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ACTA N.º 44/2006 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006: 
 
Aos trinta 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 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 e presidida, pelo Senhor Vice-Presidente, eram catorze horas e 
cinquenta minutos. 

O Senhor Presidente da Câmara não participou na reunião, em virtude de estar ausente 
em representação do Município. 

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 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 indica: 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 23 a 29 de 

Outubro corrente: 
- Nas reuniões de abertura de propostas para aquisição de uma motoniveladora para o 

DOM e uma viatura de recolha de resíduos sólidos de 15 m3 com caixa; 
- Na reunião com a direcção do Jardim de Infância de Ferrel, onde também esteve 

presente o Senhor Presidente da Câmara, onde informaram qual o ponto de situação das obras 
em curso, no valor aproximado de 350.000,00 €, dos apoios recebidos e das iniciativas de 
recolha financeiras levadas a efeito pela instituição, tendo, também, reiterado o pedido de apoio 
financeiro à Câmara Municipal para concretização desta obra social; 

- Na apresentação do estudo técnico de implementação de miradouros virtuais nos 
Museus de Peniche (Fortaleza), Atouguia da Baleia e Serra d'El-Rei, da iniciativa do Município 
de Peniche, integrada nas candidaturas ao POC – Programa Operacional da Cultura; 

- No convívio distrital do STAL, realizado no Pinhal da Câmara; 
- No IX Festival de Folclore dos Bolhos, organizado pelo rancho Folclórico “As 

Lavadeiras dos Bolhos”. 
O Senhor Vice-Presidente prestou, ainda, as seguintes informações: 
- Foi iniciado hoje a instalação de guardas de segurança com prumos em três locais 

distintos da Marginal Norte (Sítio do Frei Rodrigo, Zona do Abalo, e Zona do Convento). 
Referiu, também, que o investimento a realizar, no valor de 20.640,00 €, a que acrescerá o IVA, 
é o desencadear de uma intervenção mais abrangente em outros locais da Marginal Norte e que 
vai responder a um dos problemas mais graves de segurança existente no nosso concelho e cuja 
resolução era exigida por toda a população em geral e pelos utilizadores daquela via em 
particular, e com ela dar corpo aos compromissos assumidos com a população do concelho em 
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matéria de segurança; 
- Que o DOM, de acordo com as prioridades definidas pelas GOP e Orçamento para 

2007, vai proceder à implementação de abrigos rodoviários em Coimbrã, Bufarda, Geraldes, 
Ferrel, Serra d'El-Rei e Rua General Humberto Delgado, em Peniche; 

- No decurso do mês de Outubro, a Câmara Municipal de Peniche, promoveu mais de 30 
iniciativas, integradas no denominado mês de Amália, cujo destaque, nos últimos dias, vai para a 
continuação das projecções do filme de Amália Rodrigues em diversas localidades e para a final 
do 1.º Concurso de Fado Amador do Concelho de Peniche, que contou com a participação de 14 
finalistas, de um total de 39 fadistas amadores. Salientou que o salão da Associação Recreativa 
Penichense teve lotação esgotada em mais uma actividade de relevo que caracterizou este 
acontecimento cultural. Referiu, ainda, que foi um mês intenso de actividades descentralizadas e 
agradeceu ao público e a todos aqueles que trabalharam para esta iniciativa. 

- Questionou o Senhor Director do DOM sobre se já se encontrava programada a 
intervenção para abertura e prolongamento da Rua da Papôa. Foi informado que o DOM está 
preparado para intervir a qualquer momento. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento de ter participado na reunião trimestral do Conselho Distrital de 

Segurança Rodoviária, a qual ficou condicionada por motivo da operacionalidade que o Governo 
Civil teve de implementar ao nível do distrito face aos problemas surgidos e resultantes do 
grande caudal de pluviosidade ocorrido; 

- Informou ter participado no seminário atinente ao Oeste Empreendedor, onde foi 
apresentado o projecto enquanto desenvolvimento do empreendorismo; 

- Deu conta da deslocação do Director do DPGU à AMO a fim de tratar de assuntos 
relacionados com a reformulação das candidaturas apresentadas pela Câmara e com vista a 
garantir a totalidade das verbas que estavam afectas para Peniche. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Deu conhecimento da insatisfação dos encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo 

de Atouguia da Baleia devido às faltas dadas pelos professores às aulas de enriquecimento 
curricular. O Senhor Vice-Presidente informou existirem algumas dificuldades motivadas por 
alguns dos professores residirem fora da área do concelho, sendo que a resolução das questões 
pedagógicas é da responsabilidade dos agrupamentos de escolas e não da Câmara, a quem cabe 
somente a gestão dos assuntos administrativos. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Referiu, na sequência da informação prestada anteriormente, que os períodos em que os 

alunos não têm aulas poderiam ser aproveitados para execução dos trabalhos escolares de casa, 
situação que deverá ser objecto de afinação e coordenação; 

- Questionou sobre qual o local fixado para a prática de educação física pelos alunos e 
deu conhecimento do descontentamento dos encarregados de educação relativamente aos 
horários fixados para o desenvolvimento da referida actividade. O Senhor Vice-Presidente 
informou que as acções estão a desenvolver-se através do aproveitamento de sala devoluta e que 
irá procurar junto da Associação “A Serrana” a disponibilização de outro espaço mais 
aconselhável e providenciar a conciliação dos horários; 

- Solicitou esclarecimentos sobre o ponto de situação do problema relacionado com os 
colectores da Varginha, em Serra d’ El-Rei. O Senhor Vice-Presidente informou que, de 
momento, não existe acordo com os proprietários dos terrenos, os quais ficaram de apresentar 
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proposta tendo em vista o desbloqueamento da situação, não sabendo que tempo irá demorar a 
sua resolução e sem a qual não haverá oportunidade para se avançar com a obra; 

- Perguntou se constitui lapso o envio à Serrana de ofício e documentação anexa sobre a 
construção de campos de futebol sintético, uma vez que da sua leitura decorre a impossibilidade 
de poder vir a concretizar-se a respectiva candidatura. O Senhor Vice-Presidente informou que a 
correspondência remetida tinha apenas em vista dar a conhecer o assunto, já que, e de acordo 
com as directivas da Secretaria de Estado do Desporto, não é possível a sua candidatura, por 
existir já no concelho campo de relvado; 

- Solicitou informação sobre se o campo de relva sintética, já em construção à entrada de 
Peniche, dispõe das medidas regulamentares e está implantado em conformidade. Deliberado, 
após reconhecer-se que a implantação se encontra correcta, que o DOM informe sobre a 
conformidade das medidas do referido campo. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Chamou a atenção para a necessidade de implementação de medidas fiscalizadores de 

trânsito no Largo 5 de Outubro face à circulação rodoviária abusiva que se vem verificando 
naquela artéria; 

- Alertou para a necessidade de colocação de sinal de proibição de virar à esquerda no 
entroncamento formado pela Rua José Estêvão e Travessa dos Mareantes. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Sugeriu que se organizasse em mapa a avaliação das actividades de enriquecimento 

curricular. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

BALANCETES: 
 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 

Serviços Municipalizados do dia vinte e sete de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 722.371,79 € (setecentos e vinte e dois 
mil trezentos e setenta e um euros e setenta e nove cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 220.250,15 € (duzentos e vinte mil 
duzentos e cinquenta euros e quinze cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 815.309,45 € (oitocentos e quinze 
mil trezentos e nove euros e quarenta e cinco cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 443.825,02 € (quatrocentos e 
quarenta e três mil oitocentos e vinte e cinco euros e dois cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 20 de Outubro de 2006, da Secção de Hóquei em Patins do Clube 

Stella Maris de Peniche, solicitando apoio financeiro destinado ao pagamento das deslocações 
dos jogadores daquela modalidades a jogos a realizar nas ilhas dos Açores e Madeira. 

- Deliberado solicitar ao Clube Stella Maris de Peniche que informe qual o valor global 
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dos encargos a suportar com as deslocações, disponibilidade financeira do Clube para o efeito e 
comparticipação da respectiva Federação na assumpção das despesas. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 26 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 23 e 24 de Novembro de 2006. 

- Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 
* Informação n.º 100/2006, datada de 27 de Outubro de 2006, da técnica superior de 

turismo, propondo a atribuição de um subsídio à Associação de Educação Física, Cultural e 
Recreativa Penichense, destinado ao pagamentos de prémios atribuídos aquando da realização do 
1.º Concurso de Fado Amador do Concelho de Peniche. 

- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense um subsídio, no valor de 650,00 €. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Programa do “Mês do Mar”, que decorrerá durante o mês de Novembro de 2006. 
 
* Carta, datada de 5 de Junho de 2006, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, endereçando convite para estar presente, no próximo dia 10 de Novembro, num 
lanche/convívio destinado a comemorar o S. Martinho. (P.º 37) 

 
* Carta, datada de 5 de Julho de 2005, da Capitania do Porto de Peniche, remetendo 

relatório do Patrão do Salva-Vidas, sobre o Posto de Socorros da Ilha da Berlenga, e com a 
anotação dos serviços de que o material em falta para prestação de auxílio a acidentes já foi 
entregue. (P.º 16/01) 

 
* Ofício n.º 1398/C, datado de 20 de Outubro de 2006, do STAL – Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores da Administração Local, comunicando um aviso prévio de greve para os dias 
11 e 12 de Novembro de 2006. (P.º 40/03) 

 
* Fax, datado de 24 de Outubro de 2006, do SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública, comunicando um aviso prévio de greve para os dias 9 e 10 de Novembro 
de 2006. (P.º 40/03) 

 
LEGISLAÇÃO: 

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

da República: 
 
- Decreto-Regulamentar n.º 19/2006, de 25 de Outubro, que define as regras aplicáveis ao 

licenciamento e concessão de alvarás para exploração e gestão de carreiras e campos de tiro e 
aprova o Regulamento Técnico e de Funcionamento e Segurança das Carreiras e Campos de 
Tiro; 

- Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro, que estabelece o regime geral de extinção, 
fusão e reestruturação de serviços públicos e de racionalização de efectivos; 
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- Decreto-Lei n.º 203/2006, de 27 de Outubro, que aprova a Lei Orgânica do Ministério 
da Administração Interna; 

- Portaria n.º 1151/2006, de 30 de Outubro, que estabelece os factores de correcção 
extraordinária das rendas referidas no artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro; 

- Portaria n.º 1152/2006, de 30 de Outubro, que procede à actualização dos preços de 
construção da habitação por metro quadrado para efeito de cálculo da renda condicionada – 
artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 329-A/2000, de 22 de Dezembro. 

 
IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão Financeira, sugerindo que se proponha à 
Assembleia Municipal a aprovação de novas taxas do imposto municipal sobre imóveis a aplicar 
no próximo ano de 2007, anexando um mapa da evolução da cobrança da Contribuição 
Autárquica e Imposto Municipal sobre Imóveis, desde 2001. 
 - Tomado conhecimento e deliberado que o estudo seja apreciado na próxima reunião. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Atribuição de subsídios escolares: 
 
 * Fax, datado de 20 de Julho de 2006, da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de 
Peniche, solicitando a atribuição de subsídio, destinado ao pagamento de material gasto nas aulas 
de Inglês do 3.º e 4.º ano. 
 - Deliberado conceder à Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de Peniche um subsídio, no 
valor de 195,00 €. (P.º 13/01) 
 
 * Ofício n.º 589, datado de 30.5.2006, do Agrupamento de Escolas de Peniche, 
solicitando a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento de despesa efectuada com 
fotocópias de textos e fichas de suporte ao Inglês. 
 - Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Peniche um subsídio, no valor de 
560,00 €. (P.º 13/01) 
 
Programa Eco-Escolas: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o programa referido em epígrafe, dirigido aos 
alunos do ensino básico e que tem como objectivo subjacente estimular acções, reconhecer e 
premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental, gestão 
do espaço escolar e sensibilização da comunidade. 
 - A Câmara, reconhecendo a importância do desenvolvimento do Programa Eco-Escolas 
no concelho, deliberou dispensar o apoio à implementação do mesmo às Escolas Básicas 1.2.3 de 
Peniche, 2.3 D. Luís de Ataíde, 1.º ciclo de Ferrel e 1.º ciclo de Atouguia da Baleia, e que 
materialmente seja possível. 
 
Criação de salas de aula: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Construção e Conservação, apresentando o 
valor do orçamento necessário para a construção de duas salas de aula nas instalações da 
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro, de Atouguia da Baleia, as quais foram 
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solicitadas pelo CEO. 
 - Deliberado adjudicar, por ajuste directo, pelo montante de 2 350,00 €, a que acresce o 
IVA, a construção das divisórias em pladur. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “Atlântico 

Coffee”, sito na Rua Cabo Avelar Pessoa, n.º 20, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Dina Maria Marques Ribeiro da Luz. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2007. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pontes Café 

Bar”, sito na Rua da Praia, r/c, Loja 15, em São Bernardino, de que é proprietário o Senhor José 
Luís Pires Correia. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2007. 

 
MEDIÇÃO ACÚSTICA: 
 
 * Foi presente a informação n.º 99, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, relativa 
à medição acústica efectuada na Residencial Marítimo durante o período nocturno sobre o ruído 
proveniente de três bares localizados na envolvente. 
 - Deliberado que o DEA proceda a nova medição acústica a uma sexta-feira, comunicar à 
reclamante o resultado constante do presente relatório e solicitar à PSP a tomada das medidas 
preventivas que julgar convenientes que obstem aos ruídos produzidos na zona que não cumpram 
com o regime legal sobre poluição sonora. 
 
 * Foi também presente a informação n.º 100, da Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos, relativa à medição acústica efectuada na Pensão Aviz, em Peniche, sobre o ruído 
proveniente do Bar “Art Café”, durante o período nocturno. 
 - Deliberado, em face dos resultados obtidos com a medição acústica efectuada, notificar 
o explorador do estabelecimento de bebidas, denominado “Art Café”, para proceder ao 
isolamento acústico do mesmo, no prazo de 60 dias, por forma a minimizar os impactes acústicos 
negativos provocados pelo seu funcionamento, após o qual e concluídos os trabalhos deverá 
comunicar à Câmara com vista à certificação do cumprimento do regime legal sobre poluição 
sonora. 
 
TOPONÍMIA: 
 

* Foram presentes os ofícios n.ºs 550 e 551, datados de 23 de Outubro de 2006, da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia, propondo o estabelecimento dos seguintes nomes às artérias 
sitas na Urbanização dos Lavadores, sita em Geraldes e Casais do Júlio: 

- Rua Dr. Manuel Pedrosa, entre a Rua Principal e a Rua dos Caminhos Velhos, em 
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Casais do Júlio; 
- Rua Monsenhor Victor Franco, entre a Rua Principal e a Rua dos Caminhos Velhos, 

em Casais do Júlio (a sul) e Geraldes (a norte); 
- Rua Padre Hélder Veríssimo, entre a Rua Principal e a Rua dos Caminhos Velhos, 

em Geraldes; 
- Rua Professora Maria da Purificação Correia, entre a Rua Padre Hélder Veríssimo e 

a Rua Monsenhor Victor Franco, em Geraldes; 
- Rua Professora Maria da Conceição Correia, entre a Rua Padre Hélder Veríssimo e 

a Rua Monsenhor Victor Franco, em Geraldes. 
- Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 

PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – propostas de realojamento: 
 
 * Informação, datada de 24 de Outubro de 2006, da técnica superior de serviço social, 
apresentando propostas de realojamento urgente nos fogos sitos, na Rua Pedro Cervantes 
Figueira, bloco 3, 2.º esq.º e bloco 5, 2.º esq.º, ambos no Bairro Fernão de Magalhães, em 
Peniche, aos agregados familiares de António Silvino Vilela Morgado e Lina Paula de Jesus 
Nobre, respectivamente. 
 - Deliberado atribuir os fogos, conforme proposto, e notificar os proprietários das 
construções (barracas) onde os referidos agregados familiares residem actualmente de que estão 
impedidos de efectuar novos arrendamentos nos termos anteriores por as instalações não 
disporem das condições necessárias de habitabilidade. 
 
Aquisição de prédio urbano: 
 
 * O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento da reunião realizada com o Dr. António 
Bento, proprietário do edifício situado na Rua Marquês de Pombal, tornejando para a Rua Nossa 
Senhora da Conceição, em relação ao qual a Câmara celebrou, em Dezembro de 1997, contrato-             
-promessa de compra e venda das fracções correspondentes aos 1.º e 2.º pisos e pagou como sinal e 
princípio de pagamento a importância de 30.000,00 €, o qual se mostrou disponível para alienar a 
totalidade do prédio e de outro contíguo, tendo apresentado para o efeito proposta negocial. 
 - Deliberado que o DPGU proceda à avaliação de todos os cenários possíveis em sede dos 
valores a equacionar, designadamente quanto aos valores das obras de reparação, conservação e 
recuperação que são necessárias executar no referido prédio. 
 
Concessão da exploração de estabelecimentos comerciais municipais: 
 
 * Pelo Director do DPGU foi apresentado o ponto de situação dos processos de concurso 
para concessão da exploração dos estabelecimentos comerciais municipais – Restaurante Nau 
dos Corvos e Pavilhão Restaurante Mar & Sol e Mini-Mercado “O Castelinho” da ilha da 
Berlenga, tendo concluído que, após análise das propostas, haverá que solicitar esclarecimentos 
aos concorrentes com vista a homogeneização do procedimento, uma vez que da documentação 
apresentada se constatou não terem sido disponibilizados todos os elementos exigidos, cujos 
dados deverão completar, nomeadamente em relação às obras a realizar em cada um dos 
estabelecimentos.  

- Deliberado que os júris dos concursos notifiquem os candidatos, para, no prazo de 5 
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dias, suprirem os dados em falta. 
 
Autocarro Municipal: 
 
 * Foi presente uma relação dos valores a cobrar no ano de 2006 pela utilização do 
autocarro municipal, assim como do serviço extraordinário prestado pelo motorista. 
 - Deliberado que passem a ser cobrados os serviços extraordinários do autocarro 
municipal e do motorista pelos preços constantes da relação. 
 
Cedência das instalações da antiga escola EB 1 de Casais do Júlio: 
 

* Foi presente uma proposta de protocolo, a celebrar com o do Centro de Actividades 
Recreativas e Melhoramentos de Casais de Júlio, para a cedência das instalações da antiga escola 
EB 1 de Casais do Júlio, destinada à instalação da sede da referida Associação. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo e conceder poderes ao Senhor Presidente da 
Câmara ou quem legalmente o substitua para outorgar em nome do Município. 
 
OBRAS MUNICIPAIS:

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 23 

de Outubro a 3 de Novembro de 2006. 
- Tomado conhecimento, tendo o Senhor Vereador Paulo Rodrigues referido que o 

documento deveria ser aperfeiçoado por forma a incluir o calendário da execução das obras. 
 

DEFINIÇÃO DE CÉRCEA MODAL: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, foi presente um parecer 
sobre a definição de “cércea modal” e a inclusão de pisos recuados nas novas construções à luz 
do PDM. 
 - Tomado conhecimento e deliberado aprovar os critérios propostos e que os serviços 
procedam em conformidade. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente, em nome de Herculano Pereira da Costa, um requerimento para 

loteamento de um prédio rústico, sito na Rua Direita, na Bufarda. 
- Deliberado informar que a pretensão é viável, devendo no desenvolvimento do projecto 

respeitar as condições constantes do parecer técnico da DGUO, de 21.7.2006. (P.º R1509/06) 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.ºs N.ºs 337/05 e 338/05, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para 

construção de edifícios para habitação e demolição do existente, nas ruas 1.º de Dezembro e 
Joaquim António de Aguiar, em Peniche, já presentes em reuniões anteriores. 

- Deliberado, para ambos os processos, manter a decisão tomada sobre os mesmos na 
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reunião de 24 de Abril de 2006. 
 
* Proc.ºs N.ºs 464/06 e 465/06, em nome de José António Ferreira Matos e João Carlos 

Ferreira Matos, para construção de duas moradias bifamiliares e muros, nas ruas da União e 
Maria da Piedade, em São Bernardino. 

- Deliberado, para ambos os processos, aprovar os projectos de arquitectura, devendo ser 
apresentados os projectos das especialidades constantes no parecer técnico da DGUO, de 26 de 
Setembro de 2006. 

 
ESTUDO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MIRADOUROS VIRTUAIS NOS 
MUSEUS DE PENICHE (FORTALEZA), ATOUGUIA DA BALEIA E SERRA D’EL-REI: 
 
 * Foi presente uma proposta relativa ao estudo técnico referido em epígrafe. 
 - A Câmara, atendendo a que o prazo para apresentação de candidaturas ao Programa 
Operacional da Cultura foi prorrogado até 31 de Outubro de 2006, deliberou aprovar o estudo 
técnico referido em epígrafe e formalizar a respectiva candidatura. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezoito 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. 

 
 


