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ATA N.º 4/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2013: 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, 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, Vice-Presidente, 

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-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta e cinco minutos. ---------  

O senhor Vereador Francisco Salvador só participou na reunião até às dezanove horas e quarenta 

minutos, tendo saído quando decorria o período de antes da ordem do dia. ---------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais treze assuntos na ordem do dia, que 

foram todos admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos passados 

dias oito, dezanove e vinte e dois de janeiro de dois mil e treze, tendo sido dispensada a sua 

leitura, por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes 

que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos 

do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram 

solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------  

 

Miguel Almeida, que informou a Câmara das suas pretensões sobre um prédio, de que é 

coproprietário, sito na Avenida do Mar, n.º 56, em Peniche. ---------------------------------------------   

 

Raul José Bizarro Correia, que perguntou qual o ponto de situação do processo de 

contraordenação instaurado ao senhor Nuno Rainha, enquanto responsável técnico pela obra 

titulada pelo processo n.º 687/02. Relativamente ao facto da advogada do promotor da obra 

trabalhar no escritório do Consultor Jurídico do Município, conforme referiu em reunião da 

Câmara de 16 de março de 2009, disse que a IGAL sugere que a situação seja comunicada à 

Ordem dos Advogados. O senhor Presidente da Câmara informou que o ponto de situação do 

processo de contraordenação será oportunamente dado pelo Gabinete Jurídico do Município, por 

escrito, e solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que traga à próxima 

reunião de Câmara uma análise sobre a situação da partilha de escritório entre os dois 

casuísticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Luís Parreira, que fez um ponto de situação sobre o funcionamento da estação de rádio 102 FM 

que, no próximo dia 21 de junho, celebrará 5000 horas de emissão. Referiu que não pretende 

subsídios do Município, mas que seria importante para a viabilidade económica da emissora que 

as entidades locais adquirissem os produtos oferecidos pela rádio, nomeadamente o Município, 
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através da divulgação e promoção dos eventos que organiza. O senhor Presidente da Câmara 

disse que há um reconhecimento da importância do serviço público que é prestado pela rádio 102 

FM ao concelho de Peniche. Relativamente à aquisição dos produtos oferecidos pela rádio, o 

senhor Presidente da Câmara disse que a atual situação financeira obrigou o Município a 

diminuir do número de iniciativas e de investimento publicitário, podendo ser analisadas as 

relações a estabelecer, tendo em atenção as dificuldades do momento. O senhor Vereador Carlos 

Amaral agradeceu a exposição feita pelo senhor Luís Parreira e defendeu que o concelho de 

Peniche precisa de uma rádio local que deve poder contar com o apoio institucional do 

Município. O senhor Vereador Luís Ganhão sublinhou a importância de existir uma rádio local 

no concelho, pelo serviço público que presta, e defendeu que o Município deve apoiar na 

manutenção de um serviço que pode ser útil para os munícipes. ----------------------------------------    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo todas as deliberações sido 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

60/13 - Requerimento, datado de 10 de dezembro de 2012, em nome de Cercipeniche – 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, solicitando a dispensa 

do pagamento das taxas devidas pela emissão do alvará de utilização para um edifício, sito na 

Rua Dr. João de Matos Bilhau, n.º 26, em Peniche, na sequência do processo de obras n.º 197/10.  

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer do Gabinete Jurídico, datado de 21 de janeiro de 

2013, deliberado aprovar o pedido de dispensa do pagamento das taxas supramencionadas, ao 

abrigo do n.º 3 do art.º 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município 

de Peniche. (R17/13 NIPG999/13) ---------------------------------------------------------------------------  

 

61/13 - Estudo prévio do Fórum Multiusos de Serra d'El-Rei. -------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 4 de fevereiro de 2013, deliberado aprovar o estudo prévio do 

Fórum Multiusos de Serra d'El-Rei, nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, e do ponto 3) da 

informação da Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas, documentos que aqui se dão 

por reproduzidos e de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.1) ---------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

62/13 - Foram presentes duas propostas, elaboradas pela Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, para ordenamento da circulação e estacionamento da Rua de Malaca, 

em Peniche, já presentes em reunião anterior e acompanhadas, agora, de uma carta, datada de 28 

de julho de 2007, em que sete dos residentes da artéria solicitam que o impasse da mesma tenha 

a forma circular, não permitindo uma zona para estacionamento, e não a forma retangular, 

inicialmente prevista no processo de obras n.º 544/06, que contemplava um espaço que poderia 

ser aproveitado para estacionamento. ------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado questionar a Junta de Freguesia de Conceição sobre a pertinência 

da aplicação de uma das propostas apresentadas ou se é preferível manter a sinalização existente, 
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devendo os condutores respeitarem as normas legais do trânsito para o bom uso da via pública e 

segurança geral. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, que o DPGU faça a correspondência dos subscritores do abaixo-assinado com 

os fogos localizados na artéria. --------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

63/13 - Informação n.º 62/2012, datada de 6 de dezembro de 2012, do Serviço de Cultura, 

solicitando autorização para a emissão de senhas de cobrança para ingresso no Museu Municipal.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão de 2000 senhas de cobrança para ingresso no 

Museu Municipal, no valor unitário de 1,55 euros, série B. (NIPG18689/12) -------------------------  

 

64/13 - Ofício n.º 897/DE/2012, datado de 20 de dezembro de 2012, do ACES Oeste Norte, 

dando conhecimento de que a senhora Alexandra Borges iniciou funções de Diretora Executiva 

daquele organismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento, felicitar a nova Diretora Executiva do 

ACES Oeste Norte pela sua nomeação, na perspetiva de que os cuidados de saúde primários do 

concelho de Peniche e dos concelhos vizinhos sejam melhorados, e manifestar a disponibilidade 

da Câmara Municipal para uma colaboração profícua entre as duas entidades. (NIPG115/13) -----  

 

65/13 - Informação n.º 2, datada de 7 de janeiro de 2013, do Departamento de Energia e 

Ambiente, apresentando, para efeitos de aprovação, o plano anual das feiras a promover pelo 

Município no ano de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o plano apresentado, que aqui se dá por reproduzido e de 

que se anexou cópia à minuta da presente ata, exceto quanto à feira de abril. Deliberado, ainda, 

encarregar do senhor Vice-Presidente de contactar a Associação Nacional de Feirantes sobre 

qual o melhor procedimento a adotar para a data de realização da referida feira, uma vez que a 

Câmara não pretende que coincida com o dia 25, por ser dia de feriado nacional. (NIPG1216/13 

M-Doc.2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

66/13 - Carta, datada de 10 de janeiro de 2013, da Associação Desportiva e Recreativa de Casal 

Moinho, dando conhecimento da eleição dos seus órgãos sociais, para o biénio 2013/2014. -------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar os novos membros dos órgãos 

sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. 

(NIPG572/13)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

67/13 - Carta, datada de 17 de janeiro de 2013, da empresa Colina do Sol, L.
da

, apresentando 

proposta para a colocação de um outdoor digital, no gaveto formado pela Rua dos Pocinhos e 

Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. 

(NIPG1372/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

68/13 - Informação, datada de 22 de janeiro de 2013, da Secção de Património e 

Aprovisionamento, propondo a alienação de uma viatura que se encontra, atualmente, 

inoperacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alienação da viatura L-143574 à empresa            

Ecocar - Reciclagem e Transporte de Resíduos Metálicos, L.
da

, pelo valor de 1800,00 euros, para 
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abate e encaminhamento de sucata. (NIPG1130/13) -------------------------------------------------------  

 

69/13 - Carta, datada de 25 de janeiro de 2013, do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata na Assembleia da República, remetendo o Projeto de Resolução n.º 591/XII/2.ª, que 

recomenda ao Governo medidas de valorização dos serviços hospitalares do Centro Hospitalar 

do Oeste e do Hospital Termal das Caldas da Rainha, subscrito por Deputados do PSD e do 

CDS-PP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG1316/13) ---------------------------------  

 

70/13 - Informação, datada de 30 de janeiro de 2013, do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, dando conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo senhor Presidente da 

Câmara, no dia 21 de janeiro de 2013, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, 

em matéria de licenciamento de obras, para cumprimento no estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.3) ---------------------------------------  

 

71/13 - Informação, datada de 30 de janeiro de 2013, do Serviço de Cultura, relativa à 

colaboração do Município de Peniche com a Universidade Sénior de Peniche na área de 

conservação e restauro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado acolher a colaboração supramencionada, a formalizar através da 

celebração de um protocolo. (NIPG1552/13) ---------------------------------------------------------------  

 

72/13 - Carta, datada de 31 de janeiro de 2013, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, remetendo o parecer aprovado pelo seu Conselho Diretivo sobre as propostas de 

alterações aos serviços de águas e de resíduos. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG1592/13) ---------------------------------  

 

73/13 - Informação n.º 7/2013, datada de 4 de fevereiro de 2013, do Serviço de Cultura, dando 

conhecimento dos termos da participação do Município de Peniche no projeto PERIPHERI - 

Promoting Employment Through Research and Innovation Based on Peripheral Heritage 

(promoção do emprego através da investigação e inovação com base no património periférico), 

anteriormente identificado por Projeto Finisterra.---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG1639/13) ---------------------------------  

 

74/13 - Informação n.º 8/2013, datada de 4 de fevereiro de 2013, do Serviço de Cultura, dando 

conhecimento do programa temático sobre a vida e obra de José Saramago, que se realizará de 

23 de fevereiro a 31 de março de 2013, na Fortaleza de Peniche. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG1672/13) ---------------------------------  

 

75/13 - Carta, datada de 29 de janeiro de 2013, do Centro de Dia da Bufarda, solicitando a 

colaboração do Município para o pagamento da fatura da água que é utilizada na manutenção de 

um espaço ajardinado, onde se situa um parque infantil de uso público, propriedade do Centro 

Social da Bufarda. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que o Departamento Administrativo e Financeiro estude a melhor 

solução para que o Município possa corresponder à colaboração solicitada. (NIPG1474/13)-------  

 

76/13 - Informação, datada de 25 de janeiro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, apresentando uma nova proposta de acordo de regularização da dívida aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para substituição do acordo aprovado pela Câmara 
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Municipal em 13 de novembro de 2012. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o novo acordo de regularização da dívida aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento e solicitar à Assembleia Municipal a necessária 

autorização. Deliberado, ainda, concordar com a celebração de uma adenda ao contrato de 

empréstimo, celebrado no dia 16 de novembro de 2012, com o Estado Português, no âmbito do 

Programa de Apoio à Economia Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e 

regulamentado pela Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro. (M-Doc.4) -------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Foram presentes os seguintes documentos: 

 

77/13 - Informação, datada de 10 de janeiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pela senhora Antónia Ascensão 

Santos, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra E - 1.º 

tardoz, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. --------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 29,77 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG1593/13) -------------------------------------------------------------------  

 

78/13 - Informação, datada de 21 de janeiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pelo senhor Carlos Alberto 

Lopes Águas, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fernão de Magalhães, Bloco 4 - r/c direito, 

em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. -----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 24,25 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG1594/13) -------------------------------------------------------------------  

 

79/13 - Informação, datada de 28 de janeiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pela senhora Maria Isabel 

Ramos Ferreira, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi,       

Letra F - 3.º esquerdo, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 33,18 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG1595/13) -------------------------------------------------------------------  

 

80/13 - Informação, datada de 4 de fevereiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pela senhora Maria do Carmo 

Santos Bernardino Paulo, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Luís de Camões, Bloco 8,             

1.º - esquerdo, Bairro do Vale Verde, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. -  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 39,32 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG1640/13) -------------------------------------------------------------------  

 

81/13 - Informação, datada de 4 de fevereiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 49, em Peniche, a 

Sónia Maria Simões Jordão Abreu e fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme proposto, 

devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de 
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dezembro de 2010. (NIPG1641/13) --------------------------------------------------------------------------  

 

82/13 - Informação, datada de 4 de fevereiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra 

E - 2.º, em Peniche, a João Carlos Lourenço dos Ramos e fixar a renda em 43,03 euros mensais, 

conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG1642/13) -----------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

83/13 - Foi novamente presente, para efeitos de aprovação, o projeto de Regulamento Municipal 

da Horta Comunitária de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a proposta de regulamento apresentada, para que passe a 

constar que serão trinta parcelas de terreno, com trinta metros quadrados cada uma, e remetê-la, 

após a introdução da alteração atrás referida, à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. (NIPG1644/13) ----------  

 

84/13 - Foi presente uma informação, datada de 29 de janeiro de 2013, da Divisão 

Administrativa, dando conhecimento de que, no âmbito da apreciação pública realizada em 

cumprimento da deliberação de 30 de outubro de 2012, não foram apresentadas quaisquer 

sugestões à proposta de Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos 

Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga. ------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. 

(NIPG1323/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Foram presentes cinco propostas para apoio financeiro: --------------------------------------------------  

 

85/13 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 2270,00 euros, ao 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, correspondente a 5,00 euros por aluno (454), 

para comparticipação no pagamento de materiais de desgaste, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. (NIPG1194/13) ----------------------------------------------------------------  

 

86/13 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1760,00 euros, ao 

Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, correspondente a 5,00 euros por aluno (352), para 

comparticipação no pagamento de materiais de desgaste, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. (NIPG1194/13) ----------------------------------------------------------------  

 

87/13 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1670,00 euros, ao 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, correspondente a 5,00 euros por aluno (334), para 

comparticipação no pagamento de materiais de desgaste, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. (NIPG1194/13) ----------------------------------------------------------------  

 

88/13 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 500,00 euros, à 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente”, para apoio à realização do XV 

Convívio de Pesca Desportiva. (NIPG1597/13) ------------------------------------------------------------  
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89/13 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 500,00 euros, ao 

Núcleo Sportinguista de Peniche, para apoio à realização do VII Concurso de Pesca Desportiva. 

(NIPG1597/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO: 

 

Estiveram presentes na reunião representantes do promotor e do projetista de um possível 

empreendimento turístico a erigir no concelho de Peniche, assim como representantes da    

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e da APA - Agência 

Portuguesa do Ambiente, que fizeram a apresentação e análise do referido empreendimento. -----  

 

CUIDADOS HOSPITALARES NA REGIÃO OESTE: 

 

Estiveram presentes na reunião os senhores Rogério Cação, Presidente da Assembleia Municipal 

de Peniche, José Amador, Filipe Sales e João Gomes, Membros da Assembleia Municipal de 

Peniche, tendo o senhor Presidente da Câmara dado conhecimento de como decorreu a reunião 

do grupo de acompanhamento do processo de fusão do Centro Hospitalar do Oeste, realizada no 

dia 22 de janeiro de 2013, em Caldas da Rainha. ----------------------------------------------------------  

 

INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DA GNR NO CONCELHO DE PENICHE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das diligências efetuadas para que se encontre 

um local para a instalação do posto territorial da GNR, considerando que as atuais instalações, 

sitas na Rua 1.º de Dezembro, na cidade de Peniche, se encontram muito degradadas. Lembrou 

que o Município, em 7 de julho de 2000, adquiriu um terreno, sito na vila de Atouguia da Baleia, 

destinado à construção das referidas instalações. A Câmara manifestou a sua disponibilidade 

para apoiar a Administração Central no referido processo, mas, considerando todo o histórico do 

assunto e a área que se encontra sob a jurisdição da GNR, entende que as novas instalações do 

posto territorial da GNR do concelho de Peniche deverão localizar-se fora da cidade de Peniche.  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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. -------------------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas e vinte minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com o senhor Vice-Presidente, no exercício das 

funções de presidente, assino. ---------------------------------------------------------------------------------  


