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ACTA N.º 6/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011:
Aos vinte e três dias do mês de Março do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e
Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, VicePresidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram nove horas.
O Senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até às treze horas, não tendo
participado na parte final do período da ordem do dia.
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, António José Correia:
Na sequência da sua deslocação a Toronto, no Canadá, conjuntamente com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para participarem nas comemorações do
30.º aniversário do Peniche Community Club of Toronto INC, agradeceu à comunidade portuguesa residente naquela cidade, particularmente àqueles que os receberam, a forma como o fizeram. Disse ter sentido o reconhecimento que a comunidade portuguesa tem junto dos seus pares
e o seu interesse pelos assuntos da sua terra de origem. Informou que foram recebidos na Câmara
Municipal de Toronto e pelo Cônsul de Portugal naquela cidade.
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 10 de Março, esteve presente na inauguração da exposição “Teatro Moderno de
Lisboa – 50 anos depois”, que estará patente no Edifício Cultural do Município, até ao próximo
dia 3 de Abril.
- No dia 11 de Março, reuniu-se com o Senhor João Cardoso, coordenador da zona piloto
da energia das ondas, para abordarem possíveis formas de colaboração entre o Município de
Peniche e a ENOndas - Energia das Ondas, L.da.
- No dia 13 de Março, assistiu ao jogo de rugby, disputado entre equipas femininas de
Portugal e da Suíça, organizado pelo Clube de Rugby de Peniche.
- No dia 13 de Março, participou nas comemorações do Dia Internacional da Mulher,
organizadas pelo Sporting Clube da Estrada.
- No dia 14 de Março, participou em reuniões na ASSECOS e na ADRO.
- No dia 15 de Março, recebeu o Dr. João Costa, Presidente do Conselho de Administração do Pestana Pousadas.
- No dia 15 de Março, reuniu-se com a Paróquia de Peniche e diversos serviços do Municípios, sobre a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.
- No dia 16 de Março, assistiu à apresentação do Guia das Profissões, publicado na
sequência da “Semana Tanto Mar”.
- No dia 16 de Março, participou no 2.º Fórum de Participação Pública no âmbito do Plano das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do Oeste, que se realizou na ESTM.
- Nos dias 17 a 23 de Março, deslocou-se a Toronto, para participar nas comemorações
do 30.º aniversário do Peniche Community Club of Toronto INC.
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O Senhor Presidente informou, também, que o Município irá apresentar a candidatura de
diversos pratos típicos de Peniche ao concurso 7 Maravilhas da Gastronomia.
O Senhor Presidente informou, ainda, que o Município irá aderir à “Hora do Planeta”
desligando a iluminação pública dos monumentos da cidade.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 10 a 22 de
Março corrente:
Reuniões:
- Com a Junta de Freguesia de Ferrel, sobre alcatroamentos a efectuar naquela freguesia,
no ano de 2011.
- Com as Autarquias abrangidas pela DREL, sobre “Ofertas Formativas”, que decorreu
no passado dia 14 de Março, no Auditório Escola Secundária D. Diniz, em Lisboa.
- De coordenação, no âmbito do “Regime de Fruta Escolar”, no dia 15 de Março, na
Escola Secundária Camões, em Lisboa.
- Com a Comissão de Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, no âmbito do apoio dado
pelo Município à referida festa, a decorrer, este ano, no Campo da República. Informou que esta
localização implica uma utilização mais reduzida de equipamentos de diversão (de 11 para 8) e
um espaço de feira instalado em módulos pré-implantados, também com redução significativa. A
ocupação de espaços será de forma a minimizar os impactos sobre o arranjo urbanístico existente.
- Com os professores das Actividades de Enriquecimento Curricular, sobre actividades a
realizar no dia 24 de Março, integradas no projecto do Pelouro da Educação do Município de
Peniche “As Rendas de Bilros Regressam à Escola”.
- De trabalho, sobre o projecto “Prohabita”.
- De preparação do XII Festival Sabores do Mar e II Expo-Peniche.
- Com Senhor Director de Departamento de Obras Municipais (DOM) e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, sobre intervenções a efectuar naquela vila.
- Com representantes da empresa Rodoviária do Tejo e DOM, sobre a obra em curso do
Centro Coordenador de Transportes de Peniche, que se encontra em fase adiantada quanto ao
calendário previsto para a sua conclusão.
- Com todos os promotores do evento “As Rendas de Bilros Regressam à Escola”, uma
iniciativa que visa divulgar e fomentar a arte da Renda de Bilros junto dos mais jovens, e contará
com a presença de dezenas de Rendilheiras a trabalhar ao vivo, junto da comunidade escolar.
Outras actividades e eventos:
- Na inauguração da exposição “Teatro Moderno de Lisboa – 50 anos depois”, patente na
sala de exposições do Edifício Cultural, até ao dia 3 de Abril.
- A convite da Associação de Motociclismo, esteve presente na comemoração do seu 13.º
aniversário.
- Na iniciativa da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, no “Dia da Árvore”, dirigida aos
alunos do 1.º ciclo do ensino básico desta vila.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que já foram iniciadas as obras junto
à Rua Cidade de Seia, que irá ser presente a esta reunião o projecto de instalação de rotunda na
Avenida Papa Paulo VI e que o Município já chegou a um acordo com a família Chagas para
aquisição de terrenos destinados à construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- Participou, na Nazaré e no Bombarral, nas sessões públicas de divulgação da forma de
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funcionamento e organização dos cuidados de saúde primários locais, organizadas pelo ACES-ON.
- Reuniu-se com organização da “Semana da Juventude”.
- Reuniu-se com as Juntas de Freguesias do Concelho e com as IPSS, sobre o “Projecto
CIDADES – Cidades Amigas dos Idosos”.
Informou que se encontram inscritos treze grupos para a “Mostra de Talentos” que se irá
realizar no âmbito da “Semana da Juventude”.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Informou que participou na Assembleia Geral da Águas do Oeste, S.A., onde foi apreciado e votado o relatório de contas de 2010, tendo o Município de Peniche se abstido na votação e
apresentado a seguinte declaração de voto:
«O voto do Município de Peniche relativamente ao Relatório de Gestão e às Contas do
Exercício de 2010 é o de abstenção.
Este voto é justificado pelo facto do ano de 2010 não ter traduzido nenhuma evolução
positiva relevante na delicada situação em que a empresa Águas do Oeste S.A. se encontra, e que
já tinha sido causa da nossa abstenção relativamente ao R&C de 2009. 11 de Março de 2011»
Deu conhecimento de que participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM,
sobre o memorando de entendimento do Governo com a Oeste CIM.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
Deu conhecimento de que no centro da rotunda que se encontra no cruzamento das ruas
Cruz das Almas, Santa Ana, do Farol e Dr. Renato Fortes, se encontra um candeeiro de iluminação pública inclinado. O Director do DEA informou que a situação é conhecida dos serviços, que
já foi solicitada a colaboração da EDP para aprumar o candeeiro e que este não apresenta risco
de queda.
Disse ter ouvido que o IDT pretende centralizar as Equipas de Tratamento nas sedes de
distrito, reduzindo os CRI para um por distrito. O Senhor Presidente da Câmara disse que iria
estabelecer contactos para saber da veracidade da situação relatada.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse estar preocupado com o desemprego no Concelho de Peniche, que tem aumentado
de uma forma assustadora. Que o Município deve fazer tudo o que lhe for possível para ajudar os
que precisam de apoio para conseguirem preservar os postos de trabalho. Deu o exemplo das
licenças de utilização, dizendo que o Município deve evitar demoras na sua emissão, pois estas
demoras têm consequências para os particulares, e deve também evitar determinadas exigências
que são feitas para estabelecimentos já antigos, quando estes são obrigados por entidades externas a apresentarem projectos para a obtenção de licenças de utilização, exigências que poderiam
ser escusadas para evitar que se agravem os custos para quem já vive no limiar da sobrevivência.
O Senhor Presidente da Câmara disse que muitos dos atrasos na emissão de licenças de utilização são provocados pela má instrução dos processos, e que para se aferir se o atraso é da responsabilidade do Município terá que se ver caso a caso. O Senhor Presidente deu indicação aos
serviços para solicitarem uma informação ao DPGU sobre os procedimentos para emissão de
licenças de utilização, particularmente para estabelecimentos que mudam de titular.
Disse, ainda, que da análise que fez às listas de devedores dos SMAS, chegou à conclusão de que existem contadores de água que não são lidos com regularidade. O Senhor Vereador
Jorge Abrantes sugeriu que o Senhor Vereador Luís Ganhão se reúna com os SMAS para analisarem o assunto.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
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Perguntou quais os resultados da reunião que houve na Oeste CIM sobre cartografia. O
Director do DEA informou sobre o desenvolvimento da reunião e de que foi constituído um grupo de trabalho com algumas autarquias e a Oeste CIM estando a entrega da cartografia prevista
para 29 de Abril.
Perguntou da necessidade da Ponte Velha se encontrar encerrada à circulação durante
240 dias, pelo impacto negativo que tem para as pessoas que se deslocam para a zona fabril e
para o Centro Coordenador de Transportes. Referiu que a questão não se prende com a necessidade de encerramento, que é óbvia, mas sim o tempo previsto de 240 dias, que lhe parece excessivo. O Senhor Vice-Presidente informou que a complexidade da obra, prevista em termos de
cronograma desta importante intervenção, nomeadamente a existência de diversas infra-estruturas, obriga ao encerramento da ponte à circulação de pessoas e veículos até aos 240 dias,
se não houver contra-tempos.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
vinte e dois de Fevereiro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido
previamente distribuído pelos membros da câmara.
PROPOSTA DE ALINHAMENTOS:
* A Câmara deliberou aprovar as seguintes propostas de alinhamento elaboradas pela
Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo:
- Para a Rua do Casal da Cruz, na vila de Atouguia da Baleia.
- Para o cruzamento das ruas Heróis do Ultramar e General Humberto Delgado com a
Avenida Papa Paulo VI, em Peniche, de acordo com a implantação da rotunda prevista para o
local, aprovada em reunião de 2 de Novembro de 2010.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º 256/10, em nome de Alberto José Sousinha Rodrigues, para legalização de
obras realizadas na fracção J, do edifício situado na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 120, em Peniche.
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 9 de Março de
2011.
* Proc.º N.º R199/11, em nome de António Serafim Pereira, para informação prévia sobre
a viabilidade de alterar um loteamento, sito em Casais de Mestre Mendo, e construir um telheiro
no Lote 10 do mesmo loteamento.
- Deliberado dar parecer desfavorável, pelos motivos e com os fundamentos constates na
proposta do chefe da DGUO, de 14 de Março de 2011.
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* Proc.º N.º 243/11, em nome de NIS8 – Imobiliária e Investimento, L.da, para informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação e comércio, na Praceta
D. Urbana Trindade, em Peniche.
- Deliberado dar parecer favorável, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 14 de
Março de 2011.
* Proc.º N.º 289/09, em nome de António Manuel Cunha Cardoso, para construção de
muro confinante com a via pública, no Casal dos Violas, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de informação dando conhecimento de que, em atendimento, o
requerente concordou com a cedência ao domínio público e o alinhamento proposto, desde que a
serventia, a sul, tivesse a largura de 1,5 metros, e de que, entretanto, foram realizadas obras no
local sem o necessário licenciamento municipal.
- Deliberado manter as deliberações tomadas nas reuniões de 2 de Junho, 7 de Setembro e
16 de Novembro de 2010.
* Proc.º N.º S740/11, em nome da Freguesia de Conceição, sobre a vedação de um terreno devoluto, sito no gaveto do Largo 5 de Outubro com a Rua Tenente Valadim, em Peniche.
- Deliberado notificar o proprietário do terreno para proceder à limpeza do mesmo e
repor a vedação de modo a não por em causa a segurança dos transeuntes. Deliberado ainda
informar o proprietário do terreno de que, caso o deseje, pode articular com os serviços municipais uma solução estética para a vedação.
* Proc.º N.º D54/08, em nome de Teresa Paula Fagulha Borges, para vistoria às condições de segurança e salubridade ao prédio denominado “Galeria D. Luís de Ataíde”, sito na Rua
D. Luís de Ataíde, n.º 120, em Peniche.
- Deliberado que os serviços elaborem uma súmula de todos os passos seguidos neste
processo, para ser presente em reunião de Câmara.
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA
SEGUNDA FASE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PENICHE:
* Foi presente uma informação, datada de 4 de Março de 2011, da Divisão de Planeamento, Obras e Infra-Estruturas, apresentando a previsão das calendarizações para o desenvolvimento da empreitada acima referida, nas situações de continuidade do concurso público urgente,
lançado em 29 de Outubro de 2010, ou de anulação desse concurso e abertura de novo concurso
público (sem carácter de urgência), e dando conhecimento das vantagens e desvantagens dos
dois tipos de procedimento.
Estiveram presentes na reunião, durante a apreciação deste assunto, uma equipa da
empresa MP – Sociedade de Planeamento e Engenharia, L.da, que está a elaborar a adaptação e
execução de projectos relativos ao edifício e aos espaços exteriores para a conclusão da obra, e
os técnicos municipais que têm feito o acompanhamento deste processo.
O responsável pela equipa projectista, Eng.º Mário Pacheco, fez um relato das circunstâncias em que encontraram a obra e dos projectos existentes, elaborados pelo GAT e aprovados
em Abril de 2004, que se encontram bastante desactualizados, nomeadamente no que diz respeito
a acessibilidades e mobilidade e à segurança contra incêndios, e de quais as alterações que foi
necessário introduzir para conformar os projectos com a legislação actual, visando sempre a
redução dos custos com a execução da obra, tendo conseguido baixar significativamente a estimativa de custos anterior.
A Câmara sugeriu que o DEA encontre na zona um espaço adequado para a instalação do
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ecoponto, para que este não fique em frente da fachada principal do edifício.
O Senhor Presidente da Câmara solicitou à responsável pela DPOI, Eng.ª Florinda Monteiro, que elabore um memorando, de fácil consulta, com indicação de todas as adaptações que
foi necessário fazer aos projectos existentes.
- Deliberado anular o concurso público urgente, aberto através da publicação do anúncio
n.º 510/2010, no Diário da República, em 29 de Outubro de 2010, e na sequência da decisão de
contratar tomada por despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 18 de Setembro
de 2010, ratificado por deliberação da Câmara Municipal, tomada em 2 de Novembro 2010, e
abrir novo concurso público, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), devendo ser previamente submetidas à aprovação da Câmara Municipal
todas as peças do concurso, nos termos previstos no número dois do artigo 40.º do CCP.
INSTALAÇÃO DE UMA POUSADA NA FORTALEZA DE PENICHE:
Esteve presente na reunião o Arq.º David Sinclair, da empresa David Sinclair e Associados, Arquitectos, L.da, que fez a apresentação do estudo prévio da visão do que o Grupo Pestana
se propõe fazer para adaptar parte dos edifícios da Fortaleza de Peniche a pousada.
Após a apresentação do estudo, usaram da palavra os seguintes edis:
O Senhor Presidente da Câmara disse ser uma excelente base de trabalho, que compatibiliza a preservação da memória do local com a instalação do equipamento, sendo a volumetria
apresentada muito aceitável.
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que o estudo apresentado harmoniza a
memória mais recente do local com a arquitectura dos edifícios que foram demolidos nos anos
30 do século XX.
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que o estudo estava bem conseguido, nomeadamente no que diz respeito à volumetria dos edifícios.
O Senhor Vereador Carlos Amaral disse ter ficado satisfeito com a abordagem apresentada para o espaço, que julga contentar todas as preocupações que existiam, isto é, a compatibilização de uma unidade hoteleira de referência, com a manutenção do espaço museológico e de
preservação da memória, mantendo-se a possibilidade dos visitantes poderem continuar a usufruir do espaço envolvente. Referiu que fica expectante que o projecto venha a considerar uma
possível utilização do fosso entre a muralha da fortaleza e o muro circundante, uma vez que considera que se trata de um espaço com grande potencial para a realização de muitas actividades.
Felicitou o Arq.º David Sinclair pelo trabalho efectuado.
O Senhor Vice-Presidente disse que o estudo apresentado tem vários méritos e confirma
que é possível, tal como os eleitos da CDU sempre defenderam, uma compatibilização desejável
e útil entre o passado e o futuro, sendo a volumetria proposta compatível com a dignidade do
local.
Por se ter ausentado da reunião, por motivos pessoais, o Senhor Vereador Luís Ganhão
não participou na apreciação e votação dos assuntos que se seguem.
EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciado seguinte expediente:
* Informação, datada de 21 de Março de 2011, do Serviço de Aprovisionamento, solicitando parecer prévio vinculativo para a contratação do serviço de assessoria jurídica na área do
Direito do Urbanismo.
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- Deliberado emitir favorável, nos termos da informação supramencinada.
* Informação, datada de 21 de Março de 2011, da Divisão Administrativa, relativa ao
arrendamento do estabelecimento de restauração e bebidas do Parque Municipal de Campismo.
- Deliberado propor ao anterior arrendatário a prorrogação do prazo do arrendamento, até
30 de Setembro de 2011.
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
* A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os seguintes apoios:
1) Emprestar à Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã, quinze
placares, para a realização do II Festival de Sopas, e uma tenda, para a realização do VI Torneio
de Sueca, que terão lugar nos dias 16 e 17 de Abril e 15 de Maio, respectivamente. (3376/3375)
2) Um patrocínio, no valor de 500,00 euros, para a realização da terceira prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), organizado pelo ACP – Automóvel Clube de Portugal.
3) Diverso material e a dispensa do apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado na informação n.º 2/2011, do Pelouro do Desporto, para apoio à realização
do “Tri-Escola”. (AM)
4) Um subsídio, no valor de 500,00 euros, à Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, e o apoio logístico que materialmente seja possível,
para a realização do II Festival de Música Improvisada de Atouguia da Baleia (MIA).
* Foi ainda deliberado ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara, que autorizaram o empréstimo de uma tenda, quatro mesas e dois estrados e cedeu cinquenta sacos para
lixo, à Associação de Motociclismo de Peniche, para a realização dos festejos de comemoração
do seu 13.º aniversário, e a cedência de sacos de plástico e luvas descartáveis, no valor estimado
de 12,00 euros, à Surfrider Foundation Europe, para apoio à realização de uma acção de limpeza
à Praia da Almagreira.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, todos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:
- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Arcadas do
Mar”, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, de que é exploradora a empresa Arcadas
do Jardim, L.da.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “O Bombeiro”,
sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, de que é explorador o senhor Filipe Alberto
Bulhões Nunes.
- Das 09h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar do Quebrado”, sito no Forte da Luz, em Peniche, de que é exploradora a empresa Bar do Quebrado, L.da.
- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Mónaco”, sito na
Rua Arq.º Paulino Montez, n.º 120, em Peniche, de que é explorador o senhor Levy António Ferreira.
- Das 07h00 às 21h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria
Momentos”, sito na Rua Dr. João de Matos Bilhau, n.º 9-A, em Peniche, de que é exploradora a
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empresa Calé – Indústria e Comércio, L.da.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pizaria O
Outro”, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 4, em Peniche, de que é exploradora a empresa Pizaria
Luís Costa & Costa, L.da.
- Das 07h30 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Cervejaria
Tropical”, sito no Largo Nossa Senhora da Guia, n.º 5, em Peniche, de que é explorador o senhor
Vítor Manuel Ferreira Martins.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Catugo”, sito na
Estrada Nacional 114, n.º 73-A, em Coimbrã, de que é explorador o senhor Hugo José Ramos
Pedro.
EDUCAÇÃO:
* Foi presente um requerimento, em nome de Diana Filipa de Oliveira Almada, residente
em Peniche, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder frequentar a Escola Técnica Empresarial do Oeste, em Caldas da Rainha, e já
não se encontrar abrangida pelo programa “Passe 4-18”.
- Deliberado deferir.
CONCURSO FOTOGRÁFICO “ÁGUA: CULTURA E PATRIMÓNIO”:
* Foi presente pelo Senhor Presidente, para efeitos de aprovação, uma proposta de normas de participação no concurso fotográfico “Água: Cultura e Património”, a realizar no âmbito
das comemorações do “Dia Internacional de Monumentos e Sítios 2011”.
- Deliberado aprovar as referidas normas. (AM)
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS DE PENICHE:
* Foi presente uma informação, datada de 15 de Março de 2011, da Divisão de Gestão de
Empreitadas e Infra-Estruturas, prestando esclarecimentos sobre a adjudicação de trabalhos a
mais propostos para prosseguimento da empreitada referida em epígrafe.
- Deliberado concordar com a proposta de se solicitar um parecer externo de entidade
independente, de modo a fundamentar e sustentar, com todo o rigor, a solução proposta pela
empresa adjudicatária da obra.
REUNIÕES DE CÂMARA:
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no dia vinte e nove de Março,
terça-feira, com início pelas dezasseis horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos
os membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita.
ENCERRAMENTO:
Sendo treze horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da
Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.
E eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,
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em regime de substituição, a subscrevo e assino.

