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ACTA N.º 41/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2005: 
 
 Aos trinta e um dias do mês de Outubro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Manuel Rosendo 
Gonçalves, Francisco Manuel Pinto da França Salvador, Jorge Serafim Silva Abrantes, Joaquim 
Raul Gregório Farto, Paulo Jorge Leal Rodrigues e Delfim António Ferreira Campos, 
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
 A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período antes da ordem do dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 - Apresentou cumprimentos e formulou votos para que no mandato que agora se inicia 
haja a possibilidade de desenvolvimento de um trabalho profícuo e de conjunto, por forma a se 
encontrarem as soluções que permitam levar a efeito de uma forma positiva e empreendedora os 
desígnios a que se comprometeu e constantes do seu manifesto eleitoral. 
 - Solicitou aos membros da câmara a definição, no prazo de 15 dias, dos seus contributos 
para a elaboração do Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento Municipal. 
 
 Senhor Vereador Francisco Salvador: 
   Apresentou cumprimentos e desejou felicidades para o exercício do mandato que se 
iniciou, durante o qual o grupo do PSD irá ter uma postura participativa positiva através da 
formulação e apresentação de propostas que julgue adequadas a cada caso e uma atitude 
colaborante activa que permita levar a cabo com êxito os anseios da população. 
 
 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 - Saudou também todos os membros da Câmara pela sua eleição e referiu que o grupo do 
PS irá ter uma postura construtiva e de colaboração, estando disponível para, em conjunto com 
as demais forças políticas, avaliar e determinar quais as medidas necessárias à resolução dos 
problemas do Concelho e que vão ao encontro dos desejos da população, e sobre os quais irá, 
naturalmente, apresentar as suas propostas para apreciação e decisão. 
 - Perguntou se já se encontrava disponível o gabinete para o grupo do PS se instalar e 
qual o funcionário designado para a prestação de apoio administrativo respectivo. O Senhor 
Presidente informou que a técnica profissional de secretariado, Senhora Margarida Borges daria 
o apoio pretendido. 
 - Alertou para o facto de em reunião da RESIOESTE, que não pôde estar presente, e 
como consequência do aumento das quantidades de resíduos sólidos que têm sido depositados no 
aterro sanitário, se haver expressado a intenção de aumentar o valor de tonelada para 40,00€ 
medida que a ser concretizada sequentemente agravará, substancialmente, os custos para o 
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próximo ano e sugeriu que se contactasse a AMO por forma a ser adoptada uma estratégia e a ser 
tomada uma posição comum sobre a matéria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
REUNIÕES DA CÂMARA: 
 
 Foram trocadas impressões sobre a solução a adoptar quanto à periodicidade dos dias e 
horas das reuniões da Câmara, tendo sido deliberado, por consenso, até que se proceda à revisão 
e aprovação de eventuais alterações no Regimento existente, que as reuniões de Câmara 
continuem a realizar-se de acordo com o previsto regimentalmente, ou seja, semanalmente, às 
segundas-feiras, com início às 14,30 horas, no edifício dos Paços do Concelho e Sala das 
Sessões, sendo transferidas para o primeiro dia útil imediato quando a segunda-feira coincidir 
com feriado. 
 Foi também estabelecido consenso de que a primeira reunião de cada quinzena terá 
carácter público, devendo as reuniões serem preparadas segundo uma ordem de trabalhos a 
elaborar pelo Gabinete de Apoio Pessoal (GAP), devendo os processos e assuntos a tratar serem 
disponibilizados aos Senhores Vereadores, para análise e apreciação prévia, até às 12 horas da 
sexta-feira anterior. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador, em nome do grupo do PSD, apresentou proposta, 
cujo teor a seguir se transcreve: 

 
 “PROPOSTA: 
 
 A fim de permitir um contacto mais directo com a população do Concelho, com as 
realidades e problemas no terreno, e possibilitar a auscultação do pensar e sentir dos munícipes, 
propomos que as reuniões semanais do executivo camarário se realizem alternadamente na sede 
do Concelho e, de forma rotativa, numa povoação da zona rural. 

As reuniões a realizar fora da sede do Concelho deverão ser públicas e decorrer em local 
indicado pela respectiva junta de freguesia.” 
 
 Submetida à apreciação, usaram da palavra os membros adiante identificados: 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
 Chamou a atenção para as dificuldades inerentes à logística necessária a disponibilizar 
para o efeito e falta de produtividade que tais reuniões poderão encerrar, embora admita a 
realização de algumas dessas reuniões em prazos mais alargados.  
 
Senhor Presidente da Câmara: 
 Propôs, o que foi aceite, que se mantivesse as actuais normas constantes do Regimento 
até que se procedesse à aprovação de eventuais propostas de alterações, cuja apresentação 
solicitou, e no seguimento da discussão e apreciação das quais seriam adoptadas também as 
regras de funcionamento das reuniões do executivo camarário, que foram presentes e que a 
seguir se transcrevem: 
 
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 pelo Gabinete de Apoio Pessoal (GAP) aos Vereadores até às 12.00 
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horas do dia útil 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 mensalmente, na 1.ª reunião de cada mês, mapas 
completos da execução orçamental, referentes ao período decorrido desde o início do ano 
económico até ao dia útil 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. 

 
2.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. 

 
DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE, EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, E DE 
VEREADOR, EM REGIME DE MEIO TEMPO: 
 
 O Senhor Presidente informou a Câmara de que, por despacho de 29 de Outubro corrente, 
havia designado o Vereador, Senhor Delfim António Ferreira Campos para exercer as funções de 
Vice-Presidente da Câmara, em regime de tempo inteiro, e o Vereador Senhor Jorge Serafim 
Silva Abrantes, para exercer as funções de Vereador, em regime de meio tempo. 
 
DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO GABINETE DE APOIO PESSOAL (GAP) AO 
PRESIDENTE DA CÂMARA: 
 
 O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de que, por despacho de 29 de Outubro 
corrente, havia nomeado para o seu Gabinete de Apoio Pessoal e para desempenharem as 
funções as seguir mencionadas os senhores adiante identificados: 
 
  Chefe de Gabinete – Almiro José Oliveira Lopes 
  Adjunto – Jorge Alberto Bombas Amador 
  Secretária – Maria Teresa Alvarez Bettencourt Barradas 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
  No uso da competência conferida pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do Art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando o disposto no Art.º 168.º do Código 
Administrativo, a Câmara deliberou designar, para constituírem o Conselho de Administração 
dos Serviços Municipalizados:  
  a) Para Presidente, o Vereador, Senhor Jorge Serafim Silva Abrantes, que será 
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Senhor Presidente da Câmara; 
  b) Para Vogais, os Vereadores, Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Francisco 
Manuel Pinto da França Salvador. 
 
ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS: 
 
  O Senhor Presidente informou que procedera à atribuição dos pelouros adiante 
referenciados, que ficaram assim distribuídos, sendo que quaisquer alterações futuras delas dará 
o respectivo conhecimento: 
 

Presidente – António José Correia: 
 - Planeamento 
 - Urbanismo e Obras Municipais 
 - Solidariedade Social (Habitação Social, Acção Social e Saúde) 
 - Actividades Económicas (Pesca, Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo, Parque de 
Campismo, Mercados e Feiras) 
 - Trânsito 
 - Ligação às Freguesias 
 
 Vice-Presidente – Delfim António Ferreira Campos: 
 - Educação, Cultura, Desporto e Juventude. 
 - Ambiente (Higiene e Limpeza, Cemitérios, Espaços Verdes, Jardins, Pinhal, Dunas e 
Zonas da Costa) 
 
 Vereador – Jorge Serafim Silva Abrantes: 
 - Finanças 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
 
 A Câmara deliberou delegar no Senhor Presidente da Câmara ou nas suas faltas e 
impedimentos, no Vice-Presidente ou Vereador que legalmente o substitua, com a faculdade de 
delegar em qualquer Vereador, as seguintes competências: 
 
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 (exercício de actividades ruidosas). 
 
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 
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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 
comparticipações 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 infra-estruturas 
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; 

j) Autorizar o pagamento dos encargos correspondentes ao condomínio devido pelas 
fracções autónomas de que o Município é proprietário; 

l) Decidir sobre os pedidos de licenciamento constantes do Regulamento Municipal Sobre 
o Licenciamento das Actividades Previstas nos Decretos-Leis n.ºs 264/2002, de 25 de 
Novembro e 310/2002, de 18 de Dezembro. 

 
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, 
dentro dos limites das áreas urbanas referidas no PDM. 

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 dentro dos 
limites urbanos referidos no PDM desfavoráveis à sua aprovação e se pretenda decidir em 
contrário a tais pareceres ou informações. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 31.10.2005 * Livro 95 * Fl.109 

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. 
 
REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE: 
 
 O Senhor Presidente solicitou aos demais membros da Câmara a apresentação de 
propostas de alteração ao Regimento para serem apreciadas e votadas em próxima reunião, tendo 
sido estabelecido consenso manter em vigor, até à sua discussão e eventual revisão, o Regimento 
na sua versão actual. 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 24 de Outubro 
corrente. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia vinte e oito de Outubro último, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 588.415,42 € (quinhentos e oitenta e oito 
mil quatrocentos e quinze euros e quarenta e dois cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 196.285,65 € (cento e noventa e seis 
mil duzentos e oitenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2. 388.356, 07 € (dois milhões 
trezentos e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis euros e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 481.930,21 € (quatrocentos e 
oitenta e um mil novecentos e trinta euros e vinte e um cêntimos). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício, datado de 19.10.2005, do Conselho de Administração do Hospital de S. Pedro 
Telmo e da Direcção do Centro de Saúde de Peniche, solicitando a cedência do Auditório 
Municipal no próximo dia 11.11.2005, para a realização de reunião subordinada ao tema “Linhas 
de Rumo para a Evolução dos Cuidados de Saúde em Peniche. 
 - Deliberado autorizar. (Pº 17) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 19: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração ao orçamento de despesa n.º 19, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 8.800,00 € em reforços de despesas correntes, 1.200,00 € em 
reforços de despesas de capital, e 10.000,00 € em anulações de despesas correntes. 
 Deliberado que, de futuro, a Divisão Financeira faça acompanhar o documento de 
justificação escrita que evidencie os motivos da modificação proposta. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 16: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 16 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 1.200,00 euros em reforços. 
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para o exercício de 
actividades ruidosas moderadas e de carácter temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 

 
* Em nome da Associação Sporting Clube Vila Maria, a fim de realizar um arraial, com 

baile, na sua sede, das 22 horas do dia 5.11.2005 às 2 horas do dia 6.11.2005. 
- Deliberado deferir. 
 

 Foram ainda presentes os seguintes requerimentos para ratificação: 
 
 * Em nome da Associação Cultural Recreativa Desportiva Reinaldense, para a realização 
da festa anual na sua sede e lançamento de foguetes nas ruas da localidade, de 28 de Outubro a 2 
de Novembro, das 8 às 4 horas. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 26.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 
 * Em nome da Associação de Estudantes da ESTM de Peniche, para a realização de 
espectáculo de música ao vivo na Casa do Cais em Peniche, nos dias 26 e 27.10.2005, das 23 à 3 
horas. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 26.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de licença, ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, e no n.º 1 
do art.º 50.º do Regulamento Municipal: 

 
* Em nome da Associação Sporting Clube Vila Maria para realização de baile, com 

música ao vivo, na sua sede, no dia 5 de Novembro de 2005. 
 

 * Em nome de Arlindo Carlos Jorge Ferreira, para realização de espectáculos de música 
ao vivo na Danceteria Sportágua em Peniche, nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de Novembro 
de 2005. 

- Deliberado deferir os dois pedidos. 
 

Foram ainda presentes os seguintes requerimentos para ratificação: 
 
 * Em nome da Associação Cultural Recreativa Desportiva Reinaldense, para a realização 
da festa anual na sua sede, de 28 de Outubro a 2 de Novembro. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, de 26.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 
 * Em nome da Associação de Estudantes da ESTM de Peniche, para a realização de 
espectáculos de música ao vivo na Casa do Cais em Peniche, nos dias 26 e 27.10.2005. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 26.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
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 * Em nome de Celtibérico - Restauração e Eventos, L.da, para realização de espectáculo 
de música ao vivo, no dia 29.10.2005. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 26.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 

* Em nome de Celtibérico - Restauração e Eventos, L.da, para realização de espectáculos 
de música ao vivo, de 21 de Outubro a 3 de Novembro de 2005. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 18.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 

* Em nome de Nuno Maria Bento Bello Conceição, para realização de espectáculo de 
música ao vivo, no dia 28.10.2005. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 26.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão 
 
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS: 
  
 * Foram presentes dois requerimentos, acompanhados de parecer dos Bombeiros 
Voluntários, solicitando autorização para proceder à realização de queimadas: 
 
 * Em nome de Guilherme Graça Martins, solicitando autorização para realização de uma 
queimada, na Travessa da Fialha, em Peniche. 
 - Deliberado deferir, nas condições do parecer dos Bombeiros. 
 

* Em nome de Alberto Maria Correia, solicitando autorização para realização de uma 
queimada, na sua propriedade, sita Estrada Nacional 114, n.º 114, em Atouguia da baleia. 
 - Deliberado deferir, nas condições do parecer dos Bombeiros. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 10 às 
24 horas, para um estabelecimento de restauração, denominado “Katekero I”, sito na Avenida do 
Mar, n.º 90, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Paulo José Soares Dourado. 
 - Deliberado deferir. 
 
 Foram ainda presentes os seguintes requerimentos para ratificação: 
 
 * Pedido de horário de funcionamento, das 9,30 às 19,30 horas, para um estabelecimento 
de pronto a vestir, denominado “Cantinho da Criança”, sito Rua Marquês de Pombal, n.º 76, em 
Peniche, de que é proprietária a Senhora Milene Rute Pereira Valongo, 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 18.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 

* Pedido de horário de funcionamento, das 7 às 22,30 horas, para um estabelecimento de 
bebidas, denominado “Doce Mar”, sito Rua Bartolomeu Dias, n.º 8, em Peniche, de que é 
proprietária a Senhora Sandra Leonor Martins Prioste da Conceição. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 28.10.2005, através do qual 
deferiu a pretensão. 
 Sobre esta matéria, o Senhor Vereador, Francisco Salvador lembrou a necessidade de se 
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proceder à revisão do Regulamento sobre a Abertura e Encerramento dos Estabelecimentos 
Comerciais face à discrepância de horários de funcionamento existentes para estabelecimentos 
da mesma natureza e em alguns casos localizados na mesma área territorial.  
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezasseis horas e dez 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. 
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