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ACTA N.º 1/2004 
 

          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2004: 
 

 Aos cinco dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- 
Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, 
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, usou da palavra o Senhor José Rui Cordeiro 
Pinto, que solicitou à Câmara a possibilidade de reapreciação do processo de obra n.º 70/01, no 
sentido de poder construir mais um piso recuado (o 2.º piso) no prédio em construção, sito na 
Rua Andrade, na Consolação, o qual deixou elementos desenhados e fotográficos que 
enquadrarão o seu pedido, para apreciação pelos serviços da Câmara. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
  

 No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 

 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Disse registar positivamente a rapidez com que os serviços procederam à reparação do 
pontão, sito no Caminho dos Bolhos ao Paço, na sequência da chamada de atenção por si feita 
em anterior reunião; 
 - Chamou a atenção para algumas situações que verificou nas obras de construção do IP6 
e cuja correcção se impõe, nomeadamente quanto às condições de segurança, que derivam de o 
trânsito se fazer nos dois sentidos numa das faixas de rodagem, a falta de informação do trajecto 
a seguir para quem entra na via do lado do Casal da Vala, falta de sinaléctica nocturna, condições 
de circulação no caminho paralelo, além da Vila de Atouguia da Baleia se encontrar assinalada 
nas placas de sinalização apenas como Atouguia, pelo que se impõe que se diligencie para que 
tais deficiências sejam corrigidas. Perguntou, ainda, sobre a situação do processo da construção 
da via de acesso alternativo a Casal da Vala. O Senhor Presidente informou que falara já com o 
Eng.º Carlos Sousa do IEP sobre os assuntos referidos quanto à segurança e à sinaléctica, o 
mesmo tendo já feito o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. Referiu 
ainda a possibilidade de melhorar o caminho lateral como via alternativa provisória; 
 - Solicitou informação sobre a situação das obras para colocação de antenas de telecomu-
nicações no Botado. O Senhor Presidente informou de que recebera o Eng.º Mateus Marteleira, o 
qual esclareceu que as obras são da responsabilidade da TMN e não dele, tendo-se verificado que 
o pedido apresentado pela TMN havia sido indeferido, na sequência do que informara já a EDP 
da impossibilidade de ligação à rede eléctrica. O Senhor Vereador solicitou que sejam apuradas 
as responsabilidades do arrendatário do terreno quanto às obras, tendo o Senhor Presidente 
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informado de que o assunto pode ser objecto de apreciação quando for presente informação mais 
completa; 
 - Lembrou que a situação da marginal norte, quanto a barreiras de protecção, continua 
igual à existente à data do acidente que ali ocorreu em Novembro de 2001. O Senhor Presidente 
informou que se aguarda a definição das verbas para o programa de recuperação da costa, a fim 
de se poder candidatar os trabalhos ao respectivo financiamento; 
 - Solicitou informação sobre o ponto da situação da construção da variante dos Bolhos, 
que se encontra prevista no Plano para o corrente ano, tendo o Senhor Presidente dado 
conhecimento das reuniões efectuadas com os proprietários dos terrenos a ocupar, estando o 
processo em desenvolvimento; 
 - Propôs um voto de felicitações aos novos membros dos órgãos sociais da ESTMAR, 
recentemente empossados; 
 - Lembrou que, face aos contratos celebrados com as Águas do Oeste sobre fornecimento 
de água e recolha de efluentes, se devia reflectir sobre a revisão dos processos de obras e 
loteamentos que não foram apreciados ou que foram indeferidos por carência daquelas 
infraestruturas, tendo o Senhor Presidente informado que dera já instruções aos serviços para 
fazerem o levantamento de todos os processos, com vista à sua reapreciação. 
 
 Senhora Vereadora Clara Filipe: 
 - Manifestou a sua concordância quanto às questões suscitadas pelo Senhor Vereador 
António José Correia, relacionadas com o IP6, e à necessidade de ser chamada a atenção do IEP 
enquanto dono da obra; 
 - Chamou a atenção para a utilização indevida do caminho marginante da Albufeira da 
Barragem de S. Domingos, por automóveis e motorizadas, e para o perigo daí resultante, bem 
como para a necessidade da reorganização do trânsito e do estacionamento nas praias, tendo o 
Senhor Presidente dado conhecimento da reunião que, no próximo dia 15, vai fazer com 
moradores do Baleal sobre o assunto.  

- Perguntou quais as providências tomadas quanto à marcação indevida de estaciona-
mento por privados no parque de estacionamento do Baleal. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento da reunião que teve com o Senhor Gabriel Lopo Inácio, quanto à 

demolição do barracão que construiu, sem licença, na marginal sul, o qual o informou de que só 
poderá proceder a essa demolição até final de Maio próximo, período indispensável para 
encontrar alternativa para a guarda dos materiais que ali tem; 

- Deu também conhecimento da reunião que o Conselho de Administração da AMO teve 
com o Presidente da CCDRLVT, no passado dia 30, e em que participou, e onde foi informado 
dos acertos finais dos fundos do QCAIII, nomeadamente quanto à medida 1.5, e aos valores da 
reserva de eficiência para a área do saneamento, bem como para obras na costa, o que irá 
permitir candidatar alguma obra, tendo ficado marcada nova reunião com o gestor do programa 
para definição das obras e dos tempos de candidatura e execução; 

- Apresentou e leu um extenso trabalho de análise da situação económico-financeira do 
Município, contendo os elementos comparativos, nesta área da gestão, no período de 1986 a 
1997, da responsabilidade do PSD, com a de 1998 a 2003, da responsabilidade do PS, e que fica 
apenso à minuta da acta. 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
 
 Na sequência do deliberado na última reunião e da apreciação feita aquando da 
apreciação dos documentos previsionais para o corrente ano, foi apreciada e votada, tendo sido 
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aprovada, a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do PSD, de delegação de 
competências no Senhor Presidente da Câmara, ou, nas suas faltas e impedimentos, no Vice-Pre-
sidente ou Vereador que legalmente o substitua, com a faculdade de subdelegar em qualquer 
Vereador, a qual é do seguinte teor e que contém já pequenas alterações que resultaram da 
apreciação feita: 
 
      “ 1.º- Ao abrigo do disposto no artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, as 
competências referidas nas alíneas m), x), bb) do n.º 1, na alínea e) do n.º 4, nas alíneas a), b), 
c) e d) do n.º 5, todos do artigo 64.º daquela Lei e no n.º 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
292/2000, de 14 de Setembro. 
      2.º- Ao abrigo no disposto do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, a 
competência para: 

a) Decidir, quanto a reconhecimento das condições para a constituição de propriedade 
horizontal em edifícios; concessão do direito de ocupação de bancas, lojas e lugares de 
terrado em mercados; reconhecimento das condições para destaque de parcelas de terreno 
para construção (n.ºs 4 e 9 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99); 

b) Autorizar a transferência das verbas previstas em orçamento para as Juntas de 
Freguesia (em cumprimento de protocolos ou outros compromissos assumidos por 
deliberação do executivo), para o GAT de Caldas da Rainha, Associação de Municípios do 
Oeste (quota anual), Centro Social do Pessoal da Câmara e Associação dos Bombeiros 
Voluntários e quota anual para a ANMP ou outras associações ou instituições de que seja 
associado; 

c) Transferir para os Serviços Municipalizados as importâncias recebidas de compartici-
pações para obras da responsabilidade daqueles serviços; 

d) Atribuir e pagar às Juntas de Freguesia do concelho subsídios correspondentes a 
despesas por elas efectuadas com: 1) Assistência na doença aos funcionários e quota dos 
contratos de capitação; 2) Prestação de serviços por trabalhadores recrutados para 
substituição dos que a Câmara deveria afectar às freguesias, em cumprimento dos 
protocolos de delegação de competências celebrado ou a celebrar; 

e)Decidir sobre a constituição das comissões de vistoria para efeitos de recepção de 
obras de empreitadas, de loteamentos, de fornecimentos ou de beneficiações de edificações 
requeridas por particulares; 

f) Receber provisória ou definitivamente as obras de empreitadas ou de infraestruturas 
de loteamentos, quando os autos de vistoria sejam favoráveis à recepção e nos termos dos 
mesmos; 

g) Autorizar o cancelamento ou devolução de cauções prestadas relativas a obras, 
loteamentos e fornecimentos, depois de realizados os respectivos inquéritos administrativos, 
quando devidos, e autorizar a sua substituição por garantia bancária ou seguro caução; 

h) Promover a realização de inquéritos administrativos relativos às empreitadas 
realizadas pelo Município; 

i) Decidir quanto à renovação de licenças de exploração de máquinas automáticas, 
mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão, quando o seu funcionamento não tenha 
sido objecto de reclamações, e decidir quanto ao registo, transferência e licenciamento de 
tais máquinas, quando os respectivos estabelecimentos se situem a mais de 200 metros de 
estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 

      3.º- A delegação de competências referida na alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99 não abrange a respeitante à aprovação da viabilidade de construção ou anteprojectos ou 
projectos de arquitectura quando: 

a) Respeitem a edifícios situados na localidade do Baleal, Consolação e São Bernardino, 
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até aos limites das áreas abrangidas pelos planos de urbanização elaborados pelo 
Arquitecto Paulino Montez; 

b) Respeitem a novos edifícios ou ampliação dos existentes em zonas de protecção a 
imóveis classificados como monumentos nacionais ou de interesse público, ou se situem em 
áreas estudadas por Gabinetes Técnicos Locais; 

c) Respeitem a pedidos cujos processos contenham pareceres ou informações 
desfavoráveis à sua aprovação e se pretenda decidir em contrário a tais pareceres ou 
informações. 

      4.º- Não obstante o disposto nas alíneas anteriores, deverá o Senhor Presidente da Câmara 
submeter à apreciação do executivo a decisão final sobre aprovação dos estudos de 
loteamento.” 
 
 A Câmara deliberou ainda que, em próxima reunião, seja apresentada para apreciação 
proposta de delegação de algumas das competências referidas na deliberação da delegação 
tomada em reunião de 13.1.2003, que deverá ser articulada com a revisão a efectuar dos 
protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’ El-Rei. 
 
FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA E ACOMPANHAMENTO DA SUA 
ACTIVIDADE: 
 
 Simultaneamente com a proposta de competências, os Senhores Vereadores do PSD 
apresentaram também a seguinte proposta: 
 
      “1.º- Regras de funcionamento das reuniões do executivo camarário: 

a) As reuniões da Câmara Municipal deverão ser preparadas segundo uma ordem de 
trabalhos apresentada aos vereadores até às 12h00 da Sexta-feira antecedente à sua 
realização; 

b) Para o efeito da alínea anterior, deverão ser facultados, no mesmo momento, todos 
os documentos e elementos necessários para o bom julgamento por parte dos vereadores, 
nomeadamente a lista dos despachos proferidos pelo presidente ao abrigo das 
competências que lhe foram delegadas relativas a licenciamento de obras particulares; 

c) Deverão ser apresentados quinzenalmente, na 1.ª e 3.ª reunião de cada mês, mapas 
completos da execução orçamental, referentes ao período decorrido desde o início do ano 
económico até Quinta-feira antecedente à realização da reunião; 

d)Os mapas de obras só entrarão em vigor após terem sido apresentados e aprovados 
pelo executivo; 

e)Os projectos de obras particulares serão apreciados em reunião com base em 
informação do director de departamento respectivo que contenha, de forma resumida, 
todas as informações dos diferentes serviços; 

f) Na primeira reunião de cada mês e por referência ao final do mês anterior, serão 
apresentadas: 

1) Lista nominal de trabalhadores em regime de contrato a termo, que contenha, 
para além das categorias profissionais, os valores auferidos por cada um; 

2) Lista nominal de todos os funcionários do quadro permanente ou contratados a 
termo, que tenham efectuado horas extraordinárias, com discriminação do valor 
auferido; 

3) Lista nominal de todos os agentes avençados ou prestadores de serviços a 
recibo verde, com os valores que lhes tenham sido pagos no período em causa, com 
uma breve descrição individual das tarefas desempenhadas por cada um. 
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      2.º- Programação de obras municipais a executar: 
 A fim de se poder aferir do correcto desenvolvimento do Plano Plurianual de 
Investimentos e das Grandes Opções do Plano, deverá ser apresentado, até final do mês de 
Janeiro de 2004, um cronograma do lançamento das obras municipais, seja por 
administração directa ou em regime de empreitada, e a estimativa de conclusão. 

      3.º- Dignificação do órgão executivo e dos trabalhadores municipais: 
 Quando houver lugar a cerimónia de tomada de posse ou de aceitação de qualquer 
funcionário, seja por provimento no quadro permanente ou por evolução da carreira, esta 
será efectuada perante todo o executivo, no início da reunião”. 

 
 O Senhor Presidente disse que, na generalidade, o conteúdo da proposta não corresponde 
às regras de funcionamento das reuniões, e nos casos em que correspondem, devem ser inseridas 
no regimento respectivo e na lei, mas a prestação de informações relativas a actividade 
camarária. De qualquer forma, está inteiramente disponível para alterar o regimento com vista à 
inserção das regras que dele devam constar e para prestar as informações de harmonia com o 
proposto. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias dezoito, 
vinte e dois e vinte e nove de Dezembro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias 
pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia dois de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 263.922,07 � (duzentos e sessenta e três 
mil novecentos e vinte e dois euros e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 196.689,88 � (cento e noventa e seis 
mil seiscentos e oitenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 725.992,20 � (setecentos e vinte e 
cinco mil novecentos e noventa e dois euros e vinte cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de receita consignada): 240.961,89 � (duzentos e quarenta mil 
novecentos e sessenta e um euros e oitenta e nove cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 
 
 O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 
semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências e abrangidas pelo disposto no 
número três do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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 * Ofício n.º 2792, datado de 23.12.2003, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, solicitando o envio da ficha de levantamento de características específicas dos 
Municípios e respectiva ficha de inscrição, relativos à exposição “Nós e o Mar”, levada a cabo 
pela secção de Municípios com actividade piscatória e portos. 
 - Deliberado encarregar o Senhor Vice-Presidente de dar satisfação ao solicitado. (P.º 
16/03) 
 
 * Carta, datada de 22.12.2003, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de refeições fornecidas na 
cantina daquele Centro, aquando da realização do Lanche do Natal Sénior 2003. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio de 700,00 �. (P.º 40/09/01) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Circular n.º 169/2003, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, prestando 
alguns esclarecimentos relativamente à compensação às autarquias locais pelos encargos com a 
reestruturação de carreiras. (P.º 16/03) 
 
 * Circular n.º 167/2003, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, remetendo 
cópia de deliberação do Conselho Directivo daquela Associação, relativa às incompatibilidades 
dos eleitos locais e estatuto remuneratório. (P.º 16/03) 
 
 * Ofício n.º 12761, datado de 23.12.2003, do Gabinete do Ministro das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente, dando conhecimento do despacho exarado sobre o 
aditamento ao contrato de concessão, contrato com a EPAL e contratos de fornecimento e 
recolha a estabelecer com os Municípios. (P.º 16/01) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 

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

 - Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que altera o Código das Custas Judiciais, 
o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, bem como o Decreto-Lei n.º 29/98, de 
11 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Setembro, e o Decreto-Lei n.º 200/2003, de 10 
de Setembro. 
 - Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, que define a sede, a organização e a área 
de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, concretizando o respectivo estatuto. 
 - Portaria n.º 1418/2003, de 30 de Dezembro, que determina a agregação dos tribunais 
administrativos de círculo e dos tribunais tributários e a instalação dos tribunais administrativos e 
fiscais, do Tribunal Central Administrativo Norte e do Tribunal Central Administrativo Sul, e 
diversos juízos destes Tribunais. 
 - Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro, segunda alteração ao Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 5 
a 16 de Janeiro corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 18: 
 

 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 30.12.2003, 
através do qual aprova a alteração orçamental de despesa n.º 18, para o ano em curso, a qual 
regista o valor de 28.000,00 � em reforços de despesas correntes, 3.200,00 � em reforços de 
despesas de capital e 31.200,00 � em anulações de despesas correntes. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 11: 
 

 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 30.12.2003, 
através do qual aprova a alteração n.º 11 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 3.200,00 � em reforços. 
 
PESSOAL: 
 

 * Foi presente uma informação do Director do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, dando conhecimento da cessação de estágio profissional do Arquitecto Eduardo 
Simões afecto àquele Departamento, alertando para a necessidade que se verifica na continuação 
da prestação daqueles serviços e propondo que se inicie o processo de contratação a termo certo 
para um técnico superior estagiário (Arquitecto). 
 - Tomado conhecimento da informação e do despacho do Senhor Presidente de 
concordância com a mesma. (P.º Ind.) 
 
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 
 

 * Foi presente uma proposta do Senhor Vereador do Pelouro da Educação para atribuição 
de subsídios a várias Escolas, que a seguir se indicam, destinados ao pagamento de despesas de 
expediente e limpeza para o ano de 2004: 
 - Agrupamento de Escolas de Peniche..........................................8.528,44 � 
 - Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia........................6.422,02 � 
 - Escola Básica 1,2,3 de Peniche......................................................616,50 � 
 - Deliberado conceder os subsídios conforme proposto e para serem pagos em duas 
prestações de igual valor, uma durante o mês de janeiro e a outra na 1.ª quinzena de Setembro. 
 
APROVISIONAMENTO: 
 
 * Foi presente, para conhecimento, as regras de funcionamento do aprovisionamento e 
apresentadas as condições essenciais para o seu bom funcionamento, onde se prevêem novos 
processos para a aquisição de bens. 
 - Tomado conhecimento, tendo sido feita uma apresentação pelo Eng.º Nuno Cativo e 
Dr.ª Josseléne sobre o assunto. 
 
IMÓVEIS DEGRADADOS EM SERRA D’ EL-REI: 
 
 * Na sequência dos alertas feitos pela Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, foi presente 
uma informação da fiscalização, datada de 24.11.2003, dando conhecimento do perigo que 
constituem para a saúde pública e o estado de degradação em que se encontram os prédios, sitos 
na Avenida da Liberdade, em Serra d’ El-Rei, com os n.ºs de polícia 26, 56, 58, 60, 68, 70, 90, 
cujos proprietários se encontram identificados. 
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 - Deliberado notificar os proprietários, Senhores Manuel Pedro Lima, Maria Graziela 
Machado Santos Oliveira Adão, Leontina Leal Ferreira e António Rosa Valentim, nos termos e 
ao abrigo do disposto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, para, no prazo de 45 dias, 
proceder às obras de conservação nos respectivos prédios e referidos na informação da 
fiscalização, por forma a assegurar as condições de segurança e de conservação correctas. 
 
DESTAQUE DE PARCELA: 
 
 * Requerimento, em nome de Júlio Santos Correia, solicitando o destaque de uma parcela 
de terreno, com a área de 862 m2, sita em Hortas ou Moinhos, em Ferrel. 
 - Deliberado que, antes da entrega da certidão de reconhecimento das condições para o 
destaque da parcela, seja celebrada escritura de cedência gratuita ao Município da parcela de 
448 m2 destinada a arruamento. (P.º 41/01) 
 
REUNIÕES DA CÂMARA: 
 
 Dado o adiantado da hora e os assuntos agendados para a reunião e ainda não apreciados, 
a Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 7, pelas 17.30 horas, 
para tratar dos assuntos agendados para esta e não apreciados. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e trinta 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/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 
 E eu,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 


