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ACTA N.º 8/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2007: 
 
Aos doze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, 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 quinze horas. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul apenas participou na reunião a partir das dezasseis horas. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues apenas participou na reunião até às dezanove horas 

e trinta minutos. 
O Senhor Presidente da Câmara apenas participou na reunião até às dezanove horas e 

quarenta 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 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 Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 6 de Fevereiro, com o Director da Reserva Natural das Berlengas, Dr. António 

Teixeira, sobre a intenção de implementação de um novo modelo de gestão para a Ilha da 
Berlenga; 

- No dia 7 de Fevereiro, com o Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional, na CCDRCentro, onde foi dado conta do programa operacional para a região no 
âmbito do novo quadro comunitário de apoio; 

- Na mesma data, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal sobre a proposta de 
encerramento do serviço de urgências do Hospital São Pedro Telmo, de Peniche, e onde foi 
aprovada a constituição de Comissão para Acompanhamento do processo a formar com um 
membro de cada força política que integra o executivo. Foram indicados pelos respectivos 
grupos para fazerem parte da comissão em apreço os vereadores, Senhores Jorge Gonçalves (PS) 
e Francisco Salvador (PSD); 

- No dia 8 de Fevereiro, na comissão alargada da CPCJ, tendo referido que irá ser criado 
um espaço no site da Câmara destinado a publicitar a sua actividade; 

- Na mesma data, com a Capitania do Porto de Peniche, sobre a caracterização do Plano 
de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas e preparação de reunião com a Associação 
das Empresas Marítimo-turísticas; 

- Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Ferrel, sobre o PU do Baleal; 
- No dia 9 de Fevereiro, com a ENATUR, sobre o ponto de situação do assunto 

relacionado com a Pousada da Fortaleza, tendo dirigido convite ao respectivo presidente para 
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que se deslocasse a Peniche com vista à realização de reunião de trabalho sobre o assunto; 
- Na mesma data, com o Conselho Directivo do Turismo Portugal, sobre o 

desenvolvimento do processo atinente à Pousada da Fortaleza e Marina, tendo-lhes endereçado 
convite para vinda a Peniche para análise da situação; 

- Na mesma data, com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, para uma 
primeira abordagem sobre as acções de âmbito organizacional e programático a desenvolver no 
próximo evento; 

- Na mesma data, com a Direcção e Presidente do Conselho Fiscal da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, sobre os problemas que afectam a organização em matéria 
de afectação de recursos financeiros e gestão dos recursos humanos e relativamente aos quais a 
Câmara não se deverá interpor dado tratar-se de matéria do foro interno da Associação a quem 
caberá analisar e decidir; 

- No dia 12 de Fevereiro, com os serviços de obras municipais e os presidentes das juntas 
de freguesia sobre a apreciação do mapa de obras, o qual passará a ter uma nova programação, 
que incluirá os serviços do DEA, com a duração para 4 semanas, e com a obrigatoriedade das 
juntas de freguesia apresentarem em cada reunião não só as obras que pretendem desenvolver 
mas também o grau de execução daquelas que obtiveram a concordância para poderem ser 
executados. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, de ter participado, no dia 5 
de Fevereiro, na recepção aos participantes do 5.º Simpósio sobre Meteorologia e Geofísica. 

O Senhor Presidente informou, ainda, das reuniões, actividades e eventos em que vai 
participar no decorrer da semana: 

- No dia 13 de Fevereiro, na Associação de Municípios Portugueses do Oeste; 
- Na mesma data, na assinatura do auto de consignação da obra de construção do Centro 

de Dia, de que é promotora a Associação de Solidariedade Social de Ferrel; 
- No dia 15 de Fevereiro, com o Centro de Segurança Social de Leiria; 
- No dia 16 de Fevereiro, na sessão ordinária da Assembleia Municipal. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 5 

a 11 de Fevereiro corrente: 
- No Programa de Rádio da 102 FM “Especial Carnaval 2007”, que terá a presença 

garantida, ao longo de 15 dias, de representantes de todos os grupos inscritos nesta iniciativa 
cultural; 

- Em deslocação a Pinhel, com os responsáveis do DEA e DOM, para avaliar a 
motoniveladora a adquirir pelo Município de Peniche; 

- Na reunião com a senhora arquitecta Etelvina Alves e os senhores engenheiros Orlando 
e Abel Camelo, sobre o projecto conjunto, em apreciação, de recuperação do Terminal 
Rodoviário; 

- Na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche, sobre a estranha e 
lamentável proposta da comissão técnica, criada pelo actual Governo, de incluir o encerramento 
do Serviço de Urgência no Hospital de Peniche; 

- Na reunião da Câmara Municipal de Peniche com o Executivo da Junta de Freguesia de 
Ferrel, a propósito da proposta de alteração ao Plano de Urbanização do Baleal; 

- Na reunião com a Direcção da Associação “O Independente”, sobre os apoios a algumas 
das suas actividades para 2007; 

- Na reunião com os senhores e senhoras Encarregados(as) de Educação do Jardim-de-     
-Infância do Casal Moinho; 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.02.2007 * Livro 98 * Fl.59 

- Na reunião com os Corpos Sociais da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche; 

- Na reunião com o senhor engenheiro Nuno Carvalho e o senhor Nuno Soares, sobre  
bio-combustíveis, recolha e encaminhamento dos mesmos; 

- No 1.º festival de hidroginástica, promovido pelas piscinas do Município, cuja iniciativa 
ficou marcada pelo convívio e bom ambiente dos participantes e tendo dado os parabéns ao 
responsável das piscinas, senhor Edgar Oliveira e a todos os trabalhadores envolvidos; 

- No acompanhamento do processo relativo ao Referendo Nacional no concelho. 
Aproveitou para saudar a forma cívica de como decorreu o acto eleitoral e deixar bem clara a sua 
satisfação pelo resultado alcançado pelo “SIM”. Deu os parabéns a todas as mulheres 
portuguesas, que sofreram a humilhação e/ou foram condenadas, mas nunca desistiram de lutar. 
Referiu, por último, que se impõe a rápida concretização do processo legislativo, de forma a não 
prolongar o tempo perdido. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Reportou-se ao estudo económico-financeiro apresentado pela Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, que continua disponível, dizendo que o mesmo é revelador 
de enormes problemas de ordem financeira com que a organização se debate, nomeadamente na 
área da saúde, onde o prejuízo é equivalente ao prejuízo dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
sendo que a fórmula mais adequada para alterar a situação e possibilitar o equilíbrio orçamental 
passará seguramente pelo reequacionamento das despesas com o pessoal. Referiu, ainda, que o 
estudo aponta para o reforço do apoio mensal com mais 2.000,00 €, para satisfação de despesas 
correntes, sendo 1.200,00 € para cobrir despesas deficitárias do destacamento de Serra d’ El-Rei, 
e para um pedido de apoio na assumpção do valor de indemnizações a liquidar a 7 trabalhadores 
caso se proceda à denúncia dos respectivos contratos; 

- Deu conhecimento do ponto de situação da elaboração do Plano de Ordenamento de 
São Domingos, assunto sobre o qual o Director Delegado dos SMAS prestou as respectivas 
informações à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- Informou que aguarda parecer do Senhor consultor jurídico, Dr. Mário de Carvalho, 
sobre proposta apresentada pela empresa Siságua relativamente à sua pretensão de manutenção 
do contrato de exploração por mais um ano. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, os documentos, cujos textos, que leu, a seguir 

se reproduzem: 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
A entrada da Cidade de Peniche na zona denominada de Portões de Peniche de Cima 

constitui para a circulação rodoviária um entrave e aperto que, para além dos inconvenientes do 
pouco escoamento de tráfego, constitui ainda motivo de numerosos acidentes. 

Uma cidade da dimensão de Peniche exige uma entrada digna sem os constrangimentos 
provocados pelos referidos portões e pela presença de uma ridícula micro rotunda. 

No sentido de melhorar o aspecto dessa área, facilitar uma boa circulação automóvel e 
salvaguardar o bem estar dos peões, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam 
que se encetem conversações com o IPPAR no sentido de encontrar uma solução que permita o 
alargamento da via de entrada e consequente arranjo do espaço, eventualmente deslocalizando as 
torres erigidas na área de cinquenta pela Câmara Municipal.” 

O Senhor Presidente da Câmara informou que a questão iria ser analisada nas diversas 
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dimensões que o assunto encerra, caso do tráfego e património. 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Sendo a produção hortícola uma das mais-valias económicas do Concelho, que se revela 

como um dos que mais apetência natural tem para este tipo de produção agrícola, os vereadores 
do Partido Social Democrata recomendam que se estude a possibilidade de incluir na Magna 
Carta para o Desenvolvimento Futuro de Peniche a criação de um Parque Tecnológico dedicado 
à investigação e apoio técnico à fileira de produção deste tipo de exploração.” 

O Senhor Presidente agradeceu o contributo sobre a matéria. 
 
“SOLICITAÇÃO: 
Requereram os vereadores do Partido Social Democrata, no passado dia 22 de Janeiro, a 

apresentação da justificação técnica e legal por cada um dos trabalhadores que excederam os 
limites impostos por lei à realização de horas extraordinárias ocorridas no decurso do ano de 2006. 

Assim, porque ainda não foi dada satisfação a este nosso pedido, de um modo formal, de 
novo e definitivamente, requerem resposta dentro dos limites temporais impostos pelo disposto 
na alínea s) do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe é 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.” 

O Senhor Presidente da Câmara determinou que a Divisão Financeira preparasse 
informação sobre o assunto. 

 
“SOLICITAÇÃO: 
Nos últimos dias, o concurso de concessão do Castelinho da Berlenga foi alvo de 

numerosos comentários de rua, circulando variadíssimas versões, motivando até que o assunto 
fosse ventilado na comunicação social. 

Alguns dos comentários referiam suspeições de falta de legalidade, nomeadamente pela 
introdução, por parte de alguns concorrentes, de documentos em momentos posteriores à 
abertura das propostas. 

Assim sendo, e a bem da transparência de todo o processo, os vereadores do Partido 
Social Democrata solicitam que lhe seja facultado a consulta do processo em tempo útil para 
que, dentro dos prazos que ainda decorrem, possa ser analisado.” 

O Presidente da Câmara informou que o processo se encontra em sede de audiência 
prévia, após decisão da Câmara com base no relatório final do júri, que lhe foi presente. 

 
Apresentou, ainda, as seguintes questões: 
- Para quando se prevê o pagamento à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia dos 

valores correspondentes à manutenção dos ajardinamentos do Casal Moinho, comprometidos em 
meados de 2006, e que ficaram de ser pagos quando houvesse disponibilidade financeira? 

O Senhor Presidente informou que o atraso no pagamento se deve a questão técnica. 
- Terá o Município esclarecido se o disposto no artigo 156.º do Orçamento Geral do 

Estado que refere que “cessam os financiamentos públicos de sistemas particulares de protecção 
social ou de cuidados de saúde”, interferirá com os subsídios mensais atribuídos pela Câmara 
Municipal ao Centro Social dos Trabalhadores da CMP e SMAS? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que foi já solicitado pedido de esclarecimento 
formal à DGAL. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Reiterou o pedido de informação sobre o ofício emanado da Junta de Freguesia de 
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Atouguia da Baleia a solicitar o pagamento de importância correspondente a trabalhos por ela 
efectuados em espaços verdes, sitos no Casal Moinho. O Senhor Presidente da Câmara 
manifestou a sua insatisfação devido à atitude inadequada de abandono da reunião por parte do 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia aquando da apreciação do último 
mapa de obras; 

- Perguntou qual o motivo por que o cartaz alusivo ao Carnaval de Peniche não contém 
publicitação de nenhuma acção a levar a efeito na área rural do concelho. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que foi solicitada a participação a todas as entidades. O Senhor Vice-               
-Presidente informou que foram incluídas no programa todas as iniciativas que chegaram à 
Câmara e à Comissão organizadora do Carnaval Penicheiro; 

- Solicitou informação sobre o ponto de situação relativo ao concurso para exploração do 
restaurante “Nau dos Corvos”. O Senhor Presidente da Câmara informou que aguarda relatório 
detalhado do DOM sobre o estado actual das instalações, na sequência da informação prestada 
pelos serviços municipais de fiscalização, de que existiam alguns problemas ao nível da estrutura 
do edifício; 

- Disse que não corroborava da mesma opinião do Senhor Vice-Presidente em relação ao 
resultado do referendo, atendendo a que a maior parte da população portuguesa não foi 
devidamente esclarecida sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse considerar ser cedo demais a colocação de baias nas zonas de estacionamento de 

duração limitada na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, por virtude dos festejos 
carnavalescos, atendendo a que se trata de uma zona de estacionamento complicado. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que a colocação das divisórias tem a ver com a desobstrução dos 
espaços de estacionamento com vista à colocação de bancadas; 

- Solicitou a disponibilização do estudo económico apresentado pela Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche; 

- Chamou a atenção, embora sendo matéria polémica, para que se procedesse à 
substituição da porta que dá acesso ao Campo de Jogos do GDP (Campo do Baluarte) através do 
jardim do Murraçal em virtude de se encontrar em mau estado de conservação; 

- Solicitou, caso houvesse, o relatório da actividade desenvolvida no Posto de Turismo 
Avançado; 

- Solicitou informação sobre o conteúdo da reunião havida sobre o QREN e da qual teve 
conhecimento da preocupação manifestada pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
sobre a redução das verbas face ao aumento do número de autarquias que passaram a integrar a 
Região Centro. O Senhor Presidente da Câmara informou que o Senhor Secretário de Estado, 
numa explicação rápida e sem referir números, disse que se encontravam salvaguardados os 
valores devidos pelo incremento das NUT’s, Região Oeste e da Lezíria e Médio Tejo, na Região 
Centro, sendo que iria procurar obter quais os critérios e valores que estão associados a tais 
objectivos; 

- Leu declaração de imprensa subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara como sendo 
intenção da Câmara e pediu esclarecimentos sobre o que pensa da afirmação de que estaria 
disponível para ficar com o Forte da Consolação e que não aceitaria parcerias para a gestão. O 
Senhor Presidente da Câmara manifestou-se surpreendido, dizendo que a declaração não traduz o 
espírito da mensagem que pretendeu fazer passar, em que a Câmara está interessada em gerir o 
Forte sem embargo do uso a dar ao espaço; 

- Perguntou sobre a conveniência da Câmara tomar alguma decisão sobre o Plano de 
Ordenamento da Albufeira do Rio de São Domingos, uma vez que irá haver reunião em 23 de 
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Fevereiro para apreciação do assunto. O Senhor Presidente da Câmara informou que se trata de 
uma reunião de trabalho onde não será assumida posição definitiva. O Senhor Vereador Jorge 
Abrantes deu conhecimento do atraso da proposta do plano apresentado pelo INAG e informou 
do desenvolvimento do processo com base na recolha de documentos e informações e análise 
que consubstanciem a posição a tomar pela Câmara; 

- Perguntou, na sequência da reunião havida com a ENATUR, se foi solicitada reunião ao 
Grupo Pestana. O Senhor Presidente da Câmara informou que o pedido será efectuado a partir do 
conhecimento do plano de investimentos da ENATUR, sendo que caberá ao Estado executar a 
obra; 

- Solicitou elementos que estejam já disponíveis da Conta de Gerência 2006. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes informou que foi agora iniciado o relatório de gestão e que irá verificar 
em termos de conta da possibilidade de disponibilizar já alguns elementos. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias vinte e 

dois e vinte e nove de Janeiro e cinco de Fevereiro de dois mil e sete, 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 nove de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 497.896,09 € (Quatrocentos e noventa e 
sete mil, oitocentos e noventa e seis euros e nove cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 208.761,31 € (Duzentos e oito mil, 
setecentos e sessenta e um euros e trinta e um cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.265.137,98 € (um milhão, 
duzentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e sete euros e noventa e oito cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 266.009,13 € (duzentos e 
sessenta e seis mil, nove euros e treze cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 5 de Fevereiro de 2007, da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da 

Baleia, dando conhecimento na nova composição dos órgãos sociais daquela instituição. 
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos dirigentes daquela entidade e 

desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (P.º 17) 
 
* Carta, datada de 25 de Janeiro de 2007, de Eduardo da Silva Martins, Presidente do 

Conselho de Administração do IPTM, dando conhecimento do términos do seu mandato e 
agradecendo a colaboração e cooperação que foi dada aquele Instituto pelo Município. 

- Tomado conhecimento e deliberado desejar-lhe os melhores sucessos pessoais e 
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profissionais nesta nova fase da vida que a partir de agora se inicia. (P.º 37) 
 
* Carta, registada em 7 de Fevereiro de 2007, de Joaquim Sousa, Administrador-              

-Delegado dos Portos do Centro do IPTM, dando conhecimento da cessão das suas funções, 
agradecendo a colaboração dispensada e salientando o excelente relacionamento verificado entre 
a Delegação dos Portos do Centro e o Município. 

- Tomado conhecimento e deliberado desejar-lhe os melhores sucessos pessoais e 
profissionais nesta nova fase da vida que a partir de agora se inicia. (P.º 37) 

 
* Carta, datada de 8 de Fevereiro de 2007, da Associação de Motociclismo de Peniche, 

solicitando areia e cascalho para realizar algumas obras na sede daquela Associação. 
- Deliberado dispensar o apoio solicitado. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 30 de Janeiro de 2007, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 

duas latas de tinta para proceder a pinturas no edifício municipal onde se encontra instalada a 
sede daquela Associação. 

- Deliberado dispensar o apoio solicitado. (P.º 11/03) 
 
* Ofício, datado de 9 de Fevereiro de 2007, da Escola EB 2.3 de Atouguia da Baleia, 

solicitando apoio para a deslocação de duas alunas e uma professora a Évora, no dia 9 de Março 
de 2007, para participarem no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado, que consiste na utilização de viatura 
municipal. (P.º 13/01) 

 
* Carta, datada de 2 de Fevereiro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele 
Centro aos vigilantes da feira mensal no mês de Janeiro. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 159,50 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 22 de Janeiro de 2007, da Secção de Hóquei em Patins do Clube Stella 

Maris de Peniche, informando das despesas previstas com as deslocações de jogadores daquela 
modalidades ao jogo a realizar na ilha do Pico, no dia 17 de Fevereiro corrente. 

- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris de Peniche um subsídio, no valor de 
1.040,00 €, correspondente a 50% do valor da despesa a efectuar pelo clube com a deslocação da 
equipa de seniores de hóquei em patins à ilha do Pico - Açores. 

 
* Ofício n.º 80, datado de 5 de Fevereiro de 2007, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando um subsídio para pagamento do conserto da niveladora daquela Freguesia. 
- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 

3.867,49 €. (P.º 23/01) 
 
* Carta, datada de 22 de Janeiro de 2007, da ADEPE – Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche, manifestando o interesse na celebração de um protocolo de 
cooperação com o Município, que permita optimizar as potencialidades e recursos daquela 
Associação, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado conceder à ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche um 
subsídio, no valor de 15.000,00 €, a pagar em 12 prestações mensais no valor de 1.250,00 € cada, 
e aprofundar a relação entre o Município e a ADEPE no âmbito da sustentabilidade e 
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desenvolvimento económico e conjugada com os interesses e prioridades municipais, com vista à 
celebração de protocolo. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes não participou na apreciação e votação do assunto. 
 
* Carta, datada de 5 de Fevereiro de 2007, do Rancho Folclórico “Os Camponeses da 

Beira Mar”, de Ferrel, dando conhecimento de que o bar de apoio ao parque de merendas do 
Pinhal Municipal foi assaltado e solicitando o apoio dos serviços municipais de carpintaria para 
reparação dos danos provocados. 

- Deliberado conceder o apoio logístico e material que seja possível dentro das 
disponibilidades da Câmara. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 7 de Fevereiro de 2007, de Oferta do Mar – Mediação Imobiliária, 

L.da, solicitando autorização efectuar uma acção promocional na Praça Jacob Rodrigues Pereira. 
- Deliberado deferir, devendo previamente requerer o licenciamento pela ocupação do 

espaço com indicação da área a utilizar. (P.º 32/05) 
 
* Ofício n.º 49, datado de 5 de Janeiro de 2007, do Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia, remetendo cópia do parecer emitido pelo Conselho Pedagógico sobre a requalificação 
da rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

- Deliberado informar a DREL de que a Câmara admite discutir o assunto após a 
elaboração e aprovação da Carta Educativa. (P.º 13/01) 

 
* Ofício n.º 1253, datado de 28 de Setembro de 2006, do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, solicitando a comparticipação do Município nas despesas com o animador 
de rendas de bilros no âmbito da actividade “Aprendizagem da Renda de Bilros”, acompanhado 
do ofício n.º 1156, datado de 15 de Novembro de 2006, da DREL, dando conhecimento que a 
actividade não é passível de financiamento por aquela Direcção Regional neste ano lectivo, 
ambos já presentes em reuniões anteriores. 

- Deliberado solicitar ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia indicação do 
valor a disponibilizar pela Câmara com a colaboração a prestar na actividade “Aprendizagem da 
Renda de Bilros”. (P.º 13/01) 

 
* Ofício n.º 100, datado de 6 de Fevereiro de 2007, da Direcção Regional de Edifícios e 

Monumentos Nacionais, dando conhecimento dos trabalhos de conservação que devem ser 
executados no arco do túnel de acesso à Ponte Velha e de que, de momento, apenas poderá 
conceder o apoio técnico. 

- Deliberado assumir a responsabilidade da execução dos trabalhos e com o pagamento 
dos encargos deles resultantes, que deverá contar com o acompanhamento técnico da DREMN. 

Deliberado, ainda, solicitar à DREMN autorização formal para se proceder à referida 
intervenção. 

 
* Circular n.º 12/2007, datada de 25 de Janeiro de 2007, da ANMP, atinente às 

comemorações dos 50 anos da assinatura do Tratado de Roma. 
- Tomado conhecimento. (P.º 16/03) 
 
* Memorando sobre os 5.º Jogos dos Professores, que decorreram em Peniche durante o 

corrente mês de Fevereiro. 
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente esteja dentro das 

possibilidades da Câmara. 
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PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de 
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Janeiro de 2007. 

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

serviço em Janeiro de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no 

mês de Janeiro de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Janeiro. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 4: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 3 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços de despesas correntes, 500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 5.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 4: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 500,00 € em reforços. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 4: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipais n.º 2, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços e 5.500,00 € em anulações. 
 

APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: 
 
* Por proposta do Senhor Vice-Presidente, atendendo a que se encontra em curso o 

processo de celebração de protocolos para delegação de competências nas Juntas de Freguesia 
Urbanas e a fim de obviar eventuais dificuldades financeiras dos referidos órgãos autárquicos, a 
Câmara deliberou manter, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, a concessão dos 
subsídios extraordinários, nos valores adiante discriminados, fixados em reunião de 29 de Maio 
de 2006, para fazerem face às suas despesas correntes, por insuficiência de receitas próprias: 

a) Junta de Freguesia de Ajuda .................................................... 3.540,00 € 
b) Junta de Freguesia de Conceição ............................................... 834,30 € 
c) Junta de Freguesia de São Pedro ............................................. 1.024,85 € 

Deliberado ainda autorizar o Senhor Presidente da Câmara, ou que legalmente o 
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substitua, a proceder aos pagamentos atrás referidos. 
 

EDUCAÇÃO: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 7 de Fevereiro de 2007, do Vereador do 

Pelouro da Educação, propondo a atribuição de subsídios às escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e Jardins de Infância para expediente e limpeza. 

- Deliberado atribuir os seguintes subsídios para expediente e limpeza no ano lectivo de 
2006/2007, no total de 17.963,73 €: 

- Agrupamento de Escolas de Peniche ........................................ 9.934,46 € 
- Agrupamento de Escolas de Peniche ........................................ 7.371,88 € 
- Escola EB 1.2.3 de Peniche .......................................................... 657,19 € 

Deliberado, ainda, que seja incluído nos protocolos a celebrar disposição que preveja o 
pagamento destes encargos. 

 
CARNAVAL: 

 
* Informação n.º 13/2007, datada de 5 de Fevereiro de 2007, da técnica superior de 

turismo, dando conhecimento da previsão de custos para as actividades do Carnaval de Peniche 
2007, que irão decorrer entre 16 e 20 de Fevereiro corrente. 

- Deliberado aprovar a realização das despesas a efectuar integradas no evento e 
constante da proposta de custos apresentada, que totalizam 12.645,52 €. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves absteve-se na votação deste assunto e disse que 
apresentaria posteriormente uma declaração de voto. 

 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar com a Associação de Solidariedade Social 

de Ferrel, no âmbito da realização da 2.ª fase do Centro Social daquela Associação, relativa ao 
Centro de Dia. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 

 
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 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Yellow”, 

sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Mário António 
Ramos Félix. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 11.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Jonas Bar”, 

sito na Rua Gomes Freira de Andrade, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João 
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Domingos Delgado da Silva. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2007. 
 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Insónias”, 

sito na Rua do Lapadusso, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Dino José Fernandes 
Poseiro. 

- Deliberado que a DA, em articulação com a PSP, informe de eventuais reclamações 
apresentadas sobre o funcionamento do estabelecimento antes e durante o exercício da actividade 
por parte do actual explorador. 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Kanturias 

Bar”, sito na Rua do Lapadusso, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Carlos Alberto 
Rocha. 

- Deliberado que a DA, em articulação com a PSP, informe de eventuais reclamações 
apresentadas sobre o funcionamento do estabelecimento antes e durante o exercício da actividade 
por parte do actual explorador. 

 
TRANSPORTES ESCOLARES: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Ruben Fernandes Ribeiro, solicitando a 

comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o 9.º ano do ensino básico, na Escola Secundária Raul Proença, em Caldas da Rainha, 
em virtude de ter mudado de residência, de Nadadouro, concelho de Caldas da Rainha, para São 
Bernardino. 

- Deliberado que o Pelouro da Educação proceda à avaliação correcta da situação e 
informe em conformidade. (P.º 13/04) 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais nas quinzenas de 

12 de Fevereiro a 9 de Março de 2007. 
- Tomado conhecimento. 
 

EMISSÃO DE CERTIDÕES: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Natália Simões Almeida, solicitando a 

emissão de uma certidão em como o prédio sito na Rua do Poço das Eiras, em Serra d'El-Rei, 
não sofreu alterações na sua configuração. 

- Deliberado oficiar à requerente para comparecer em atendimento com vista ao 
esclarecimento do assunto. 

 
PUBLICIDADE: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de BANIF – Banco Internacional do Funchal, 

solicitando autorização para colocar um reclamo na fachada da sua agência, sita na Rua Ramiro 
Matos Bilhau, n.º 8/10, em Peniche. 

- Deliberado oficiar a requerente no sentido de apresentar os elementos solicitados pelo 
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IPPAR através do ofício n.º 3767, de 29 de Dezembro de 2006, e mandar instaurar o respectivo 
processo de contra-ordenação social. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Restaurante Marisqueira Baluarte, L.da, 

solicitando autorização para ocupar a via pública, com uma esplanada, na Avenida Monsenhor 
Bastos, em Peniche. 

- Deliberado que os serviços da Divisão Administrativa informem se o requerente está a 
dar cumprimento ao plano de pagamentos dos valores em dívida acordado oportunamente. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Cedência de terreno: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 3 de Fevereiro de 2007, do Centro Paroquial de Bem 

Estar Social de Atouguia da Baleia, solicitando a celebração de um contrato de comodato do 
terreno onde será instalado o lar e centro de dia, sito em Atouguia da Baleia, com vista à 
formalização do processo de candidatura ao programa PARES. 

- Deliberado ceder ao Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da Baleia o 
direito de propriedade sobre uma parcela de terreno, com a área de 3.073,00 m2, para a 
construção de um Centro de Dia e Lar para residência de idosos, sito na vila e freguesia de 
Atouguia da Baleia, que faz parte integrante do prédio rústico inscrito sob o artigo 203, da 
secção X, cuja escritura será formalizada logo que a situação dos registos em que se integra se 
encontrem regularizados. (P.º 17) 

Dada a impossibilidade da doação poder ser feita em tempo útil, a Câmara deliberou, 
ainda, celebrar um contrato de comodato, com a duração de 25 anos, cuja cedência é feita a título 
gratuito e sem que possa haver reversão da entrega da parcela durante o período de duração do 
referido contrato. (P.º 17) 

 
Alienação de terrenos: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de Carlos Miguel Teodoro Ratola e José Manuel Teodoro Ratola, solicitando 

a alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua de São João, em Ferrel. 
- Deliberado alienar aos requerentes a parcela de terreno, com a área de 117,50 m2, ao 

preço de 12,00 €/m2, e dar sequência ao procedimento quanto à sua desafectação do domínio 
público e integração no domínio privado municipal. 

 
* Em nome de António Emídio, solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na 

Travessa da Índia, em Ferrel. 
- Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 122,30 m2, ao 

preço de 12,00 €/m2. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: 
 
* Foi presente e apreciado um pedido de informação, em nome de Carlos Alberto Dias 
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Patrício, acerca da viabilidade de construção de uma moradia e armazém, em Bandurras, limite 
de Reinaldes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de informação da 
DRARO e exposição do requerente. 

- Deliberado informar que é viável a pretensão nas condições previstas no PDM, sendo da 
sua responsabilidade a execução das infra-estruturas, conforme informação dos SMAS, de 31 de 
Maio de 2004. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 906/A-Lot/DHU, em nome de Joaquim Pedro Barardo, acompanhado de 

reclamação, datada de 24 de Agosto de 2005, de Manuel Nelson Fernandes Lima, relativa a 
construção de anexo nas traseiras da sua moradia, sita na Rua Joaquim Barardo, n.º 34, em 
Casais do Baleal, de que é proprietário o Senhor Celestino Gomes de Almeida, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º L11/02, em nome de Construções Rogério & Filhos, L.da, para loteamento de 

um prédio rústico, sito em Montes, Serra d’ El-Rei, já presente em reuniões anteriores, e 
acompanhado, agora, de parecer da DASU e registo de atendimento da DPOI. 

- Deliberado manter a deliberação tomada na reunião de 23 de Outubro de 2006 quanto à 
exigência dos passeios assentarem na largura de 2,20m. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 371/03, em nome de Óscar Daniel Correia Franco, para construção de 

instalação destinada à armazenagem de combustíveis gasosos, num prédio rústico, sito em 
Outeiro da Aroeira, Lugar da Estrada, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de 
documentação em como o titular adquiriu o prédio confinante. 

- Deliberado aprovar a instalação e o pedido de licenciamento do reservatório para 
armazenagem de combustíveis gasosos, nas condições constantes da informação do DPGU, de 8 
de Fevereiro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 141/06, em nome de Virgílio Filipe da Cunha, para remodelação e ampliação 

de moradia, situada na Rua José Formozinho Sanches, n.º 21, na Ilha do Baleal, já presente em 
reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer da CCDRLVT. 

- Deliberado indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da CCDRLVT, 
que é vinculativo. 

Deliberado, ainda, solicitar à CCDRLVT planta identificativa da área abrangida pelo 
domínio hídrico local. 

 
* Proc.º N.º 43/05, em nome de Nuno João Martins Filipe, para construção de uma 

habitação, na Rua José Formozinho Sanches, n.º 14, na Ilha do Baleal, já presente em reunião 
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anterior e acompanhado, agora, de parecer da CCDRLVT. 
- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável da CCDRLVT, que é 

vinculativo. 
Deliberado, ainda, solicitar à CCDRLVT planta identificativa da área abrangida pelo 

domínio hídrico local. 
 
* Proc.º N.º 493/06, em nome de Anadília Ramos Oliveira Botelho, para legalização e 

ampliação de uma moradia, sita ma Rua da Bela Vista, em Serra d'El-Rei, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado manter o indeferimento, por a construção não garantir os 3m mínimos de 
afastamento da estrema na fachada lateral, exigidos no n.º 2 do artigo 23.º do RMUE, e a 
pretensão afectar manifestamente a estética do local (n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro). 

 
* Proc.º N.º 310/05, em nome de Joaquim Santos Caetano, para proceder a alterações e á 

ampliação de uma habitação, sita na Rua da Capela, em São Bernardino, já presente em reunião 
de 19 de Junho de 2006, onde foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura e deferido o 
pedido de licenciamento, acompanhado de uma exposição do titular do processo sobre o 
embargo de obras entretanto ordenado por desrespeito aos pressupostos do licenciamento e 
presente em reunião de 8 de Janeiro de 2007, acompanhado, agora, de parecer dos serviços 
jurídicos e de parecer técnico elaborado pela DEPPC. 

- Tomado conhecimento e deliberado informar que se aguarda a apresentação do projecto 
das alterações para apreciação. 

 
* Proc.º N.º 566/05, em nome de Gilberto da Graça Pedro, para construção de uma 

moradia unifamiliar, na Rua Mendo de Fóis Osório, n.º 32, em Casais de Mestre Mendo, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de exposição da DPGU, datada de 9 de 
Fevereiro de 2007. 

- Deliberado dar a concordância à metodologia a adoptar e à solução contida no texto da 
informação prestada pelo DPGU, de 9 de Fevereiro de 2007, no que se refere à assumpção dos 
encargos com a execução de obras e à aceitação da permuta das parcelas de terreno, por iguais 
valores. 

 
* Proc.º N.º 335/03, em nome de CERCIPENICHE – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, já presente em reunião anterior e acompanhado. 
- Deliberado aprovar o pedido de reapreciação do projecto de arquitectura e deferir o 

pedido de licenciamento, devendo apresentar as peças que se encontram desactualizadas (prova 
de propriedade, termo de responsabilidade, calendarização e estimativa de custos). 

Deliberado, também, isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos 
termos do n.º 3 do artigo 51.º do RMUE. 

Deliberado, ainda, para efeitos de formalização de processo de candidatura ao programa 
PARES, declarar que o projecto de arquitectura se encontra aprovado e em condições de poder 
ser licenciado. 

 
* Proc.º N.º R903/04, em nome de “A Coutada – Sociedade de Empreendimentos 

Turísticos, L.da”, solicitando a emissão de declaração de interesse público municipal, já presente 
em reunião anterior e acompanhado, agora, de informação dos serviços jurídicos. 

- Considerando a vocação turística do concelho; considerando que criação de novas infra-
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-estruturas de apoio e atracção para um turismo qualificado constituem um factor importante e 
decisivo para o desenvolvimento económico do concelho; considerando a necessidade de 
potenciar a captação de novas fontes de receita para o concelho que proporcionem maiores 
benefícios e assegurem melhores resultados económico-sociais, nomeadamente através do 
incremento de novos postos de trabalho, tão importantes para a redução dos índices de 
desemprego existentes, a Câmara deliberou dar parecer favorável a que seja declarado de 
interesse público municipal, para fins turísticos, o empreendimento denominado “A Coutada”. 

Deliberado ainda submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a presente 
deliberação. 

 
* Proc.º N.º 535/06, em nome de Filipe Manuel Conceição Garcia, para construção de 

uma esplanada, na Avenida do Mar, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto das alterações para instalação de esplanada, nas 

condições constantes das alíneas b), c) e d) da informação prestada pela DGUO, de 18 de 
Dezembro de 2006, devendo a passagem situada a nascente (tardoz) ficar totalmente 
desimpedida e sob a responsabilidade do requerente quando houver que executar obras de 
conservação e reparação. 

Deliberado, ainda, informar de que deverá apresentar as peças finais, fotografias e 
perspectivas em fotomontagem, declaração do requerente em como se responsabiliza por 
eventuais danos na via pública resultantes da utilização da esplanada e cópia do alvará de 
utilização do estabelecimento. 

 
* Proc.º N.º 67/07, em nome de Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para 

concessão de alvará de autorização de utilização de um prédio, sito na Rua Nossa Senhora de 
Fátima, em Peniche, acompanhado de um pedido de isenção de taxas pela emissão do referido 
alvará. 

- Deliberado isentar do pagamento das taxas pela concessão da licença de utilização, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 51.º do RMUE. 

 
* Proc.º N.º 632/03, em nome de Lucílio Oliveira Antunes, para proceder a alterações no 

decurso da obra, sita na Rua António da Conceição Bento, em Peniche, acompanhado de 
memória descritiva e justificativa, estimativa orçamental e peças desenhadas para valorização do 
espaço público envolvente. 

- Deliberado aprovar o projecto e a solução proposta pelo DEA/DASU e remeter à 
CCAM para execução dos trabalhos de acordo com as condições acordadas. 

 
* Proc.º N.º 546/06, em nome de BANIF – Banco Internacional do Funchal, para 

adaptação de uma fracção autónoma, sita na Rua Ramiro Matos Bilhau, n.ºs 8/10, em Peniche, a 
agência bancária. 

- Deliberado oficiar a requerente no sentido de apresentar os elementos solicitados pelo 
IPPAR através do seu ofício n.º 178, de 18 de Janeiro 2007. 

Deliberado, ainda, mandar instaurar o respectivo processo de contra-ordenação social. 
 
* Proc.º N.º 629/06, em nome de Manuel José Oliveira Nita, para proceder à ampliação e 

alteração de uma moradia, sita no Largo do Visconde, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo ser apresentados os projectos de 

especialidades constantes das informações da DGUO, de 26 de Janeiro de 2007. 
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* Proc.º N.º 337/05, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para construção 
de um edifício para habitação e demolição dos existentes, na Rua Joaquim António de Aguiar, 
em Peniche, já presentes em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de pedido de 
reapreciação. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO, de 5 de Janeiro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 338/05, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para construção 

de um edifício para habitação e demolição dos existentes, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, 
já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de pedido de reapreciação. 

- Deliberado manter a deliberação de 24 de Abril de 2006, já tomada sobre a matéria, no 
sentido de dever reformular o projecto por forma a dar satisfação às condições nela referidas. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das 

deliberações adiante referidas: 
 
* Informação, datada de 22 de Janeiro de 2007, dos serviços de fiscalização municipal, 

relativa a duas antenas de radiocomunicações, instaladas em “Torre Vedra” ou “Torre da Bela”, 
freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Deliberado notificar a TMN e a Cabovisão de que dispõem de 15 dias, a contar da data 
da notificação, para nos termos do n.º 3 do artigo 106.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma e da ordem que se tenciona dar-lhes, nos 
termos do n.º 4 do mesmo artigo, para demolirem as obras executadas sem licenciamento, no 
prazo de 15 dias. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e cinquenta minutos, o Senhor Vice-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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


