado pela DEPPC, foi presente um projecto para o arranjo urbanístico da Rua das
Berlengas, em São Bernardino.
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- Deliberado aprovar as alterações ao projecto inicial.
PARECER JURÍDICO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 16.º DO REGULAMENTO DO
PDM:
* Elaborado pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística foi presente uma
informação síntese sobre o parecer jurídico de interpretação autêntica do n.º 3.1 do artigo 16.º do
regulamento do PDM, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado aprovar, por unanimidade, o texto da informação síntese sobre o parecer
jurídico em epígrafe e a metodologia proposta e nela constante e remeter à Assembleia
Municipal para apreciação e decisão.
CERTIDÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO:
* Foi presente um requerimento, em nome de cabeça de casal na herança de António da
Conceição Ferreira, solicitando uma certidão em como a Câmara autoriza a compropriedade de
um prédio rústico, sito no Casal do Pardal, em Ferrel.
- Deliberado autorizar a realização do negócio jurídico e certificar em conformidade,
devendo, antes da emissão da certidão respectiva, ceder ao Município de Peniche, gratuitamente
a parcela de terreno situada a Poente da propriedade para integração no domínio público
municipal e destinada a via pública.
PATRIMÓNIO:
Alienação de terrenos municipais:
* Foi presente um requerimento, em nome de Cláudia Ferreira Sousa, solicitando a
alienação de um lote de terreno municipal, sito em Casal Moinho.
- Informar de que, por uma questão de transparência e de igualdade de oportunidade para
os eventuais interessados, o terreno irá ser vendido em hasta pública, caso seja essa a orientação
da Câmara. (R1929/06)
Habitação social – actualização de rendas:
* Foi presente uma informação, da técnica superior de serviço social, apresentando novos
valores calculados para actualização do valor de renda do fogo, sito no Edifício Coosofi, E, 4.º
tardoz, em Peniche, de que é titular o Senhor José António Conceição Colé, em virtude do
rendimento mensal do seu agregado familiar ter diminuído.
- Deliberado estabelecer a nova renda em 49,80 €.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os
quais foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc.º N.º 9/2000-Lot/DHU, em nome de Ana Cristina Gomes Silvério Julião &
Outros, para loteamento de um prédio urbano, sito na Travessa da Boa Vista, n.º 4, em Peniche,
já presente em reuniões anteriores, e acompanhado, agora, de um pedido de alteração ao
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loteamento.
- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste apenas no acerto do
alinhamento das construções nos lotes.
* Proc. N.º 8/2004-Lot/DHU, em nome de Gil da Costa Rocha, para proceder ao
loteamento de um prédio rústico, situado na Salgadinha, na Rua dos Moinhos, em Geraldes, já
presente em reuniões anteriores.
- Deliberado reiterar a aprovação, de princípio, nas condições do já deliberado em 23 de
Agosto de 2006, devendo efectuar o pagamento dos encargos a suportar a título de compensação
e a estabelecer pelos serviços.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
* Proc.º N.º 15/04, em nome de Aprivenda – Administração Imobiliária, L.da, para
proceder à ampliação de unidade industrial, nomeadamente a construção de armazéns, sita no
Vale do Grou, em Atouguia da Baleia, já presente em reunião anterior, e acompanhado, agora, de
projectos de especialidades.
- Deliberado deferir o pedido de licenciamento, nas condições constantes das
informações dos SMAS, de 28 de Setembro de 2006, e do DPGU, de 6 de Outubro de 2006,
devendo a emissão da licença de utilização ficar condicionada ao cumprimento dessas condições,
nomeadamente ao alargamento dos arruamentos confinantes, cujas obras são da responsabilidade
do requerente, que para o efeito deverá fazer entrega de mapa de medição, no prazo de 60 dias,
após o licenciamento da construção.
* Proc.º N.º 352/06, em nome de Vítor Manuel Franco Gomes, para instalação de uma
churrasqueira num estabelecimento, sito na Avenida da Praia, em Consolação.
- Deliberado notificar o requerente para comparecer em atendimento com vista ao
esclarecimento da situação, nomeadamente em relação aos aspectos de segurança contra risco de
incêndios, instalação de gás, exaustão de fumos e projecto acústico.
* Proc.º N.º 455/01, em nome de Júlio António da Copa Labrego, para legalização de um
bloco habitacional de dois fogos, sito na Rua das Bóias, n.º 10, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores, e acompanhado, agora, de nova proposta para os alçados.
- Deliberado aceitar a melhoria da imagem dos alçados.
* Proc.º N.º 775/01, em nome de Manuel Afonso Nogueira, para proceder à legalização
da ampliação efectuada a uma moradia, sita na Rua das Bóias, n.º 4, no Bairro do Visconde, em
Peniche, já presente em reuniões anteriores, e acompanhado, agora, de nova proposta para os
alçados.
- Deliberado aceitar a melhoria da imagem dos alçados, devendo em articulação com o
DPGU encontrar a solução da pintura a adoptar.
* Proc.º N.º 754/99, em nome de Mário Luís Jorge Augusto, para construção de uma
moradia bifamiliar, na Papôa, Lote 47, em Peniche, já presente em reuniões anteriores, e
acompanhado, agora de informação dos Serviços de Fiscalização.
- Deliberado revogar a deliberação tomada em reunião de 19 de Dezembro de 2005, na
parte relativa ao procedimento de desafectação do domínio público e integração no domínio
privado do Município da parcela de terreno nela referida e demais actos consequentes, e informar
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o requerente em conformidade.
Deliberado, também, que o DOM proceda à remoção da vedação instalada no arruamento
previsto a Poente e inicie a abertura e execução do mesmo e garanta a segurança através de
sinalização dos respectivos trabalhos.
Deliberado, ainda, remeter ao DPGU para procedimento final.
EXECUÇÃO DE OBRAS ISENTAS DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO:
* Foi presente a comunicação, em nome de Mário Vieira Chuva, para substituição de
cobertura existente num prédio, sito no Largo do Visconde, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores, e acompanhada, agora, de fotografias dos Serviços de Fiscalização, nos termos da
deliberação de 2 de Outubro corrente.
- Tomado conhecimento. (P.º 435/06)
ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas e quarenta 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.

