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ACTA N.º 19/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2007: 
 
Aos dezassete dias do mês de Abril do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, 

edifício dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezassete horas e vinte 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 DA ORDEM DO DIA 

 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
EXERCÍCIO DE 2006: 

 
Foram presentes e apreciados os documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento, relativos ao ano de 2006, já aprovados pelo Conselho 
de Administração, em sua reunião do passado dia 16 de Abril, de cuja acta constam os valores 
mais relevantes e de que se salientam os seguintes fluxos de caixa: 

 
- Saldo inicial ........................................................ 1.937.079,53 € 
- Total dos recebimentos ....................................... 5.411.178,58 € 
- Total dos pagamentos ......................................... 6.105.134,54 € 
- Saldo final ........................................................... 1.031.782,42 € 

 
Após o Vereador, Senhor Jorge Abrantes haver referido que os números resultam da 

tradução e reflectem o essencial da actividade desenvolvida em 2006, designadamente quanto à 
demonstração do equilíbrio financeiro entre as receitas e os custos, submetidos a votação e 
presentes os sete membros da Câmara, foram os referidos documentos aprovados, tendo ainda 
sido deliberado remetê-los à Assembleia Municipal, para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 2 
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 
1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 
2007 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 

* Foi também presente, para efeitos de aprovação, a 1.ª Revisão do Orçamento e Plano 
Plurianual de Investimentos para 2007 dos Serviços Municipalizados, assim como cópia da 
deliberação tomada pelo Conselho de Administração daqueles Serviços, em reunião de 14 de 
Abril de 2007. 

- Submetida à apreciação e após o Vereador, Senhor Jorge Abrantes haver informado que 
a revisão constitui consequência lógica e condição necessária para que haja a possibilidade de 
introdução do saldo da gerência anterior na actual gerência, a Câmara deliberou aprovar os 
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documentos e remetê-los à Assembleia Municipal para a sua aprovação. (P.º 43) 
 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO DE 2006: 

 
A Câmara passou a apreciar os documentos de prestação de contas relativos à gerência de 

2006, os quais apresentam, quanto aos principais indicadores, os seguintes valores: 
 
A - Controlo orçamental da despesa: 

- Compromissos assumidos ................................ 22.945.061,45 € 
- Despesa paga .................................................... 18.258.662,83 € 

 
B – Controlo orçamental da receita: 

- Receita cobrada ................................................ 18.522.504,20 € 
 

C – Balanço: 
- Total do Activo Líquido ................................... 23.592.162,08 € 
- Total dos Fundos Próprios .................................. 9.409.611,56 € 
- Total do Passivo ................................................. 8.325.535,92 € 

 
D – Demonstração de resultados: 

- Total de Custos e Perdas ................................... 13.880.483,04 € 
- Total dos Proveitos e Ganhos ........................... 14.929.238,99 € 
- Resultado Líquido do Exercício ......................... 1.048.755,85 € 

 
E – Fluxos de caixa: 

- Saldo inicial ........................................................... 602.618,00 € 
- Total dos recebimentos ..................................... 19.443.486,12 € 
- Total dos pagamentos ....................................... 19.222.261,03 € 
- Saldo final .............................................................. 823.843,09 € 

 
Submetidos à discussão, usaram da palavra os membros da Câmara, adiante 

identificados: 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento que a elaboração do Relatório de Gestão esteve dependente da 

disponibilização das informações a prestar pelos diversos departamentos municipais por forma a 
criar um novo modelo que compilasse de forma sistemática, ordenada e coerente os dados da 
actividade desenvolvida pelo Município de Peniche ao longo de 2006. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse concordar, sob o ponto de vista técnico, com as contas, na presunção de que os 

indicadores estão certos; 
- Fez algumas considerações sobre o documento e dados nele constantes, referindo, 

nomeadamente que o relatório, embora extenso, se apresenta com mais qualidade e maior 
expressão informativa, os proveitos do bar da piscina diminuíram, aumentaram os colaboradores 
em regime de contratação e avença, as receitas decresceram, o endividamento cresceu, a dívida a 
fornecedores subiu e o consumo de gasóleo aumentou, sendo que estes últimos indicadores 
conduzem a alguma preocupação; 
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- Reiterou que os dados relativos à despesa total com a aquisição de bens de capital são 
motivo de alguma inquietação; 

- Manifestou o seu desencanto pela escassez de informação sobre o turismo, 
nomeadamente em relação a actividade desenvolvida pelo Posto de Turismo Avançado; 

- Congratulou-se com o aumento da receita verificada na actividade relacionada com o 
mercado mensal. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Referiu que teve muito pouco tempo para poder fazer a análise dos documentos, dada a 

sua extensão e tecnicidade com que se apresentam; 
- Salientou que os números constantes dos quadros 57 e 58 relativos às importâncias 

entregues às freguesias não correspondem aos valores anunciados no Boletim Municipal; 
- Disse não achar como prioridade em 2006 a elaboração da Carta Educativa. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Declarou que não há razões para pôr em dúvida os elementos constantes dos elementos 

apresentados; 
- Interrogou-se sobre o ter recebido os documentos na quinta-feira para serem votadas na 

segunda-feira seguinte; 
- Reconheceu que o Relatório está melhor conceptualizado, embora algo exaustivo; 
- Fez algumas reflexões sobre os elementos constantes no documento, nomeadamente 

que se continua a verificar dificuldades estruturais do ponto de vista da receita e despesa 
correntes, que se reflectem em menor libertação de meios para o investimento, crescimento das 
despesas de capital, diminuição das receitas próprias, aumento continuado do endividamento e 
de dívidas a fornecedores; 

- Chamou a atenção para a necessidade de se estabilizar a dívida corrente e baixar a 
despesa corrente; 

- Referiu que, no âmbito do Turismo, não é feita qualquer referência às actividades 
desenvolvidas, incluindo os atendimentos, sendo que no Posto de Turismo Avançado nunca viu 
ninguém a entrar ou a sair. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Questionou sobre os motivos que levam a encontrar-se ao serviço um número maior de 

trabalhadoras do que trabalhadores. O Senhor Presidente da Câmara referiu que um dos factores 
tem a ver com a admissão de colaboradoras para o desenvolvimento das actividades de 
enriquecimento curricular. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
- Realçou que o documento consubstancia um trabalho muito aprofundado e reflecte 

minuciosamente toda a actividade desenvolvida em 2006; 
- Sublinhou o grande grau de investimento realizado, 75% num total de 18 milhões de 

euros, e o esforço da disponibilização de mais meios para as freguesias; 
- Referiu que não há contradição em relação à elaboração da Carta Educativa, como 

referiu o Senhor Vereador Paulo Rodrigues, porque a mesma foi reiniciada em Abril de 2006. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Reconheceu a insuficiência de informação no Relatório relativamente às actividades 

desenvolvidas na área do turismo e referiu que irá ter em consideração no futuro as 
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considerações efectuadas; 
- Aludiu ao reconhecimento dos membros da Câmara de que os documentos em termos 

qualitativos se apresentavam melhor elaborados, sendo que não é ainda o modelo ideal; 
- Disse considerar o balanço da actividade positiva, manifestada na qualidade do trabalho 

produzido pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes e respectiva equipa, que fez questão de registar; 
- Informou que vai estar disponibilizada na Internet uma versão resumida e mais 

condensada do documento em apreço. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Agradeceu os comentários efectuados sobre a qualidade do trabalho apresentado; 
- Admitiu a falta de detalhe das actividades ligadas ao Turismo e comprometeu-se a 

proceder às alterações que salientassem a actividade daqueles serviços; 
- Referiu que houve um salto qualitativo muito relevante ao nível da execução do 

Orçamento de 2006; 
- Explicou que não existe qualquer razão para proceder à comparação dos quadros do 

DOM sobre as freguesias rurais com o conteúdo da matéria publicada no Boletim Municipal, 
dado serem assuntos totalmente distintos. 

 
Feita a apreciação, a Câmara, estando presentes sete membros, após verificar que os 

documentos de prestação de contas se encontravam integralmente elaborados e de acordo com a 
relação constante do anexo I à Resolução do Tribunal de Contas n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 12 
de Julho, deliberou aprovar os referidos documentos, bem como a proposta de aplicação dos 
resultados, nos termos que a seguir se mencionam como resultado das votações, e remetê-los à 
Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, ficando os documentos em apreciação arquivados e disponíveis para 
consulta: 

 
CONTA DO EXERCÍCIO DE 2006 – Aprovada, por maioria, com 6 votos a favor dos 

membros da CDU (3), do PS (2) e do PSD (1) e 1 abstenção do vereador, Senhor Paulo 
Rodrigues (do PSD). 

 
RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2006 – Aprovado, por maioria, com 3 votos a favor 

dos membros da CDU e 4 abstenção dos membros do PS (2) e do PSD (2). 
 
Os Vereadores, Senhor Jorge Gonçalves, representante do PS, e Senhor Francisco 

Salvador, representante do PSD, declararam que apresentariam posteriormente declarações de 
voto escritas, tendo somente o segundo o feito até ao encerramento da acta. 

 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se na votação do Relatório da 

Gestão de 2006 por entenderem que, embora o documento esteja bem elaborado na maioria dos 
seus itens, reflecte sobre a implementação de mau Plano de Actividades e Orçamento. 

Tratou-se de um ano de gestão demasiadamente fechada em torno de um pequeno núcleo 
executivo, com poucas iniciativas inovadoras, de simples gestão corrente e sem perspectivas de 
futuro. 

Para além disso, o curtíssimo espaço de tempo dado aos restantes vereadores para análise 
do Relatório é demonstrador da falta de cortesia democrática com que sempre são tratados os 
vereadores da oposição. 
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Peniche, 17 de Abril de 2007. 
Os Vereadores do Partido Social Democrata.” 
 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 
 
* Na sequência da deliberação de ontem, a Câmara retomou a apreciação do presente 

documento. Após o Senhor Presidente da Câmara haver feito algumas considerações prévias, 
referindo que a Carta Educativa que agora se apresenta faz parte de um processo colectivo de 
aprendizagem iniciado em 1999 pela Autarquia, ajustado actualmente a um quadro legislativo de 
orientação nacional, para o qual estamos atrasados em relação ao resto do país, que remete para 
uma participação mais activa e interveniente da Câmara Municipal na dinâmica educativa local, 
assumindo-a como uma prioridade e encarando-a como um processo fundamental e estratégico 
durante os próximos 6/7 anos, e informando que a sugestão da tipologia preconizada pela Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia acarretaria o encerramento de várias escolas na área da 
freguesia, que está previsto a construção de um novo bloco profissional na Escola Secundária 
destinado ao desenvolvimento de Cursos de Novas Oportunidades e que a presente carta teve o 
apoio da comunidade educativa, usaram da palavra os membros da Câmara, adiante 
identificados: 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Sublinhou que as cartas educativas têm na sua essência duas componentes: uma política 

e outra técnica, sendo que, relativamente a esta última, deu os parabéns à empresa pelo trabalho 
honesto levado a efeito na operacionalização do documento, o qual congrega basicamente todos 
os princípios orientadores e os grandes objectivos a alcançar, identificando todos os pontos 
críticos do concelho em matéria de política educativa local; 

- Referiu que as soluções na Carta Educativa podem ser equacionadas através da via 
pública ou privada; 

- Chamou a atenção de que a fase de monitorização é peça fundamental para o sucesso da 
política educativa que se pretende levar a efeito; 

- Disse que a Carta Educativa é um instrumento essencial e imprescindível e tem papel 
importante no futuro da educação no concelho; 

- Salientou que os exemplos do tempo de discussão de outras cartas educativas não 
devem servir para nós; 

- Manifestou a sua concordância de que houve pouco tempo para aprofundar e analisar o 
documento, solidarizando-se com as opiniões dos Vereadores Jorge Gonçalves e Francisco 
Salvador, já manifestadas na reunião anterior. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse concordar com a posição tomada pelo Senhor Vereador Joaquim Raul de que 

houve pouco tempo para apreciação do documento; 
- Referiu que a Carta não sugere o 10.º e 11.º anos para a EB 2, 3 de Atouguia da Baleia; 
- Chamou a atenção para a necessidade de racionalização dos equipamentos existentes; 
- Vincou que não encontrou nenhuma previsão sobre o ensino especial. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse ter dúvidas quanto à questão do Centro Educativo e perguntou quais as valências 

e o que vai abranger; 
- Referiu que a Carta Educativa tem que ser dinâmica e reajustada; 
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- Perguntou se foi abordada a questão e se é intenção que o ATL da Misericórdia seja 
aproveitado e integrado no parque a educação pré-escolar do concelho; 

- Questionou se foi abordada a questão dos desdobramentos e qual foi o resultado; 
- Chamou a atenção para o fenómeno que poderá vir a alterar o processo educativo 

devido à passagem da escolaridade obrigatória para 12 anos e, a acontecer, se não valeria a pena 
equacionar a capacidade de resposta da Escola de Atouguia da Baleia. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse secundar o Vereador Jorge Gonçalves quanto às dúvidas que lhe suscitam o 

documento; 
- Criticou o centralismo que se deu à concepção da Carta Educativa, contrariamente ao 

que foi ajustado em Janeiro de 2006, de que se iriam realizar reuniões temáticas para discussão 
do modelo, apresentando-se agora um documento com o produto acabado e sem que fosse 
objecto de discussão por parte da Câmara atempadamente; 

- Referiu que se corre o risco da escolaridade obrigatória passar a ser o 12.º ano e o 
documento não prever medidas que possam obviar a tal situação; 

- Salientou que ao documento falta arrumação em sede de libertação de escolas e 
recebimento dos alunos por outras; 

- Declarou não se sentir à vontade para afirmar que a Carta Educativa é a melhor que 
aparece ou a que temos direito, parecendo-lhe, por isso, que não é exequível; 

- Perguntou onde vai ser construído o novo núcleo escolar. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Afirmou que o processo foi desenvolvido com tempo para ser analisado, tendo sido 

apresentado em Janeiro para apreciação; 
- Disse sentir-se confortado pelo facto da Carta Educativa ter sido acompanhada pela 

comissão de análise constituída para o efeito e ter obtido a aprovação em sede da Comissão 
Municipal de Educação; 

- Salientou que a Carta Educativa contém linhas de orientação que permitem aos 
responsáveis tomar decisões e definir prioridades sobre o sistema educativo local; 

- Referiu que uma boa Escola Secundária terá um maior n.º de virtualidades com diversas 
respostas que permitirão melhor qualidade do ensino e aproveitamento dos recursos consagrados 
à educação. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Exaltou o trabalho de valorização do Conselho Municipal de Educação e da Comissão 

de Acompanhamento, considerando um documento muito bom e de apreciável qualidade e 
adaptado à realidade local, com duração de 6/7 anos e sujeito à introdução de alterações; 

- Referiu que a metodologia seguida está correcta uma vez que foi apresentada em 
reunião de Câmara e aprovada pelo colectivo da responsabilidade do executivo; 

- Disse que estão criadas condições para que se evite o encerramento de escolas e 
optimize os meios e recursos existentes, visando a racionalização e rentabilização do parque 
escolar existente; 

- Salientou que, de uma forma geral, o trabalho produzido não vai acabar no “lixo”, 
estando o mesmo a ser acompanhado pela DREL; 

- Vincou que o documento é um instrumento fundamental de planeamento com vista à 
operacionalização da vertente pedagógica e ordenamento da rede educativa e que procura 
responder às novas tendências de organização territorial. 
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Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Informou que, a breve trecho, os casos considerados leves no âmbito do ensino de 

educação especial irão ser inseridos no ensino regular; 
- Disse não concordar com a inclusão do ensino secundário na Escola EB 2.3 de 

Atouguia da Baleia, dado que a mesma está perfeitamente adequada e se coaduna com o nível de 
ensino ministrado, e que qualquer modificação na estrutura dos níveis de ensino ministrado 
requer autorização superior e não é fundamental que se registe no documento em questão. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que em termos presentes prefere uma Escola Secundária com qualidade. No 

entanto, que tipo de resposta haverá se porventura e a breve prazo não tivermos alternativa para 
fazer face ao regime obrigatório do 12.º ano; 

- Referiu que os prazos para discussão do documento pela Câmara foram curtos, 
considerando que a apreciação pelo Conselho Municipal de Educação até a Câmara decidir 
demorou muito tempo; 

- Solicitou esclarecimentos sobre a não inclusão do ATL de Santana no projecto, 
referindo que poderá haver conciliação entre a oferta do que é público e o particular desde que a 
conjuntura se reflicta em termos de sociedade. 

 
Vereador Francisco Salvador: 
Referiu que a Carta Educativa não dá resposta nem a Câmara contempla a possibilidade 

de inserir no processo educativo uma instituição que pretenda investir no sector, considerando, 
por isso, que o despesismo está associado ao processo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Salientou que o ensino especial tem referência singular no documento. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Referiu que o Centro Educativo não está ainda objectivado; 
- Disse ter dúvidas quanto à necessidade imediata de se tomarem medidas relativamente à 

eventual implementação do 12.º como ensino obrigatório, face ao nível de efectivos previsíveis 
na população escolar nos próximos 6 anos; 

- Salientou que o ensino secundário esteve presente nas diversas reuniões em que foi 
debatido o assunto, sugerindo, no entanto, que, a prazo, se estudasse nova proposta; 

- Informou que a Câmara estará atenta ao desenvolvimento que em matéria de 
obrigatoriedade possa surgir relativamente à alteração da escolaridade obrigatória e que, a prazo, 
irá desenvolver o processo de monitorização das consequências emergentes, introduzindo e 
afectando os estudos que possam contemplar tal medida em sede de revisão da Carta Educativa. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou por que o núcleo escolar de Serra d’ El-Rei não tem campo de jogos exterior; 
- Chamou a atenção para a necessidade de climatização de todo o parque escolar. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Solicitou informação sobre o local que se perspectiva para instalação do Centro 

Educativo. 
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Submetido à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com 3 votos a favor dos membros 
da CDU e 4 abstenções dos membros do PS (2) e do PSD (2), aprovar a Carta Educativa do 
Município de Peniche e remetê-la à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Os Vereadores, Senhor Jorge Gonçalves, representante do PS, e Senhor Francisco 
Salvador, representante do PSD, declararam que apresentariam posteriormente declarações de 
voto escritas, tendo somente o segundo o feito até ao encerramento da acta. 

 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se na votação da proposta da 

Carta Educativa do Concelho de Peniche por entenderem que, embora o PSD tivesse desde 
Março de 2006 consecutivamente chamado a atenção do Executivo para a premência da sua 
implementação, o presidente e o vereador do pelouro não souberam dar os passos necessários 
para uma discussão alargada sobre uma matéria de tão grande importância para o Município, 
envolvendo as diversas forças políticas. 

Para além disso, o curtíssimo espaço de tempo dado aos restantes vereadores para análise 
da versão final da Carta impediu uma reflexão profunda e uma tomada de posição concreta. 

Esta posição não vinculará a posição a tomar pelos deputados da Assembleia Municipal 
eleitos nas listas do PSD. 

Peniche, 20 de Abril de 2007. 
Os Vereadores do Partido Social Democrata.” 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Cedência de terrenos municipais para instalar um campo de treino de cães e caça: 
 
* Foram presentes duas cartas, datadas de 16 de Junho de 2006 e 27 de Março de 2007, 

da Associação de Caçadores e Pescadores Amigos de Peniche, actual concessionária da Zona de 
Caça Municipal de Peniche, solicitando autorização para instalação de um campo de treino de 
cães e caça no Pinhal Municipal do Vale Grande, acompanhada de informação, datada de 3 de 
Abril de 2007, do DEA. 

- Deliberado dar a concordância ao pretendido, devendo os serviços jurídicos municipais 
promover a elaboração de protocolo que regule as condições de utilização do espaço e dê 
satisfação às condições referidas na informação do DEA, de 3 de Abril de 2007, devendo ainda 
dele constar que o espaço de utilização deverá ficar confinado à solução n.º 2 apresentada, com a 
área de 51ha, que o prazo de utilização da parcela de terreno é de dois anos, com início na data 
da assinatura do protocolo, podendo ser prorrogado por períodos de um ano e que se dará por 
finda a utilização em qualquer altura, sempre que a Câmara necessite do terreno para outro fim. 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente uma informação do DPGU, datada de 8 de Março de 2007, dando conta do 

resultado dos atendimentos efectuados para regularização da situação da parcela de terreno, sita 
no Casal Pardal, em Ferrel, alienada duplamente ao Senhor António Antunes Soares e à Senhora 
Deolinda Leal Santos, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado oficiar ao Senhor António Antunes Soares, ou seu representante, para 
comparecer em atendimento com vista à negociação dos termos da resolução do contrato 
celebrado, em 23 de Novembro de 2005, relativo à permuta de um lote de terreno municipal, 
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com a área de 474,00 m2, sito na Rua D. Pedro I, em Ferrel, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Peniche sob o n.º 2079, freguesia de Ferrel, pelo prédio urbano descrito na 
mesma Conservatória sob o n.º 1566, da mesma freguesia. 

Deliberado, ainda, que se proceda à instrução de processo de inquérito para apuramento 
das circunstâncias em que ocorreram os factos que conduziram à alienação indevida de parte do 
lote de terreno e que já era pertença da Senhora Deolinda Leal Santos, e encarregar os serviços 
jurídicos municipais de promover a instrução e apresentar proposta de decisão do processo. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quarenta e cinco 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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


