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ACTA N.º 29/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2008: 
 
Aos catorze dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, 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 quarenta e cinco 
minutos. 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- José Carlos Sousinha e Vítor Jorge Carvalho, que solicitaram que a Câmara tomasse 

medidas em relação ao barulho produzido pelo “Art’Café” a partir da meia-noite. Referiram que, 
apesar da Câmara não passar licença para a realização de karaoke, o barulho continuava para 
além das 4.00 horas da manhã, não deixando a vizinhança descansar. Salientaram que não 
queriam prejudicar ninguém, mas que tinham direito ao descanso e que as péssimas condições de 
isolamento acústico e as janelas abertas do estabelecimento não permitiam que descansassem 
durante a noite. 

O Senhor Presidente disse que iria ver o prazo de atribuição do actual horário de 
funcionamento e que iria chamar a proprietária para ver o que se passava. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 1 de Julho, na sessão organizada pela Fundação Luso-Americana, sobre os 

desafios da conservação da natureza, particularmente em arquipélagos, na apresentação do 
PROMAR, efectuada pelo Ministro da Agricultura e Pescas, referindo que falta publicar vários 
regulamentos e que tinha manifestado o interesse de ser feita uma sessão pública de informação 
em Peniche; 

- No dia 2 de Julho, na reunião da Associação Berlenga – Laboratório de Sustenta-
bilidade, na reunião sobre o Centro de Alto Rendimento de Surf e na reunião de Câmara, 
alargada a elementos da Assembleia Municipal, para constituição de uma Comissão de 
Acompanhamento da ETAR de Peniche; 

- No dia 3 de Julho, numa reunião com uma marca de projecção mundial de windsurf, 
para equacionar a realização de eventos em Peniche, na apresentação do Simplex da Câmara de 
Cascais, realizada no Centro Cultural de Cascais e na reunião com o Secretário de Estado de 
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Ordenamento do Território e outras entidades, sobre questões de localização do Centro de Alto 
Rendimento de Surf; 

- No dia 4 de Julho, na visita ao parque fotovoltaico de Amareleja, no âmbito do projecto 
ECOS, com o Dr. Rodolfo Veríssimo, secretário do Vice-Presidente e quatro professores da 
Escola Secundária de Peniche, nas áreas das ciências e das tecnologias. Participou também na 
sessão da Assembleia Municipal de Peniche; 

- No 5 de Julho, participou no aniversário dos SMAS, na iniciativa da Associação de 
Vespas do Oeste, que contou com a participação de mais de 200 elementos e na festa anual do 
Núcleo Sportinguista de Peniche; 

- No dia 6 de Julho, participou na Rota dos Almocreves, felicitando a Junta de Freguesia 
de Ferrel pela organização deste evento; 

- No dia 7 de Julho, participou na sessão de abertura da reunião de aperfeiçoamento 
profissional realizada pela ATAM, no Auditório Municipal de Peniche, felicitando aquela 
associação pelo trabalho desenvolvido; 

- No dia 8 de Julho, assistiu à apresentação do trabalho, realizado pelo INAG, de 
consolidação das arribas em São Bernardino, com técnicos municipais, explicando o 
fundamental das questões colocadas. Participou, com vários membros do Executivo e da 
Assembleia Municipal, à reabertura da Nau dos Corvos, realçando o investimento efectuado pela 
Câmara e pelo arrendatário daquele estabelecimento e desejando sucesso na sua exploração. 
Participou ainda na sessão extraordinária da Assembleia Municipal; 

- No dia 9 de Julho, participou na visita de trabalho às Ilhas Orkney, na Escócia, com 
autarcas de outros Municípios, para avaliarem as experiências efectuadas sobre a energia das 
ondas. Informou que nos próximos dias 19 e 20 de Setembro se iria realizar em Peniche um 
seminário sobre a energia dos Oceanos e que tinha tido um encontro com o equivalente a 
Presidente das Ilhas Orkney que lhe referiu a possibilidade de se deslocar a Peniche, para assistir 
ao citado seminário; 

- No dia 13 de Julho, participou no aniversário da Associação de Dadores de Sangue de 
Peniche, na edição do 24 Horas a Correr, quer de forma institucional quer como atleta, 
felicitando o Centro Social pela realização do evento e no torneio Sardinha Assada, organizado 
pelo Clube de Ténis de Peniche; 

- No dia 14 de Julho, participou em Caldas da Rainha, na sessão de apresentação do 
Centro de Atendimento criado no âmbito do Infojus, presidida pelo Ministro da Justiça. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Participou na reunião com o júri do Concurso de Rendas de Bilros de Peniche. A este 

propósito, informou os colegas que esta Mostra de Rendas de Bilros de Peniche, estava marcada 
pelo aumento substancial de trabalhos apresentados a Concurso, conseguindo-se pela primeira 
vez alcançar os 101 trabalhos, e a inscrição de 83 Rendilheiras no Concurso – melhor resultado 
de sempre alcançado neste concurso. Destas 83 Rendilheiras, 14 concorrem pela 1ª vez. No dia 
da Rendilheira irão estar a trabalhar ao vivo cerca de 250 Rendilheiras no Jardim Público. 
Informou que estavam confirmadas as presenças de delegações estrangeiras provenientes de 
Malta, Republica Checa, Bélgica, França. Itália e Espanha. Estava garantida também a presença 
das Rendilheiras de Vila do Conde.   

- Inauguração do edifício Nau dos Corvos, uma concessão desta Câmara Municipal que 
exigiu um grande investimento da Autarquia e do novo concessionário. Um espaço cada vez 
mais atractivo e bem aproveitado.  

- Participação na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche. 
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- Reunião com o novo Sr. Director de Estradas de Leiria. Das questões colocadas, pelo 
Vice- Presidente, Jorge Amador, foram dadas as seguintes respostas: 

1 - A limpeza do IP6, ia ser iniciada no dia 14/07/2008; 
2 - As guardas de segurança do mesmo troço aguardavam pela conclusão e 
adjudicação do concurso público; 
3 – Sobre a rotunda de Porto de Lobos, o Sr. Director disse conhecer os compro-
missos assumidos pela Estrada de Portugal, em 07/07/2008, em Almada, mas 
aguardava por informações adicionais; 
4- Sobre a EN 114, num perímetro entre a Vila de Atouguia da Baleia e Porto de 
Lobos não existia qualquer desenvolvimento a assinalar. O Sr. director de Estradas 
informou que não estavam previstos nenhuns protocolos; 
5 – Foram abordados também outros assuntos não resolvidos e que era urgente 
encontrar soluções técnicas para a sua resolução. 

- Foram iniciadas pelo Departamento de Obras Municipal obras no Parque Escolar do 
Município, nas escolas do 1º ciclo, Nº3, Nº5, Lugar da Estrada e Geraldes. Com esta obra e 
aquisição de diverso equipamento escolar, o valor de investimento ultrapassa os 309 mil euros. 
Obras estas que confirmam mais um grande investimento desta Câmara Municipal, na área da 
educação. 

- Participou no almoço de encerramento do ano lectivo na EB 2.3. de Atouguia da Baleia. 
- Encontro com a Direcção Nacional do STAL, que esteve reunida em Peniche durante 

dois dias.  
- Participou na cerimónia de transmissão de tarefas do novo Presidente dos Rotarys Clube 

de Peniche, colega Jorge Gonçalves.  
Deu conta do conjunto de actividades culturais e desportivas em que participou: 
- Almoço de encerramento do ano lectivo em curso, na Escola E.B. 2.3. de Atouguia da 

Baleia; 
- Concertos com história – exibição da projecção de Ney Matogrosso, Queen e Roger 

Waters; 
- Entrega de prémios da prova “24 horas a correr”, organizado pelo Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 
- Inauguração da exposição “Arribas – paisagens, geologia, fauna e flora”; 
- Presença na iniciativa “Um dia a pintar Atouguia da Baleia” 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que tinha participado na assembleia-geral da Resioeste e deu uma explicação 

sobre os assuntos tratados, nomeadamente a posição dos accionistas Valorsul, Parque Expo e 
EDP sobre a questão da necessidade, ou não, do aumento de capital da empresa a constituir, 
assim como das negociações das dívidas dos municípios à Resioeste; 

- Comunicou que também tinha estado presente na reunião da assembleia-geral das 
Águas do Oeste, onde o representante das Águas de Portugal anunciou a entrada em vigor da 
taxa de recursos hídricos a partir de 1 de Julho, facto que iria aumentar consideravelmente os 
custos para os municípios. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Solicitou informação sobre o programa de controlo da natalidade das gaivotas; 
- Disse que a área envolvente ao Mercado Municipal de Peniche tinha uma utilização 

desordenada por parte dos vendedores ambulantes, para além da venda ser feita de uma forma 
agressiva. Também fez alguns reparos sobre o funcionamento do Mercado Abastecedor, que na 
maioria das vezes vendia a retalho, fazendo uma concorrência desleal aos vendedores do 
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Mercado; 
- Recomendou que fossem tomadas medidas para corrigir as situações apontadas. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou esclarecimentos sobre a não realização de reuniões da comissão de 

acompanhamento do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, apesar da Junta de Freguesia 
respectiva ter enviado ofício sobre as mesmas; 

- Fez sugestões sobre o trânsito na Ilha do Baleal, nomeadamente sobre a colocação de 
lomba na Rua Raul Brandão, sobre o funcionamento dos semáforos de acesso à ilha, por terem 
momentos em que o verde está acesso dos dois lados e sobre a sinalização existente na Travessa 
Rosa Pataca; 

- Solicitou informação escrita sobre os projectos em curso relativos às ADTE de São 
Bernardino; 

- Agradeceu o convite para estar presente na abertura da Nau dos Corvos, mas por 
motivos profissionais, não pôde estar presente; 

- Felicitou o Senhor Vereador Jorge Gonçalves por ter sido eleito para os corpos sociais 
do Rotary Clube de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Agradeceu as felicitações de que foi alvo por parte dos elementos do Executivo; 
- Disse que não encontrava o Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2007 

disponibilizado no site do Município; 
- Pediu informação sobre a evolução do Plano de Ordenamento da Albufeira de São 

Domingos, assim como sobre o Programa FINICIA; 
- Disse que sobre a comissão de acompanhamento da ETAR de Peniche, não tinha sido 

discutida, na reunião de Câmara, a forma como iria funcionar, tendo-se passado logo para a 
agregação de elementos da Assembleia Municipal, por indicação do Presidente da Câmara; 

- Acrescentou que o processo da criação desta comissão de acompanhamento tinha 
seguido os mesmos trâmites, por analogia, que a comissão de acompanhamento do processo de 
encerramento das Urgências de Peniche, mas que eram situações completamente diferentes. No 
processo das Urgências de Peniche a capacidade de decisão estava na administração central e no 
processo da ETAR a capacidade de decisão está na Câmara Municipal. Disse que esperava que 
viesse a ter informações sobre este assunto; 

- Face às notícias vindas a público, através da imprensa, sobre a construção do Hospital 
de Caldas da Rainha/Óbidos, perguntou se já havia algum conhecimento do projecto de Decreto-
Lei da criação desta unidade hospitalar e se havia divergências em relação às condições iniciais; 

- Sobre a execução orçamental da Autarquia, manifestou a sua preocupação em relação a 
alguns indicadores da receita e da despesa, nomeadamente em relação ao deficit corrente, às 
despesas com pessoal, aos encargos da dívida e à aquisição de bens e serviços, prevendo algumas 
dificuldades num futuro próximo; 

- Mostrou também a sua surpresa por a Câmara ter deixado chegar ao termo várias 
concessões, sem que tenha trazido a reunião ou as suas renovações ou o lançamento de novos 
concursos; 

- Disse que gostaria de ter uma informação escrita sobre a intenção de investimento na 
ADTE de São Bernardino, uma vez que não tinha sido dada qualquer informação sobre este 
assunto desde o final do ano passado. Acrescentou que a Câmara teria de discutir se estava 
interessada em que esta matéria avançasse e que os serviços técnicos deveriam elaborar uma 
informação sobre a situação, para ser analisada e discutida em reunião de Câmara. 
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Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Perguntou se já tinha sido tornado público o programa de actividades culturais para o 

mês de Agosto; 
- Felicitou a qualidade do investimento no restaurante Nau dos Corvos, lamentando, no 

entanto, que os recursos utilizados para o seu funcionamento tivessem vindo de fora do 
Município; 

- Chamou a atenção para a situação da Rua Cidade de Viseu, no Lapadusso, relativo à 
ocupação do espaço público e perguntou se seria possível, durante os fins de semana, os 
vigilantes se deslocarem ao Campo da República para recolocarem as barreiras lá colocadas, que 
são derrubadas frequentemente, dando um mau aspecto e não cumprindo o seu objectivo. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Desejou felicidades ao Senhor Vereador Jorge Gonçalves, para o desempenho do cargo 

directivo no Rotary Clube de Peniche, oferecendo a colaboração da Câmara Municipal; 
- Disse que iria solicitar ao Departamento de Energia e Ambiente um relatório sobre o 

programa de controlo da natalidade das gaivotas; 
- Sobre a venda ambulante na área envolvente do Mercado Municipal e o funcionamento 

do Mercado Abastecedor, lamentou que a PSP tenha deixado de fazer o policiamento que era sua 
obrigação. O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que se fosse cumprido o horário de 
funcionamento, o problema ficaria resolvido e o Senhor Vice-Presidente informou que já tinham 
sido levantados vários processos; 

- Sobre a reunião não realizada sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia informou 
que a reunião do Conselho Municipal de Educação tinha sido adiada e se iria realizar no dia 15 
de Julho; 

- Comunicou também que iria haver uma sessão extraordinária da Assembleia de 
Freguesia de Atouguia da Baleia para discutir o Centro Escolar e que iria estar presente para 
prestar todos os esclarecimentos necessários; 

- Sobre as questões de trânsito da Ilha do Baleal, disse que a Câmara tinha cumprido com 
a sua função e que o maior número de infracções são praticadas pelos moradores. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu uma informação circunstanciada sobre a forma como foram tratados os problemas 

de trânsito na Ilha do Baleal pelos elementos da Comissão de Trânsito e dos critérios observados 
para a colocação de lombas. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou que iria solicitar ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística uma 

informação sobre as duas ADTE de São Bernardino, para ser analisada na reunião de Câmara. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu uma informação circunstanciada sobre os trâmites seguidos e o calendário de 

elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos, dizendo que a 
programação dos trabalhos se mantinha de acordo com o anteriormente comunicado. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que iria solicitar um relatório sobre o programa FINICIA e solicitou ao Senhor 

Vereador Jorge Abrantes que elaborasse as normas de funcionamento da comissão de 
acompanhamento da ETAR de Peniche; 
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- Sobre a nova unidade hospital, disse que tinha tomado conhecimento do assunto através 
da comunicação social e que tinha solicitado ao Chefe de Gabinete da Ministra da Saúde a 
marcação de uma reunião para esclarecer a situação, não tendo até à data recebido qualquer 
resposta. Frisou que não era a primeira vez que o Presidente da ARS tomava iniciativas à revelia 
das partes envolvidas; 

- Registou as observações feitas pelo Senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre a execução 
orçamental; 

- Sobre as concessões cujo prazo de exploração terminou, e nomeadamente em relação à 
Sportágua, disse que o concessionário iria apresentar uma proposta para prorrogação de 2 anos. 
Acrescentou que este seria um assunto que iria ser trazido à próxima reunião de Câmara. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
- Disse que as barreiras do Campo da República iriam ficar sob a alçada dos vigilantes. 

Acrescentou que a intervenção prevista para aquele espaço iria solucionar o problema; 
- Informou que já havia sido melhorado um desdobrável sobre a actividade cultural a 

levar a efeito no mês de Agosto. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que o Rotary Clube não tinha partido nem religião, mas tinha opinião sobre as 

coisas; 
- Sobre a comissão de acompanhamento da ETAR, disse que não percebia porque é que a 

Assembleia Municipal se juntava à Câmara, uma vez que nem conseguia resolver os assuntos da 
sua competência 

 
O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da reunião eram dezasseis horas e trinta 

minutos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

Serviços Municipalizados do dia 11 de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 576.251,34 € (quinhentos e setenta e seis 
mil duzentos e cinquenta e um euros e trinta e quatro cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 216.116,27 € (duzentos e dezasseis 
mil cento e dezasseis euros e vinte e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.719.681,32 € (um milhão 
setecentos e dezanove mil seiscentos e oitenta e um euros e trinta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 360.975,02 € (trezentos e 
sessenta mil novecentos e setenta e cinco euros e dois cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 8 de Julho de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas 
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efectuadas com o fornecimento de refeições na Cantina daquele Centro Social, e relativas ao mês 
de Junho. 

- Deliberado conceder um subsídio, no valor de 9.965,97 €, para pagamento de refeições 
fornecidas durante o mês de Junho. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 6 de Maio de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas 
efectuadas com o fornecimento de refeições na Cantina daquele Centro Social, e relativas ao mês 
de Abril. 

- Deliberado conceder um subsídio, no valor de 2.397,00 €, para pagamento das refeições 
fornecidas em Abril. (P.º 40/09/01) 

 
* Informação n.º 82/08, datada de 9 de Julho de 2008, do Museu Municipal de Peniche, 

dando conhecimento do montante da verba necessária para efectuar o pagamento dos prémios 
atribuídos no XVI Concurso de Renda de Bilros de Peniche. 

- Deliberado conceder um subsídio à Associação Rendibilros, no valor de 6.600,00 €. 
 
* Fax, datado de 8 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 

do Concelho de Peniche, solicitando a emissão de parecer relativamente ao pedido efectuado 
pelo proprietário do estabelecimento de bebidas, denominado “Bjecas”, para o mesmo poder 
permanecer aberto até às 5.00 horas, nos dias 25, 26, 27 e 28 de Julho corrente, aquando da 
realização da festa anual em Honra de Santo António. 

- Deliberado autorizar, mas condicionado ao parecer a solicitar à Junta de Freguesia 
respectiva. (P.º 34) 

 
* Carta, datada de 23 de Junho de 2008, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização da exposição 
“Peniche já foi assim”. 

- Deliberado dar o apoio logístico solicitado e conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de São Sebastião de Peniche um subsídio, no valor de 500,00 €. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 13 de Junho de 2008, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do 

Oeste, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas a efectuar 
com atletas participantes no Seminário de Verão Peniche 2008, que se irá realizar de 14 a 20 de 
Julho corrente. 

- Deliberado conceder à Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste o apoio 
financeiro, no valor de 1.500,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 9 de Abril de 2008, da Associação Cultural Portuguesa de Aikido, 

solicitando apoio logístico para a realização do seu Estágio Internacional de Verão, que 
decorrerá de 23 a 27 de Julho corrente. 

- Deliberado dar o apoio logístico que materialmente seja possível à Autarquia.  
 
* Carta, com a ref.ª 20/08, datada de 1 de Julho de 2008, do Agrupamento n.º 1228 de 

Escuteiros de Atouguia da Baleia, solicitando autorização para proceder à realização de um 
acampamento no pinhal junto ao campo de futebol de Casais de Mestre Mendo, nos dias 4 a 6 de 
Julho corrente. 

- Deliberado ratificar a autorização concedida para realizar o acampamento no pinhal 
junto ao campo de futebol de Casais de Mestre Mendo. (P.º 17) 
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* Carta, com a ref.ª n.º 386/08, datada de 23 de Junho de 2008, da Associação de 
Ciclismo de Santarém, solicitando autorização para a realização de uma prova de ciclismo, 
denominada “Circuito da Nossa Senhora da Guia”, que terá lugar no próximo dia 8 de Agosto, 
em Ferrel. 

- Deliberado autorizar a realização do Circuito Nossa Senhora da Guia e comunicar a 
autorização dada à GNR. (P.º 44/03) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 2 de Maio de 2008, do Senhor Leonardo do Carmo 

Viegas, propondo a aquisição de exemplares das obras de que é autor, intituladas “Voz do 
Poeta”, “A Sorte Me Foi Madrasta”, “Fantasias do Poeta”, “Febre da Poesia” e “Os Amigos de 
Leonardo”. 

- Deliberado adquirir 5 exemplares de cada obra. (P.º 17) 
 
* Carta, com a ref.ª 3097 (278), datada de 23 de Junho de 2008, da ATAM – Associação 

dos Técnicos Administrativos Municipais, remetendo fichas de inscrição para o seu XXVIII 
Colóquio Nacional, que terá lugar de 1 a 4 de Outubro, no Pavilhão Multiusos, no Parque de 
Exposições de Torres Vedras. 

- Deliberado estudar a forma de comparticipação nos custos a suportar com as inscrições 
dos funcionários. (P.º 40/03) 

 
* Carta, com a ref.ª n.º 120/D/08, datada de 1 de Julho de 2008, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao 
pagamento da utilização do autocarro municipal, no passado dia 14 de Junho de 2008, aquando 
da deslocação da fanfarra daquela associação a São Domingos de Rana, em Carcavelos. 

- Deliberado atribuir à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, 
no valor de 165,67 €. (P.º 32/06) 

 
* Carta, com a ref.ª 74/DI, datada de 2 de Julho de 2008, da CERCIPENICHE, 

solicitando a cedência gratuita do autocarro municipal, a fim de efectuarem uma deslocação à 
Quinta da Regaleira, em Sintra, no próximo dia 15 de Julho. 

- Deliberado informar que poderá solicitar um subsídio para pagamento do transporte em 
questão. (P.º 32/06) 

 
* Carta, datada de 9 de Julho de 2008, da Acústica Médica, solicitando autorização para 

instalar uma unidade móvel de rastreio, na Praça Monteiro da Aroeira, na Consolação, no 
próximo dia 5 de Agosto, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado autorizar o solicitado. (17) 
 
* Carta, datada de 7 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 

do Concelho de Peniche, solicitando autorização para proceder à ocupação do Jardim Público, no 
próximo dia 9 de Agosto, a fim de realizar mais uma edição de “Um dia a Pintar Peniche”. 

- Deliberado autorizar a utilização do espaço do Jardim Público para a realização da 
edição deste ano “Um Dia a Pintar Peniche”. (P.º 11/03) 

 
* Carta n.º 61/08, datada de 26 de Junho de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando apoio logístico e financeiro para a realização da 9.ª edição do Peniche Moda, que terá 
lugar no próximo dia 26 de Julho, nas escadarias da Capitania de Peniche. 

- Deliberado dar o apoio logístico solicitado e conceder à Associação Juvenil de Peniche 
um subsídio, no valor de 600,00 €. (P.º 11/03) 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 14.07.2008 * Livro 99 * Fl.293 

* Carta, datada de 24 de Junho de 2008, do Senhor Bruno Bairros, solicitando apoio 
logístico para a realização de uma prova inserida na Taça de Portugal e organizada pela Federação 
Portuguesa de Surf, que terá lugar de 22 a 27 de Julho corrente, na praia do Baleal Campismo. 

- Deliberado dar o apoio logístico solicitado. (P.º 44/03) 
 
* Carta, datada de 17 de Junho de 2008, da Comissão Organizadora da Festa de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, solicitando a oferta de taça, a fim de premiar as embarcações 
participantes na procissão do mar. 

- Deliberado oferecer 2 taças à Comissão Organizadora da Festa de Nossa Senhora da 
Boa Viagem, até ao valor de 200,00 €. (P:º 17) 

 
* Fax, datado de 3 de Julho de 2008, do Agrupamento 46 Agualva, Cacém – Grupo 

Explorador n.º 7, solicitando autorização para proceder à realização de um acampamento, de 26 a 
30 de Julho corrente, no Pinhal Municipal do Vale Grande. 

- Deliberado autorizar a realização do acampamento no Pinhal Municipal do Vale Grande. 
 
* E-mail, datado de 7 de Julho de 2008, da Equipa de Suporte Imediato de Vida de 

Peniche do Instituto Nacional de Emergência Médica, solicitando apoio logístico para a 
realização de um encontro, intitulado “Encontro Sol e Mar – à Descoberta da Ilha da Berlenga”, 
que terá lugar no próximo dia 19 de Julho. 

- Deliberado oferecer um lanche/convívio na Cantina do Centro Social do Pessoal da 
Câmara Municipal de Peniche. 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 8 de Julho de 2008, de um grupo de artistas, 

denominado Fuzzilogic, solicitando a emissão de uma autorização que permita a sua actuação 
nas ruas, jardins e praias deste concelho, durante os meses do Verão/2008. 

- Deliberado informar que não vê inconveniente na apresentação do espectáculo nos 
jardins municipais. (P.º 11/05) 

 
* Informação, datada de 10 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

relativa à aquisição de espelhos e estrados de plástico para os balneários de apoio ao Campo 
Relvado Sintético, no âmbito do protocolo anteriormente celebrado com o Grupo Desportivo de 
Peniche. 

- Deliberado concordar com a aquisição de 4 espelhos e 30 estrados de plástico para os 
balneários do lado poente do estádio do Grupo Desportivo de Peniche. 

 
* Informação, datada de 10 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

relativa à oferta de taças/troféus aos primeiros classificados nas corridas do II Circuito de 
Ciclismo de Ferrel e inserido nos Festejos de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel.  

- Deliberado oferecer 2 taças, no valor de 40,00 € cada. 
 
* Informação, datada de 10 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

relativa à cedência das instalações do Campo Relvado Sintético, nos próximos dias 30 e 31 de 
Julho e 2, 5 6 de Agosto de 2008, a fim de se realizarem alguns treinos e jogos convívio de 
futebol, inseridos no Campo de Férias Desportivas Peniche 2008, a levar cabo pela CDSS/UAEI, 
Lar de Infância e Juventude de Acolhimento Prolongado “Casa das Marés”. 

- Deliberado ceder o Campo de Relva Sintético, nas datas solicitadas. 
 
* Informação, datada de 10 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, para 

que seja concedida autorização à realização de um acampamento no Pinhal Municipal do Vale 
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Grande, de 3 a 5 de Agosto próximo, e para a concessão de diverso apoio logístico ao XI 
ACANUC – Acampamento do Núcleo do Oeste – Corpo Nacional de Escutas. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado e autorizar a realização do acampamento no 
Pinhal Municipal do Vale Grande. 

 

* Informação, datada de 10 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
relativa ao aluguer de um contentor de apoio às actividades de Verão a desenvolver pela 
Associação Juvenil de Peniche e pelo Centro Paroquial de Aveiras de Cima. 

- Deliberado autorizar o aluguer de um contentor para apoio às actividades de Verão, a 
levar a efeito na Casa da Juventude. 

 
* Informação, datada de 11 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

relativa ao apoio a conceder ao Clube de Ténis de Peniche para a realização do Circuito Nacional 
de Ténis de Praia 2008, que se realizará na Praia do Baleal, nos dias 26 e 27 de Julho corrente. 

- Deliberado aprovar a concessão dos apoios logístico e financeiro solicitado. 
 

* Informação, datada de 8 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
relativa ao apoio logístico a conceder à Associação Portuguesa para a Dinamização do Mergulho 
e ao Fórum de Mergulho, destinado à realização do evento Fotodigisub 2008 – Etapa de Peniche. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado. 
 
* Informação, datada de 2 de Julho de 2008, do Departamento de Energia e Ambiente, 

relativa à assumpção dos custos com iluminação decorativa da Festa de Nossa Senhora da Boa 
Viagem. 

- Deliberado suportar os custos da energia consumida pela iluminação decorativa da 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

 

* Informação, datada de 16 de Junho de 2008, do Técnico Superior José Nicolau, relativa 
à proposta apresentada pelo Coordenador-Geral das Piscinas onde propunha a introdução das 
modalidades de Natação Familiar e Passe Livre e respectivas taxas a cobrar. 

- Deliberado aprovar as taxas propostas e remeter para a Assembleia Municipal para a 
necessária aprovação. 

 

* Informação n.º 67/2008, datada de 9 de Julho de 2008, dos Serviços de Turismo, 
relativa à realização da V edição de Artes da Dança, que terá lugar nos dias 23 a 25 de Agosto 
próximo, no Fórum da Parreirinha. 

- Deliberado aprovar a proposta dos Serviços de Turismo para realização da V edição de 
Artes de Dança, assim como o respectivo orçamento da despesa a suportar com a realização do 
evento em questão. 

 

* Informação n.º 65/2008, datada de 8 de Julho de 2008, dos Serviços de Turismo, 
relativa ao evento, denominado Construções na Areia, que se irá realizar no próximo dia 5 de 
Agosto, no Baleal. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado para a realização do evento em questão. 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Fax, datado de 1 de Julho de 2008, da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo, dando conhecimento da autorização dada para continuação do funcionamento do CAIC 
Peniche, para o ano lectivo 2008/2009. (P.º 13/09) 
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* Ofício n.º 49, datado de 10 de Julho de 2008, da Assembleia de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, remetendo convite para participação numa sessão extraordinária daquela assembleia, a 
realizar no próximo dia 18 de Julho corrente, a fim de se prestar alguns esclarecimentos sobre a 
localização do Novo Centro Escolar de Atouguia da Baleia. (P.º 28) 

 
* Ofício, datado de 8 de Julho de 2008, do Gabinete do Senhor Presidente da Câmara de 

Peniche, remetido ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, prestando 
alguns esclarecimentos relativamente à tomada de posição daquela Junta de Freguesia sobre a 
emissão de pareceres para concessão de horários de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais. 

 
MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 

 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Junho. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 14: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 48.000,00 € em reforços de despesas correntes, igual valor em 
anulações de despesas correntes, 177.500,00 € em reforços de despesas de capital e igual valor 
em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 14: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 252.000,00 € em reforços e em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 14: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 24.000,00 € em reforços e em anulações. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta 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 10.00 às 3.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Banana 

Beach Bar”, sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Michel 
Paul Lopes Silva. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 3.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “O Pescador”, 

sito na Praia do Baleal, de que é proprietário o Senhor Júlio Santos Catarino. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2008. 
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* Das 9.30.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Coco-             
-Loco”, sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Maurício 
Antunes Ribeiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.30 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 10.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Memória’s”, 

sito na Rua António Cervantes, n.º 68, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João Manuel 
Trindade Martins. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A COLECTIVIDADES DO CONCELHO: 
 
 * Foi presente uma informação, do Senhor Vice-Presidente, propondo a atribuição de 
apoios financeiros, conforme indica, a colectividades do concelho. 
 - Deliberado conceder os seguintes apoios financeiros às colectividades e clubes 
desportivos a seguir designados: 

Grupo Desportivo de Peniche ............................................................. 60.000,00 € 
Associação de Desporto Amador de Peniche ....................................... 1.506,63 € 
Grupo Desportivo Atouguiense ............................................................ 7.500,00 € 
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ferrel ....................... 4.200,00 € 
Associação Cultural Desportiva e Recreativa “A Serrana” ..................... 852,67 € 
União Desportiva e Cultural de São Bernardino ..................................... 852,67 € 
Stella Maris de Peniche ...................................................................... 11.368,90 € 
PAC – Peniche Amigos Clube ............................................................. 1.064,08 € 
Clube Naval de Peniche ........................................................................ 1.421,05 € 
Clube Lazer de Sant’Ana ......................................................................... 511,53 € 
A.E.F.C.R. Penichense ............................................................................ 852,67 € 
Associação do Casal Moinho .................................................................. 852,67 € 
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro ...................................... 852,67 € 
Clube de Ténis de Peniche .................................................................... 3.192,25 € 
APTO – Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste ..................... 852,67 € 
Centro de Canoagem do Oeste ................................................................ 852,67 € 
PPSC – Península Peniche Surf Clube .................................................... 852,67 € 
Sporting Clube da Estrada ....................................................................... 852,67 € 
Associação C.R. D. Inês de Castro – Coimbrã ........................................ 852,67 € 
Associação Cultural e Desportiva de Ribafria ......................................... 852,67 € 
Associação C.R. e Desportiva de Casais de Mestre Mendo .................... 852,67 € 
Associação R. C. de São Lourenço – Carqueja ....................................... 852,67 € 
Associação Cultural, Recreativa e desportiva dos Bolhos ...................... 852,67 € 
Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos .............................. 852,67 € 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense .................... 852,67 € 
Atlético Clube de Geraldes ...................................................................... 852,67 € 
Centro de Actividades R.M. Casais do Júlio ........................................... 852,67 € 
Centro Social da Bufarda ......................................................................... 852,67 € 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não participou na atribuição de subsídio à 

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa “A Serrana”, o Senhor Vereador Joaquim Raul não 
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participou na atribuição de subsídio ao PAC – Peniche Amigos Clube e o Senhor Vereador Jorge 
Gonçalves não participou na atribuição de subsídio à AEFCR Penichense, por pertencerem aos 
respectivos corpos gerentes das colectividades mencionadas e chamou a atenção que na listagem 
apresentada deveriam ser incluídas as 5 últimas associações que na proposta inicial não vinham 
contempladas. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que, em sua opinião, deveria haver 
diferenciação nos subsídios das colectividades que se limitavam a ter a porta aberta da sua sede e 
as colectividades com prática de actividades de vária ordem. Disse, ainda, que deveria ser 
solicitado um exemplar do relatório e contas de todas as colectividades, para a Autarquia poder 
avaliar a sustentabilidade aos subsídios atribuídos. 

O Senhor Vice-Presidente disse que iria ser solicitada a entrega de cópias do relatório e 
contas a todas as colectividades. 

 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 2 de Julho de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, propondo que seja actualizado o valor dos subsídios a atribuir aos alunos 
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e 
material escolar, constituindo o último contributo para o ano lectivo de 2007/2008 a atribuir ao 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. 

- Deliberado atribuir a verba de 1.070,86 €, como último contributo do subsídio para 
livros e material escolar relativo ao ano lectivo de 2007/2008. 

 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 9 de Julho de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Presidente, propondo a atribuição de um subsídio à Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves, a fim de permitir a dinamização de um Programa de Voluntariado Jovem para o Ambiente 
na Ilha da Berlenga, que terá lugar de 22 de Julho a 31 de Agosto de 2008. 

- Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1.500,00 €, à Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves (SPEA). 

 
PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO CAMPO DA REPÚBLICA: 
 

* Foi presente a informação n.º 22, datada de 4 de Julho de 2008, da Arquitecta 
Paisagista, remetendo documentos para análise e decisão, a fim de se realizar o projecto referido 
em epígrafe, nomeadamente a definição de passeios pedonais. 

- Deliberado aprovar o projecto de espaços exteriores do Campo da República (definição 
de passeios pedonais). 

 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
“OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE”: 
 

* Foi presente o processo de concurso referido em epígrafe, a fim da Câmara proceder à 
sua análise e consequente aprovação. 

- Deliberado aprovar o projecto e o respectivo programa de concurso e caderno de 
encargos. 

Deliberado também proceder à abertura de concurso público para a execução da obra por 
empreitada, nos termos propostos, fixando o preço base do concurso em 3.500.000,00 € e o 
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prazo de execução de 18 meses. 
Deliberado ainda designar para constituir a comissão de abertura das propostas o Vice-

Presidente da Câmara, Senhor Jorge Amador, que presidirá, o Director do DPGU, Engenheiro 
José Pires, a Chefe da DF, Dr.ª Josseléne Nunes, a responsável pela DPOI, Eng.ª Florinda 
Monteiro e dois elementos a designar pelo IPTM, e para constituir a comissão de análise das 
propostas, o Director do DPGU, Eng.º José Pires, a responsável da DPOI, Eng.ª Florinda 
Monteiro, o responsável pelos serviços de Arqueologia, Dr. Rui Venâncio e dois elementos a 
designar pelo IPTM. 

 
PROGRAMA “PAGAR A TEMPO E HORAS”: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do contrato a celebrar com a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, para contracção de um empréstimo, no valor de 
1.130.506,00 €, no âmbito do programa referido em epígrafe. 
 - Deliberado aprovar as cláusulas contratuais do empréstimo a contrair à Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo das Caldas da Rainha, no valor de 1.130.506,00 €. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Requerimento, em nome de Raposo e Caldas, L.da, solicitando autorização para 

proceder à ocupação da via pública com esplanada, na Rua Tenente Valadim, n.º 1, em Peniche. 
- Deliberado aprovar a ocupação da via pública com esplanada, chamando a atenção do 

requerente para o facto de ter de deixar uma faixa livre com 1,50 m para a passagem de peões. 
 
* Acompanhado do ofício n.º 149, datado de 1 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de 

Ajuda, dando conhecimento do local utilizado para a instalação de circos, foi presente uma carta, 
datada de 19 de Junho de 2008, do Circo Luftman, solicitando autorização para proceder à 
instalação de um circo de 15 a 30 de Agosto. 

- Deliberado autorizar a instalação do circo Luftman no espaço a sul da Alfândega, de 15 
a 30 de Agosto de 2008. (P.º 32/05) 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
* Foi novamente presente uma proposta de correcção do alinhamento, aprovado em 14 de 

Julho de 2003, para a Rua do Cataló, em Ferrel, em virtude das construções efectuadas no local 
pela firma Construcouto, L.da não respeitarem o alinhamento aprovado, acompanhado agora de 
parecer da Junta de Freguesia de Ferrel. 

- Deliberado concordar com os alinhamentos propostos, devendo ser estudada com o 
construtor a possibilidade de concretização das indicações recomendadas pela Junta de Freguesia 
de Ferrel, no seu ofício n.º 185, de 10 de Julho de 2008. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação Social – atribuição de fogos: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 3 de Julho de 2008, da técnica superior de 

serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 
116, em Peniche, ao Senhor António Manuel Veríssimo Couto Paulo. 

- Deliberado atribuir o fogo, situado no Bairro do Calvário, n.º 116, em Peniche, a 
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António Manuel Veríssimo Couto Paulo. 
 
* Foi presente uma informação, datada de 3 de Julho de 2008, da técnica superior de 

serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo, sito no Bairro Fernão de 
Magalhães, na Rua Fernão de Magalhães, Bloco 4, R/c, em Peniche, ao Senhor Ricardo José 
Alfaiate. 

- Deliberado atribuir o fogo, situado no Bairro Fernão de Magalhães, Bloco 4, R/c, em 
Peniche, a Ricardo José Alfaiate. 

 
Habitação Social – permuta de fogos: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 3 de Julho de 2008, da técnica superior de 

serviço social, propondo a permuta do fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 70, em Peniche, de 
que é titular o Senhor Hermenegildo José Sousa Santos, por outro situado no mesmo bairro, com 
o n.º 112, em virtude de aumento do agregado familiar. 

- Deliberado atribuir o fogo situado no Bairro do Calvário, n.º 112, em Peniche, a 
Hermenegildo José Sousa Santos. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Evangelino António Cativo 

R. Ramos, para proceder à colocação de uma vedação numa propriedade, sita no Beco dos 
Pescadores, n.º 7, em Peniche. 

- Deliberado não viabilizar a pretensão, uma vez que se trata de um bairro com 
características específicas, e a colocação da vedação pretendida iria descaracterizar o bairro em 
questão. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o processo n.º 205/2008, em nome de Ocília Maria Ferreira Alves, para 

licenciamento de instalação e adaptação de um apoio de praia, sito na Praia da Consolação. 
- Deliberado aprovar o projecto, condicionado ao cumprimento do constante no parecer 

técnico da DGUO, de 3 de Julho de 2008. 
 
* Requerimento, em nome da Associação para o Jardim Infantil de Ferrel, solicitando a 

isenção do pagamento de taxas relativas à emissão de licença de utilização, a que respeita o 
processo de obras n.º 23/02, ao abrigo do n.º 3 do artigo 51.º do RMUE. 

- Deliberado isentar a Associação para o Jardim Infantil de Ferrel do pagamento de taxas 
de emissão de licença de utilização. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
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, por 
maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de 
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 


