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ACTA N.º 20/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2005: 
 
 Aos vinte e três dias do mês de Maio do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, Vice-
Presidente, Anabela Correia Dias, 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 quinze horas e cinco minutos. 
 O Senhor Vereador António José Correia apenas participou na reunião a partir das quinze 
horas e quarenta minutos, no início da apreciação da correspondência. 
 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 
 
 A Senhora Vereadora Anabela Dias informou a Câmara da sua deslocação a Almada, 
onde, em nome da Câmara, assinou o protocolo relativo à “Bandeira Azul”, integrado no 
Programa do Instituto Português da Juventude. 
 O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião que realizou com o Presidente do IPTM, 
cuja situação dos assuntos tratados está relatada no ofício presente no período da Ordem do Dia, e 
da sua participação nas jornadas médicas, no passado dia 17, tendo proposto que se felicite o 
Centro de Saúde pela sua organização, a que se associaram os demais membros da Câmara. 
 O Senhor Presidente informou ainda da reunião que se realizará no dia 24, na AMO, com 
a CCDR Centro e da disponibilidade da firma Consulmar para, no próximo dia 2, à noite, 
participar numa sessão pública sobre o estudo prévio da marina. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezasseis de Maio 
corrente, 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 vinte de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 565.450,42 € (quinhentos e sessenta e 
cinco mil quatrocentos e cinquenta euros e quarenta e dois cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 137.507,22 € (cento e trinta e sete 
mil quinhentos e sete euros e vinte e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.139.501,69 € (dois milhões 
cento e trinta e nove mil quinhentos e um euros e sessenta e nove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 431.720,55 € (quatrocentos e 
trinta e um mil setecentos e vinte euros e cinquenta e cinco cêntimos). 
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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 em matéria de licenciamento de 
obras, relativo à semana de 16 a 20 de Maio. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício, datado de 9.5.2005, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas a efectuar com a realização da 8.ª 
Edição das Tasquinhas Rurais do Concelho de Peniche. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio de 
2.720,00 € como comparticipação nas despesas para realização do evento. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 121, datado de 19.5.2005, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando o 
reembolso de despesa dispendida com a ADSE, referente ao acordo de capitação do primeiro 
trimestre de 2005. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio de 1.272,33 €. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 16.5.2005, da Igreja Paroquial de Peniche, solicitando apoio logístico e 
financeiro para a realização do evento “Apostulatus Maris – Encontro das Praias 2005”, que terá 
lugar no próximo dia 29 de Maio. 
 - Deliberado conceder o apoio logístico solicitado e atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de S. Sebastião de Peniche um subsídio de 1.500,00 €. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 18.5.2005, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de refeições fornecidas a 
arqueólogos, na Cantina daquele Centro Social, de 22 de Março a 1 de Abril. 
 - Deliberado conceder ao Centro Social um subsídio extraordinário de 485,00 €. (P.º 
40/09/01) 
 
 * Carta n.º 120/2005, datada de 6.5.2005, do Centro de Formação de Professores de 
Peniche, solicitando autorização para utilizar o auditório municipal, no próximo dia 25 de Maio, 
a fim de realizar um encontro sobre o ambiente, intitulado “Património Geológico de Peniche e 
Energias Alternativas”. (P.º 13/09) 
 - Deliberado autorizar a utilização, mas apenas da parte da tarde, uma vez que o espaço já 
está comprometido para a parte da manhã. (P.º 13/09) 
 
 * Carta n.º 122/2005, datada de 10.5.2005, do Centro de Formação de Professores de 
Peniche, solicitando a utilização por mais dias da sala de exposições do auditório municipal, 
onde se encontram expostos trabalhos subordinados à temática do II Encontro sobre o Ambiente. 
 - Deliberado autorizar. (P.º 13/09) 
 
 * Carta, datada de 5.4.2005, do funcionário António Falagem das Neves, solicitando que 
a Câmara se responsabilize pelo pagamento das lentes de visão de que é portador, uma vez que 
as mesmas se quebraram, resultado de um acidente de trabalho, acompanhada de informação da 
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jurista e do chefe dos serviços de higiene e limpeza. 
 - Dada a responsabilidade da Câmara quanto ao acidente de trabalho e consequentes 
prejuízos, deliberado autorizar o pagamento de 392,24 ao requerente, a título de indemnização. 
(P.º Ind.) 
 
 * Carta, datada de 17.5.2005, do Senhor Francisco da Silva Cesteiro, acompanhada de 
informação da técnica superior de serviço social, solicitando apoio logístico para a realização do 
casamento do seu filho, que terá lugar nos próximos dias 15 a 18 de Junho, nas instalações da 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ferrel. 
 - Deliberado informar de que não é possível satisfazer o pretendido dada a orientação 
existente de não cedência de equipamento municipal a particulares.  
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Ofício n.º 664, datado de 12.5.1005, da Delegação dos Portos do Centro do IPTM, 
remetendo cópia do alvará de licença n.º 039/05-PE, emitida a Viveiros Porto de Areia Sul, Lda., 
relativo à ocupação de parcela de terreno, em área de jurisdição daquele organismo, na Zona do 
Porto de Areia Sul, em Peniche, a funcionar a partir do próximo mês de Junho. (P.º 16/01) 
 
 * Carta n.º 16/2005, datada de 10.5.2005, da Comunidade Urbana do Oeste, remetendo 
cópia da acta n.º 1/2004, aprovada em reunião do passado dia 28 de Abril. (P.º 17) 
 
 * Relatório de contas do Festival “Sabores do Mar”, relativo ao ano de 2004. 
  
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 de Luís Manuel da Silva Martins, a fim de realizar música ambiente para 
animação dos convidados na festa de aniversário e de casamento, na propriedade situada na 
Avenida do Mar, n.º 138, nos Casais do Baleal, no próximo dia 28 de Maio, das 15 à 1 hora; 

- Em nome da Freguesia de Serra d’ El-Rei, a fim de realizar a festa do 2.º aniversário de 
elevação a Vila de Serra d’ El-Rei, no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, nos próximos dias 
1 e 2 de Julho, das 22 às 3 horas; 

- Em nome da Fábrica da Igreja de S. Leonardo de Atouguia da Baleia, para realização de 
actividades musicais e actuação de rancho folclórico, no Largo N. Sr.ª da Conceição, em 
Reinaldes, no próximo dia 26 de Maio, das 9 às 22 horas. 

- Deliberado deferir os três pedidos, devendo o ruído ser em tom moderado. 
 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 Acompanhados de informação da fiscalização, foram presentes os seguintes requeri-
mentos, solicitando a ocupação da via pública nos locais que a seguir se indicam, os quais foram 
objecto das deliberações que se indicam: 
  
 * Em nome de Paulo Alexandre Cação Miranda, para colocação de esplanada junto ao 
estabelecimento “B52”, situado na Avenida Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, n.º 69, em 
Peniche; 
 - Deliberado deferir, nas condições da informação da fiscalização. 
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 * Em nome de Sandra Patrícia C.N. Silva, para colocação de esplanada com toldo, junto 
ao café “Berlenga”, na Rua Cabo Avelar Pessoa, n.º 16, em Peniche. 
 - Deliberado deferir para o ano de 2005. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para 
efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 8 às 2 horas, para o snack-bar “O Pescador”, sito na Praia do Baleal, de que é 

proprietário o Senhor Júlio Santos Catarino. 
 - Deliberado que seja visado horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.5.2006.  
 
 * Das 8 às 2 horas, para o “Café Rocha Mar”, sito na Avenida do Mar, n.º 115, no Baleal. 
 - Deliberado que seja visado horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31.5.2006. 
 
CONCURSO LIMITADO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “INFRAESTRUTURAS 
NO LARGO DE S. LEONARDO – ATOUGUIA DA BALEIA”: 
 
 * Foi presente o processo de concurso para execução da empreitada referida em epígrafe, 
o qual se encontra em condições de ser abrerto concurso limitado, sem publicação de anúncio. 
 - Tomado conhecimento do projecto e da informação do Senhor Presidente de que iria 
proferir despacho, no sentido de o aprovar e mandar abrir procedimento (concurso limitado) para 
a execução da obra por empreitada, designando as respectivas comissões de abertura das 
propostas e de análise. (P.º 200.A/DOM/05) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 7: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 7, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 39.000,00 € em reforços de despesas correntes, 33.400,00 € em 
reforços de despesas de capital, 22.000,00 €, em anulações de despesas correntes e 50.400, 00 € 
em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 6: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 39.600,00 € em reforços e 56.600,00 € em anulações. 
 
GABINETE DE INFORMAÇÃO JUVENIL “ESPAÇO J”: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, remetendo proposta 
de protocolo a realizar com a Direcção da Sub-Região de Saúde de Leiria, com o Instituto 
Português da Juventude e com o Instituto da Droga e da Toxicodependência, para instalação do 
“Espaço J”, o qual visa essencialmente assegurar a prevenção/informação sobre hábitos de vida 
saudável e comportamentos de risco, atendimento/aconselhamento/apoio médico nas áreas dos 
cuidados de saúde sexual e reprodutiva, entre outros. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo e conceder poderes ao Senhor Presidente ou a 
quem legalmente o substituir para o outorgar em representação do Município. 
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CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL: 
 
 * Requerimento, em nome de Helena Conceição Almeida Cardoso, solicitando que o 
imóvel de que é proprietária, localizado no Sítio das Mós, em Serra d’ El-Rei, constituído por um 
moinho de vento com engenho, seja considerado de interesse municipal. 
 - Deliberado que seja junta a legislação relativa ao pedido e verificadas as obrigações e 
limitações que resultam da classificação do imóvel de interesse municipal. (P.º 63/DHU) 
 
DIA MUNDIAL DO PESCADOR – VOTO DE LOUVOR E RECONHECIMENTO: 
 
 Como forma de assinalar o Dia Nacional do Pescador, à semelhança dos anos anteriores e 
na sequência de proposta do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro, a Câmara 
deliberou atribuir um Voto de Louvor e Público Reconhecimento à seguinte personalidade, como 
forma de, por esta via, homenagear os Homens do Mar, que, pela sua dedicação à causa da 
pesca, são merecedores de especial distinção: 
 
 «Sandra Marina Correia Costa: 
 Há cinco anos que é pescadora. 
 Filha de Pescador e irmã de Pescador. 
 Uma comunidade com fortes tradições piscatórias – Lugar da Estrada – viu-a nascer há 
quase vinte e quatro anos. 
 Dia-a-dia, madrugada-a-madrugada, no “Miguel Marina” uma companha familiar faz-
se ao mar. À Sandra junta-se o pai Gentil e o mano Jofre. Covo-a-covo, alcatruz-a-alcatruz. 
 Lutadora, corajosa e interessada vai construindo o seu futuro. Ao 9.º ano “pescado” na 
Escola Básica Integrada de Atouguia da Baleia, que também inaugurou, prepara-se para lhe 
juntar o décimo, o décimo primeiro,... 
 Trata os computadores com o mesmo à vontade com que intervém na produção de um 
covo ou no desembaraço de safios, navalheiras e polvos. Competências em tecnologias de 
informação e comunicação reforçadas pela frequência, com aproveitamento, de três acções 
“S@ber + de Informática”. 
 O gosto pelos cavalos veio desde pequena e é com o “Trovão” que faz os seus passeios 
equestres. 
 Nas palavras da própria, para quem “não há profissões de homens ou de mulheres, mas 
sim, profissões das quais se gosta ou não”, o maior orgulho que sente “é andar ao mar”». 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Desafectação do domínio público: 
 

* Foi presente uma informação da SEGAAOM, acompanhada do respectivo processo, 
sugerindo que se considere desafectada do domínio público uma parcela de terreno, com a área 
de 30,00 m2, situada na Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel, para alienação a Domingos Antunes 
Bicho, uma vez que no respectivo inquérito não foi apresentada qualquer reclamação. 

- Tomado conhecimento e deliberado propor à Assembleia Municipal que declare a 
desafectação da parcela de terreno do domínio público e a sua integração no domínio privado do 
Município. (P.º 32/03) 
 

 * Foi presente uma informação da SEGAAOM, acompanhada do respectivo 
processo, sugerindo que se considere ou não desafectada do domínio público uma parcela de 
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terreno, com a área de 21,00 m2, situada na Rua Principal, no lugar de Casais do Júlio, para 
alienação à firma Imojúlio – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda., em virtude de ter 
sido apresentada uma reclamação, em nome do Centro de Actividades Recreativas e 
Melhoramentos de Casais do Júlio. 

- Tomado conhecimento e deliberado propor à Assembleia Municipal que declare a 
desafectação da parcela de terreno do domínio público e a sua integração no domínio privado do 
Município. (P.º 32/03) 
 
Habitação social – alienação de fogo: 
 
 * Acompanhada de informação da técnica superior de serviço social, foi presente uma 
carta, em nome de Zaida de Jesus Costa, solicitando a alienação do fogo de que é arrendatária, sito 
no Bairro da Fundação Salazar Velha, Sítio do Calvário, n.º 3 – 3.º Esq.º, em Peniche. 
 - Deliberado que o DPGU informe sobre o valor da fracção, tendo em conta os critérios 
fixados para as fracções já alienadas. (P.º 32/03) 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome dos herdeiros de José d’ Oliveira, solicitando a alienação de uma 
parcela de terreno, com a área de 132,50 m2, sita na Rua da Bela Vista, n.º 19, em Ferrel, já 
presente em reunião anterior. 
 - Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 132,50 m2, pelo 
preço de 12,00 €/m2. 

 
* Foi presente uma informação do DPGU, apresentando cálculos efectuados e hipóteses 

propostas para alienação de uma parcela de terreno, situada em Atouguia da Baleia, ao Senhor 
João de Jesus Clara. 

 - Deliberado informar o Senhor João de Jesus Clara de que a Câmara Municipal 
está disponível para lhe alienar a parcela de terreno municipal, com a área de 298,40 m2, pela 
importância de 31.332,00 €, se ele estiver disponível para ceder gratuitamente ao Município a 
parcela de terreno de que é proprietário, com a área de 300,00 m2, para integração no arruamento 
adjacente do lado nascente. 

 
Cedência de terrenos: 
 
 * Carta, datada de 13.4.2005, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense, 
solicitando a cedência de uma parcela de terreno, sita em Reinaldes. 
 - Considerando que a parcela de terreno foi formalmente cedida ao Município com vista à 
sua ulterior cedência à Associação, para regularizar a aquisição por ela própria feita e nunca 
concretizada, a Câmara deliberou ceder gratuitamente à ACRDR o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 3948, da freguesia de Atouguia da Baleia, 
com a área de 10.200,00m2, destinado a instalações desportivas, atribuindo-se-lhe o valor venal 
de 5,00 €. (P.º 32/03) 

 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: 
 
 * Requerimento, em nome de José António Ferreira Gomes, solicitando o destaque de 
uma parcela de terreno, com a área de 1.007,30 m2, situada em S. Bernardino, destinada à 
construção de um edifício habitacional, nos termos do disposto no n.º 5, artigo 6.º do Decreto-Lei 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 23.05.2005 * Livro 94 * Fl. 158 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município da parcela de terreno, com a área de 
627,30 m2, para integração no domínio público. (P.º 41/01-DHU) 
 
VISTORIA A RECINTO DE DIVERSÕES AQUÁTICAS: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 474/DDDLE/2004, datado de 29.9.2004, da Delegação 
Distrital de Leiria do Instituto do Desporto de Portugal, remetendo cópia do auto de vistoria 
efectuado ao Parque de Diversões Aquáticas, denominado “Sportágua”, sito na Avenida 
Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, em Peniche. 
 - Deliberado oficiar à Delegação Distrital de Leiria do Instituto do Desporto de Portugal 
solicitando que informe se foi verificado ou não se foi dado cumprimento ao determinado no 
auto de vistoria elaborado em 28.6.2004, uma vez que se avizinha mais uma época balnear. (P.º 
25/01) 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi presente e apreciado o processo de loteamento n.º 17/2001-Lot/DHU, em nome de 
Martinho da Conceição Marques, para loteamento de dois prédios rústicos, sitos em “Bosque”, 
na Coimbrã, já presente em reuniões anteriores. 
 - Deliberado manter o deliberado em reunião de 17.1.2005 quanto a cedências. 
  
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 * Foi presente um pedido de informação, em nome de Civiserra – Construções, Lda., 
acerca da viabilidade de loteamento urbano de uma propriedade, sita na “Eira Velha”, em Serra d’ 
El-Rei. 
 - Deliberado informar de que pode prosseguir com os estudos, devendo respeitar as 
orientações constantes do parecer da DGUO, de 17.5.2005, e, ainda, prever cedência de parte da 
área prevista para o lote 7, com vista à instalação de equipamentos. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º n.º 581/04, em nome de Balealcoop, para construção de muro e colocação de 
rede com 1,50 m de altura, numa propriedade situada na Avenida da Praia, n.º 53, no Baleal. 
 - Deliberado indeferir pelos motivos constantes das informações da DGUO, de 24.1.2005 
e 6.5.2005. 
 
 * Proc.º N.º 151/05, em nome de Paulo Feliz Jesus Oliveira, para proceder à legalização 
de obras existentes na Rua da Liberdade, em Ferrel. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar o projecto de 
estabilidade. 
 
 * Carta, datada de 12.5.2005, do Senhor José Carlos Ferreira Alfredo, dando 
conhecimento da impossibilidade de apresentação de documentação para celebração de escritura 
de cedência, por dificuldades na obtenção do registo predial, e solicitando que lhe seja concedido 
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o licenciamento da obra de construção de uma moradia unifamiliar e muro, no Caminho do 
Farol, em Peniche, a que respeita o processo n.º 7/04. 
 - Deliberado solicitar ao requerente que informe em que consistem as dificuldades que 
obstam à inscrição do prédio em seu nome na Conservatória do Registo Predial. 
 
Licença de utilização: 
 
 * Foi novamente presente o processo de obras n.º 603/03, em nome de “A Construtora da 
Ribafria, Lda.”, acompanhado de uma informação do DPGU, dando conhecimento de que, 
embora o processo se encontre em condições de poder ser emitido o alvará de autorização de 
utilização do referido edifício, foram detectadas alterações interiores não sujeitas a licenciamento, 
mas em desacordo com o projecto inicialmente aprovado, acompanhado agora de informação da 
técnica superior jurista. 
 - Tomado conhecimento dos pareceres do DPGU e do Gabinete Jurídico e, dado que a 
competência para a concessão das licenças e autorizações de utilização pertence ao Presidente da 
Câmara, deliberado deixar o processo quanto a esta matéria para sua decisão. 
 
Obras sem licenciamento - demolição: 
 
 * Foi presente uma exposição, em nome de Aurélio Filipe Gonçalves, prestando alguns 
esclarecimentos relativamente à colocação de um estrado na casa situada no Largo de N. Sr.ª da 
Conceição, na Praia da Consolação, na sequência de notificação efectuada pelo Município para 
retirar o referido estrado. 
 - Tomado conhecimento da audiência prévia e deliberado notificar Aurélio Filipe 
Gonçalves para retirar o estrado que construiu, nos termos para que foi notificado pelo ofício n.º 
2145, de 1.4.2005. (P.º 160/03-DHU) 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e cinquenta minutos 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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