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ACTA N.º 36/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2007: 
 
Aos trinta dias do mês de Julho 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, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas e quinze 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 indica: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento das reuniões, iniciativas e eventos em que irá participar no decorrer da 

presente semana: 
- No dia 31 de Julho, na reunião preliminar sobre o Plano de Ordenamento da Reserva 

das Berlengas, onde vão estar presentes as organizações associadas às pescas; 
- No mesmo dia, na cerimónia de entrega simbólica das embarcações ao ISNaúfragos; 
- No dia 1 de Agosto, no jogo de futebol a realizar entre o GDP e a Selecção do Qatar, 

para o qual a Câmara concederá o apoio com o transporte dos atletas; 
- No dia 2 de Agosto, na reunião com a Paróquia, Stella Maris, Juntas de Freguesia da 

cidade, organizações da pesca e empresas marítimo-turísticas para preparação da Festa de Nossa 
Senhora da Boa Viagem. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 

16 a 30 de Julho corrente: 
Reuniões: 
- Com os Conselhos Executivos para preparação da AEC’s para o ano lectivo 2007/2008; 
- Com Estradas de Portugal sobre diversos pontos de interesse nesta área para o 

Município; 
- Com o Conselho Municipal de Educação, onde se constatou que o ano lectivo, na 

opinião dos conselheiros, decorreu de forma positiva, tendo o Município sido felicitado pela 
forma como decorreram todas as actividades, intervenção na Rede e Parque Escolar e pela forma 
positiva como decorreram no concelho as AEC’s, assim como o Plano de Transportes Escolares 
para 2007/2008, que mereceu a concordância dos membros daquele conselho; 

- Na Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche; 
- Com os professores de natação da Piscina Municipal; 
- Com a Administração da Condop – Construções e Obras Públicas, S.A., por nossa 
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solicitação, sobre a obra em curso de construção da Biblioteca Municipal; 
- Com os Ranchos Folclóricos e os Grupos Pé de Areia e Cantar de Amigos, para  

abordagem do projecto de formação de Acordeão no concelho de Peniche, que terá início no 
final de Setembro, início de Outubro de 2007; 

- Com o Senhor Presidente da Câmara no início dos trabalhos da reunião do Conselho 
Directivo da Anafre, na qual recebeu o Crachá de Ouro, distinção dada como reconhecimento 
pelo desempenho das funções ao serviço das Freguesias Portuguesas. 

Outras actividades e eventos: 
- Na Mostra de Renda de Bilros, que ficou marcada pelo aumento de participações de 

rendilheiras no Concurso de Rendas (a 3.ª melhor participação de sempre), mais participações 
nos Jogos Florais (dos 47 passou para 83), destacando-se o almoço-convívio e o Dia da 
Rendilheira, uma grande jornada de afirmação das rendas de Peniche e uma tónica especial para 
uma grande adesão popular; 

- No Carnaval de Verão, que contou com 13 grupos (mais 3 que em 2006) e uma 
multidão a assistir ao evento; 

- Na Taça de Portugal, em surf, que decorreu na Praia do Baleal, onde estiveram em 
prova 213 atletas, tendo o apoio da autarquia, segundo o Presidente da Federação de Surf, sido 
fundamental para o êxito da prova; 

- Na inauguração das instalações do núcleo do Sporting Club de Portugal de Peniche; 
- Na abertura da exposição de escultura “Sensações Marinhas”, de Nuno Rodrigues; 
- Na entrega de prémios no Torneio de Futsal, promovido pelo Atlético Clube de 

Geraldes; 
- Na cerimónia de entrega de prémios da Corrida da Praia Norte e no convívio final da 

edição de 2007. 
 
Deu conhecimento, ainda, das obras realizadas pelo DOM: 
- Aplicação de tapete em 3 arruamentos na localidade de S. Bernardino; 
- Conclusão dos dois parques de estacionamento do Baleal e do parque de 

estacionamento do Parque de Campismo Municipal; 
- Início das obras do exterior do jardim infantil de Geraldes; 
- Início da construção do refeitório da escola do 1.º ciclo de Serra d’ El-Rei (escola de 

acolhimento das crianças dos Casais de Mestre Mendo); 
- Colocação do parque infantil Dr. Pires de Carvalho, na freguesia de S. Pedro; 
- Construção de maciços em betão no campo de jogos sintético para a instalação das 

torres de iluminação; 
- Reparação da vedação de protecção à pista pedonal no Casal da Vala; 
- Reparação/reforço estrutural no edifício da Nau dos Corvos; 
- Intervenções de limpeza, pintura e embelezamento na Consolação; 
- Conclusão de mais um balneário no Parque de Campismo.  
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Prestou informação sobre a evolução do pedido de licenciamento efectuado pela 

empresa ESIP aos SMAS para construção de tanque de homogeneização a integrar no sistema de 
pré-tratamento de águas residuais, tendo deixado à consideração do executivo a decisão a tomar 
pelo Conselho de Administração dos SMAS sobre o assunto; 

- Deu conhecimento que se encontra já resolvido o problema surgido com as bombas que 
fazem parte da Estação Elevatória da Prageira. 
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Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse considerar demasiado extenso o percurso estabelecido para a realização do 

Carnaval de Verão e sugeriu que o mesmo em edições futuras se circunscrevesse ao espaço 
anteriormente fixado. O Senhor Presidente informou que o itinerário foi analisado em sede da 
organização e teve o aval dos grupos participantes; 

- Manifestou o seu desagrado pelo estado de abandono e forma como está a funcionar o 
Centro Coordenador de Transportes. O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento dos contactos 
havidos com representante da RN que garantiu que iria tomar medidas céleres no âmbito da 
limpeza e execução de obras de manutenção, sendo que o funcionamento tem por base 
orientações da empresa; 

- Perguntou qual evolução da reunião com o Senhor Fernando Chagas, dos Bolhos. O 
Senhor Presidente informou que iria retomar o assunto; 

  
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou qual o ponto de situação do dossier referente às urgências do Hospital São 

Pedro Telmo. O Senhor Presidente informou que fez entrega do estudo e que iria contactar o 
Gabinete do Senhor Ministro da Saúde sobre a evolução do processo; 

- Solicitou informação sobre o resultado das medidas tomadas relativamente ao 
ordenamento do trânsito na Ilha do Baleal. O Senhor Presidente informou que o assunto tem sido 
acompanhado pelos serviços e pela GNR, que contactou para efeitos de actuação em 
conformidade; 

- Perguntou qual a data previsível de finalização dos trabalhos de recuperação do 
restaurante “Nau dos Corvos”, visto considerar que os mesmos se encontram atrasados em 
relação à data anunciada para a sua conclusão; 

- Apresentou a seguinte proposta, cujo texto, a seguir se reproduz: 
 
 “PROPOSTA DO PSD 
As zonas comerciais de Peniche, bem como a zona mais velha da cidade encontram-se 

“mortas”. Para que não se agrave a crise no comércio local, urge criar uma estratégia de 
recuperação/dinamização destas zonas. 

Para tal, o PSD vem propor a realização de um estudo a ser feito pela Câmara Municipal 
e caso não tenha meios para o realizar que seja adjudicado a uma empresa externa de modo a que 
se faça um levantamento de todas as capacidades que Peniche tem e que possa adquirir, no âmbito 
do seu desenvolvimento comercial, tendo em conta a especificidade da parte “velha da cidade”, 
bem como o encontrar de novos espaços de desenvolvimento comercial sustentado, de modo que 
os comerciantes possam se adaptar às novas exigências da procura bem como ao melhoramento da 
oferta. 

Esse estudo deverá conter: 
1 – Um levantamento exaustivo da realidade existente em Peniche, nomeadamente na 

área comercial, urbana e de equipamentos; 
2 – Apresentar soluções de dinamização/animação das zonas comerciais de modo a 

aproximar e a incentivar o consumidor a deslocar-se a essas zonas; 
3 – Projecção de um sistema de incentivos para a reabilitação de toda a zona comercial; 
4 – Rentabilização/dinamização da Fortaleza bem como da sua zona envolvente. 
Peniche, 30.7.2007.” 
 
Tomado conhecimento e deliberado admitir a proposta, a qual deverá ser presente à 

próxima reunião para discussão e votação. 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Manifestou a sua preocupação relativamente aos procedimentos encetados em sede de 

processo de concurso de concessão da exploração do estabelecimento tipo mini-mercado 
“Castelinho” da Ilha da Berlenga, continuando a não ter conhecimento do conteúdo da 
reclamação apresentada, cuja matéria deveria ter sido apreciada antes, e a não perceber porque a 
mesma não foi disponibilizada aos vereadores em tempo oportuno. O Senhor Presidente da 
Câmara determinou que se entregasse aos membros da Câmara fotocópia da referida reclamação, 
o que foi efectuado de imediato; 

- Informou que por motivos supervenientes não participará nas comemorações do Dia do 
Município. O Senhor Presidente informou que o programa é o que se encontra traçado; 

- Perguntou se há previsão de conclusão das obras do restaurante “Nau dos Corvos”, se o 
concessionário poderá iniciar os trabalhos da sua responsabilidade e apresentar os respectivos 
projectos e se já lhe foi entregue planta cotada pela Câmara. Interveio, também, o Senhor 
Vereador Paulo Rodrigues que questionou sobre a não correcção do pé direito do edifício e 
responsabilização pelo pagamento das despesas resultantes da execução de caixilharia das 
janelas e se o ferro aplicado nas estruturas foi objecto de tratamento, por forma a evitar nova 
corrosão. O Senhor Vice-Presidente declarou que o atraso da obra se deveu à demora da entrega 
dos materiais necessários à Câmara e que o concessionário está a agir de má fé, atendendo a que 
informou não estar em condições de iniciar as obras da sua responsabilidade, as quais só 
avançariam em Setembro. Informou, ainda, que nunca lhe foi solicitada qualquer deslocação ao 
local da obra e que tem sido prestada toda a colaboração ao concessionário, nomeadamente 
através da execução de alterações a seu pedido, e que o pagamento da caixilharia será assumido 
pela Câmara. O Senhor Presidente da Câmara declarou que tem havido acompanhamento e 
envolvimento mútuo e propôs a realização de reunião com o DOM, DPGU e concessionário 
sobre o assunto, cujo resultado será presente em próxima reunião; 

- Referiu que a proposta do PAO como versão definitiva ainda não foi apreciada pela 
Câmara. O Senhor Presidente da Câmara informou que a reunião prevista com a equipa do Prof. 
Augusto Mateus não se realizou e que iria questionar aquela com vista à efectivação de reunião 
com o Município; 

- Disse ter estranhado que, aquando da apresentação do PUB, em Ferrel, se tenha posto 
em causa os autarcas, sendo de opinião que a Câmara deverá balizar as questões com aquele 
relacionadas e transmitir as suas orientações adequadas para o efeito. Deliberado que o DPGU, 
na próxima reunião, apresente o estudo e preste informação sobre as questões de ordenamento 
urbano que lhe estão associadas; 

- Solicitou os relatórios financeiros relativos à Corrida das Fogueiras e Festival Sabores 
do Mar. Os Senhores Vice-Presidente e Vereador Jorge Abrantes informaram que iriam 
assegurar o apuramento dos dados, os quais seriam facultados logo que os técnicos ligados aos 
eventos retomassem o serviço; 

- Reiterou o pedido de disponibilização das candidaturas ao programa PARES. O Senhor 
Presidente determinou que a DASC (Dr. Victor Ramos) disponibilizasse os dossiers sobre o 
assunto a todos os membros da Câmara e que os mesmos fossem presentes à próxima reunião; 

- Chamou a atenção para a desconformidade da sinalética relativa ao sinal de proibição 
de voltar à direita colocado na Praça Jacob Rodrigues Pereira. Deliberado que o DOM proceda à 
respectiva regularização; 

- Alertou para a necessidade de intervenção face ao estacionamento abusivo que se 
verifica no topo da duna, em frente ao ex-Bairro do Fialho. Deliberado que o Senhor Vice-
Presidente contacte o concessionário da praia, Senhor João Campos, a fim de tratar do assunto; 
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- Informou que, no Sábado e Domingo entre as praias Supertubos e Consolação, o lixo 
não foi recolhido. Deliberado que a DASU chame a atenção da empresa adjudicatária do serviço; 

- Referiu que o assunto respeitante à construção do tanque de homogeneização pela ESIP 
tem que ser discutido pela Câmara. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Perguntou qual o ponto de situação da proposta da Câmara apresentada ao Ministério da 

Saúde sobre as urgências do Hospital. O Senhor Presidente informou que tem audiência marcada 
com o Senhor Ministro para discussão do assunto; 

- Referiu que o parque de estacionamento do Baleal não tem vindo a ser totalmente 
ocupado, sendo que algumas viaturas continuam a estacionar em cima dos passeios, e perguntou 
se, pontualmente, os serviços de vigilância da Câmara não poderiam fiscalizar e orientar a 
situação e se a GNR tem colaborado dentro da Ilha do Baleal, já que na parte sul constatou que 
algumas viaturas se encontravam ali estacionadas. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou 
que, embora possam haver alguns problemas de civismo, o balanço é extremamente positivo em 
termos de ordenamento e fluidez do trânsito, quer na ilha com a colocação de sinalética 
reguladora, quer na parte continental devido à dimensão dos novos espaços para parqueamento. 
O Senhor Presidente da Câmara sugeriu a manutenção da interdição fixada na ilha aos fins-de-           
-semana com vigilância personalizada. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 

dezasseis, dezoito e vinte e três de Julho 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 e sete de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 680.098,51 € (seiscentos e oitenta mil 
noventa e oito euros e cinquenta e um cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 218.361,24 € (duzentos e dezoito mil 
trezentos e sessenta e um euros e vinte e quatro cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.283.916,46 € (um milhão 
duzentos e oitenta e três mil novecentos e dezasseis euros e quarenta e seis cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 447.766,22 € (quatrocentos e 
quarenta e sete mil setecentos e sessenta e seis euros e vinte e dois cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos aos 
dias de 7 a 27 de Julho de 2007. 
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CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º S/16739/07/SE, datado de 20.7.2007, da Inspecção-Geral do Ambiente, 

solicitando que seja informada do reinício de laboração da Unidade Industrial, pertencente a João 
Narciso Dias, a fim de poder efectuar as colheitas necessárias para a realização de inspecção. 

- Tomado conhecimento e deliberado informar a Inspecção-Geral logo que se verifique o 
reinício da laboração. (P.º DASU) 

 
* Carta n.º 96/SEC, datada de 16.7.2007, da Escola Superior de Tecnologia do Mar, 

dando conhecimento da designação do representante deste Município no Conselho Consultivo 
daquela Escola Superior e solicitando que sejam facultados os seus dados para contacto. 

- Tomado conhecimento e deliberado designar o Senhor Presidente da Câmara para 
representante da Câmara, o qual deverá ser substituído nas suas faltas e impedimentos nos 
termos legais. (P.º 13/09) 

 
* Carta, datada de 19.6.2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio, no valor de 300,00 €, destinado ao pagamento 
de lanche servido no Festival “Flauta de Bisel”. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 300,00 €. (P.º 40/01/09) 

 
* Fax, datado de 10.7.2007, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 

Concelho de Peniche, solicitando a cedência de espaço no Jardim Público, para a realização do 
evento “Um Dia a Pintar Peniche”, que terá lugar no próximo dia 18 de Agosto. 

- Deliberado autorizar a utilização do Jardim Público Principal. (P.º 32/05) 
 
* Ofício n.º 449/2007, datado de 10.7.2007, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 

solicitando a atribuição de um subsídio, no valor de 1.495,00 €, destinado ao pagamento do 
assentamento de calçada na Travessa da Figueira, naquela freguesia. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio, no valor de 
1.495,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, com a ref.ª 15/CA/2007, datada de 13.7.2007, da União Desportiva e Cultural de 

São Bernardino, solicitando apoio logístico, conforme indica, destinado à realização da festa de 
Verão, naquela localidade, que terá lugar de 11 a 19 de Agosto próximo. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e autorizar o 
encerramento das vias necessárias à instalação do recinto da festa, devendo dar-se conhecimento 
à GNR. (P.º 11/03) 

 
* Carta n.º 98/07, datada de 13.7.2007, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 

apoio para a realização de um intercâmbio com jovens italianos, nomeadamente através do 
transporte gratuito do grupo de e para o aeroporto de Lisboa e da oferta de um jantar aos 
participantes. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal sem encargos, conforme 
pretendido, e o pagamento da despesa com a oferta de jantar aos participantes. (P.º 11/03) 
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* Carta, datada de 17.6.2007, da Comissão Organizadora da Festa de Nossa Senhora da 
Boa Viagem de Peniche, solicitando apoio através da oferta de taça ou troféu destinado a premiar 
as embarcações participantes na procissão do mar, incluída nos referidos festejos. 

- Deliberado oferecer à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 
Peniche duas taças, até ao valor de 200,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 20.7.2007, da Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Tecnologia do Mar de Peniche, solicitando apoio para a preparação da Recepção ao 
Caloiro 2007, nomeadamente na aquisição de T-shirts a distribuir aos caloiros de 2007. 

- Deliberado conceder à Associação de Estudantes da ESTM um subsídio, no valor de 
840,00 €. (P.º 13/09) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 27.7.2007, do Núcleo dos Ex-Combatentes do 

Concelho de Peniche, solicitando a cedência do espaço do Fórum da Parreirinha, no próximo dia 
25 de Agosto, a fim de realizar um espectáculo musical, cujo objectivo visa a angariação de 
fundos para a realização de uma escultura em homenagem aos Ex-Combatentes, assim como a 
impressão de 50 cartazes destinados à divulgação do evento. 

- Deliberado autorizar a utilização do espaço, conforme pretendido e dispensar o apoio 
logístico que materialmente seja possível. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 131/2007, datado de 11.6.2007, da Junta de Freguesia de São Pedro, 

solicitando apoio financeiro destinado ao pagamento de despesa a efectuar com o som e músicos 
aquando da realização da Grande Noite de Fados, no próximo dia 14 de Agosto, na escadaria da 
Igreja de S. Pedro. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de S. Pedro um subsídio, no valor de 600,00 € 
e dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 28) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 26.7.2007, do Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural, apresentando convite para aderir ao Programa Nacional do Ano Europeu 
para o Diálogo Intercultural. 

- Deliberado aderir ao referido projecto e encarregar o Senhor Vice-Presidente de indicar 
as iniciativas a desenvolver. (P.º 16/01) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 27.7.2007, do Teatro em Cena, solicitando apoio 

logístico para a realização de um espectáculo, intitulado “Sempre as Mesmas Palavras”, a 
realizar nos próximos dias 21 a 25 de Agosto, no Clube Recreativo de Peniche, nomeadamente 
com a impressão da respectiva publicidade. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico, que se traduz na assumpção da responsabilidade 
com os encargos a pagar com a execução de 200 folhetos A5, 200 flyers e 100 cartazes 
publicitários. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 466/2007, datado de 26.7.2007, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesa efectuada com a 
aquisição de placas toponímicas a colocar na área daquela freguesia. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio, no valor de 
250,47 €. (P.º 28) 

 
* Informação n.º 79/2007, datada de 25.7.2007, dos Serviços de Turismo, relativa à 
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solicitação de apoio financeiro apresentada pela Escola Superior de Tecnologia do Mar para a 
organização do Congresso Internacional de Turismo – Turismo da Região Leiria e Oeste, que 
terá lugar nos próximos dias 25 e 26 de Outubro. 

- Deliberado conceder à Escola Superior de Tecnologia do Mar um subsídio de 2.000,00 
€ e o apoio logístico que materialmente sela possível, conforme solicitado.  

 
* Informação n.º 80/2007, datada de 26.7.2007, dos Serviços de Turismo, solicitando o 

pagamento das despesas efectuadas com as refeições dos elementos da Associação Rendibilros, 
aquando da representação deste Município no stand da RTO na Feira Internacional de Lisboa, no 
período compreendido entre 23 de Junho e 1 de Julho últimos. 

- Deliberado conceder à Associação Rendibilros um subsídio, no valor de 100,00 €.  
 
* Foi novamente presente uma carta, datada de 11 de Julho de 2007, do Clube Naval de 

Peniche, propondo a assinatura de um protocolo de colaboração, com o objectivo de possibilitar 
a vertente competitiva da Escola de Natação das Piscinas Municipais de Peniche. 

- Deliberado aprovar, em princípio, o texto do protocolo a celebrar, cuja aprovação 
definitiva ficará condicionada à análise pelos membros da Câmara dos fundamentos relativos à 
denúncia do protocolo celebrado com o PAC. (P.º 11/03) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 16.7.2007, da empresa Filmes do Tejo II, Multimédia, Lda., 

solicitando apoio financeiro como comparticipação na realização de um filme de homenagem a 
Ruy Belo. (P.º 17) 

 
* Fax, datado de 24.7.2007, da Escola Superior de Tecnologia do Mar, dando 

conhecimento da sua colaboração com os Serviços Municipalizados na monitorização da 
qualidade da água da Albufeira do Rio de São Domingos, em Atouguia da Baleia. (P.º 43) 

 
* Carta, datada de 7.7.2007, da União Humanitária dos Doentes com Cancro, solicitando 

a oferta de donativo, a fim de possibilitar o funcionamento do recém-criado Núcleo de Apoio ao 
Doente Oncológico. (P.º 17) 

 
BAPTISMOS DE SURF: 

 
* Foi presente uma informação do Gabinete de Apoio ao Presidente, na sequência de 

proposta apresentada pela Flower Power Surf School, relativa ao estabelecimento de uma 
parceria com a escola de surf “Surfoz” e a “Optimus” para a realização de baptismos de surf na 
zona adjacente à concessão balnear do Baleal Campismo, de 1 de Agosto e 15 de Setembro 
próximos, a qual menciona ainda a necessidade de algum apoio logístico a prestar pelo 
Município. 

- Deliberado aprovar o estabelecimento da parceria com a escola de surf “Surfoz” e a 
“Optimus”, com vista à realização de baptismos de surf em Peniche e conceder o apoio logístico 
que materialmente seja possível. 

 
CONSTRUÇÕES NA AREIA 2007: 
 

* Foi presente a informação n.º 83/2007, datada de 26.7.2007, dos Serviços de Turismo, 
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solicitando apoio logístico para a realização do evento “Construções na Areia 2007”, que terá 
lugar no próximo dia 2 de Agosto, na praia do Baleal. 

- Deliberado conceder as autorizações, conforme proposto, e assumir os encargos a pagar 
com a oferta de lanche e alojamentos também constantes da proposta. 

 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL: 
 
 Foram presentes os seguintes ofícios das entidades que a seguir se indicam, solicitando a 
atribuição de subsídios destinados ao pagamento de despesas efectuadas com as Comemorações 
do 25 de Abril: 
 

* Ofício n.º 112/07, datado de 29.6.2007, da Junta de Freguesia de Conceição. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Conceição um subsídio, no valor de 
493,44 €. (P.º 23/01) 
 
 * Ofício n.º 149, datado de 23.5.2007, da Junta de Freguesia de Ferrel, 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 1.030,00 €.  

 
* Ofício n.º 432, datado de 11.6.2007, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 

de 1.924,97 €. (P.º 28) 
 
* Ofício n.º 374/2007, datado de 5.6.2007, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei. 
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio, no valor de 

1.030,00 €. (P.º 28) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 17: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 16 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 31.500,00 € em reforços de despesas correntes, 2.500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 34.000,00 € em anulações de despesas correntes. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 18: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 65.000,00 € em reforços de despesas correntes, 91.000,00 € em 
reforços de despesas de capital, 4.000,00 € em anulações de despesas correntes e 152.000,00 € 
em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 17: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 2.500,00 € em reforços. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 18: 
 
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 91.000,00 € em reforços e 152.000,00 € em anulações. 
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ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 17: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 13 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 1.500,00 € em reforços. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 18: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços e 4.000,00 € em anulações. 
 
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL: 
 
 * Foi presente uma informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, propondo, na 
sequência da aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a 
constituição de um Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, a estabelecer com o Município da 
Lourinhã através da realização de protocolo. 
 - Deliberado dar a concordância à constituição de um Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal nas condições propostas. (P.º 30/CMDFCI) 

 
SEMANA DA JUVENTUDE: 
 
 * Foi presente uma proposta de programa a desenvolver na semana da juventude, que 
decorre de 11 a 15 de Agosto próximo, o qual visa estimular a participação dos jovens do 
concelho de Peniche em actividades de recreação e lazer através da promoção de novos valores 
aliados à música, dança, teatro, desporto, actividades físicas alternativas, entre outros. 
 - Deliberado aprovar a proposta e autorizar o pagamento das despesas nela constantes, no 
valor global de 14.700,00 €, a que acrescerá o IVA. 

 
REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 
* Carta, datada de 16.7.2007, da Comissão de Festas de Ferrel, em representação da 

Fábrica da Igreja Paroquial S. Leonardo – Igreja de Ferrel, solicitando o licenciamento de uma 
Prova de Ciclismo, a realizar no próximo dia 10 de Agosto, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
2A/2005, de 24 de Março. 

- Deliberado autorizar a realização da referida prova de ciclismo, devendo assegurar junto 
da GNR o apoio e fiscalização necessários à realização do evento. (P.º 44/03) 
 
ENERGIA PARA “TAÇA DE ÁGUA”, NO CAMPO DA REPÚBLICA: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Sistemas de Energia e Tecnologia, dando 
conhecimento dos procedimentos necessários para que se possa proceder à ligação de energia 
eléctrica à “Taça de Água” instalada no Campo da República, em Peniche. 
 - Tomado conhecimento. (P.º 52/DEA) 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 
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das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Patrícia Pedro Militão, solicitando autorização para proceder à colocação 

de reclamo luminoso no estabelecimento comercial, sito na Rua Pôr-do-Sol, Lote 2, R/c Esq.º, na 
Consolação. 

- Deliberado informar que a Câmara só poderá pronunciar-se após ter sido apresentado 
previamente declaração de consentimento do respectivo condomínio. 

 
* Em nome de Banif – Banco Internacional do Funchal, solicitando autorização para 

proceder à colocação de reclamos luminosos na sua agência, sita na Rua Ramiro de Matos 
Bilhau, n.º 8/10, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de parecer 
do IPPAR. 

- Considerando o parecer favorável do IPPAR, deliberado deferir. 
 
* Em nome de Maria Pilar Alves Ferreira, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com esplanada, frente ao Café 100 Ondas, sito na Rua da Alegria, n.º 11, em Peniche. 
- Deliberado deferir, devendo respeitar as condições das informações dos serviços de 

fiscalização, de 18.7.2007, e da DGUO, de 23.7.2007. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta 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 9.30 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Coco-Loco”, 

sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Maurício Antunes 
Ribeiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
30 de Setembro de 2007. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café-

Gelataria Atlântico”, sito na Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia, de que é 
proprietária a Senhora Maria Irene Correia Pinto Ferreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 2 horas, com validade até 
31 de Julho de 2008. 
 
 * Foram ainda presentes dois faxes, datados de 30.7.2007, da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento dos horários de 
encerramento dos bares e estabelecimentos comerciais das freguesias de Atouguia da Baleia e 
Ferrel, aquando da realização das festas de Nossa Senhora da Assunção, de 14 a 18 de Agosto, e 
Nossa Senhora da Guia, de 5 a 11 de Agosto, respectivamente. 
 - Deliberado, nos termos e ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento constante do Edital de 
8.5.1997, autorizar o prolongamento do horário de encerramento dos estabelecimentos 
comerciais e de restauração e bebidas, no período compreendido entre os dias 14 e 18 de Agosto 
próximo, na freguesia de Atouguia da Baleia, e entre 5 e 11 de Agosto próximo, na freguesia de 
Ferrel, o que se comunicará à GNR. (P.º 34) 
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TOPONÍMIA: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 478, datado de 12.7.2007, da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, propondo a atribuição de nome de Rua Nascer do Sol à artéria que nasce na Rua do 
Carreirinho e vai no sentido Norte, no Alto Foz. 
 - Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (P.º 18/03)  

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação Social: 
 

Foram presentes as seguintes informações da técnica superior de serviço social: 
 
* Datada de 11 de Julho de 2007, apresentando novos cálculos efectuados aos 

rendimentos do titular do fogo sito no Edifício Coosofi, Letra B, R/c Esq.º, em Peniche, Senhor 
António Salazar Jesus Simões, em virtude do mesmo se encontrar agora na situação de 
reformado, auferindo por isso menos vencimento. 

- Deliberado fixar a renda de casa conforme proposto, em 53,19 € mensais. 
 
* Datada de 12 de Julho de 2007, propondo a alteração da titularidade do fogo sito no 

Bairro do Calvário, Rua 1.º de Maio, Bloco 1, R/c Esq.º, em Peniche, para o nome de João 
António Maria André, filho da anterior titular do fogo. 

- Deliberado autorizar a transferência da titularidade do arrendamento para João António 
Maria André, devendo a DASC efectuar os cálculos dos rendimentos do agregado familiar e 
apresentar proposta para fixação da renda respectiva. 

 
* Datada de 12 de Julho de 2007, propondo a alteração da titularidade do fogo sito no 

Bairro do Calvário, N.º 123, em Peniche, para o nome de Célia Maria Cordeiro Manã, filha do 
anterior titular do fogo. 

- Deliberado autorizar a transferência da titularidade do arrendamento para Célia Maria 
Cordeiro Manã, devendo a DASC efectuar os cálculos dos rendimentos do agregado familiar e 
apresentar proposta para fixação da renda respectiva. 

 
Desafectação de terrenos do domínio público: 

 
* Foram presentes três informações da SEGAAOM, acompanhadas do respectivo 

processo, sugerindo que se considerem desafectadas do domínio público três parcelas de terreno, 
a seguir identificadas, para integração no domínio privado do Município, uma vez que nos 
respectivos inquéritos não foram apresentadas quaisquer reclamações: 

- Com a área de 41,70 m2, sita na Rua do Outeiro, em Ferrel; 
- Com a área de 128,00 m2, sita no Beco das Tramagueiras, em Ferrel; 
- Com a área de 21,40 m2, sita na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público das 
parcelas e sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 

 
Concurso Público para Arrematação da Concessão da Exploração do Estabelecimento tipo Mini-     
-Mercado “Castelinho”, da Ilha da Berlenga: 
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 De harmonia com a deliberação de 25 de Junho do corrente ano, realizou-se, no decorrer 
da reunião, a hasta pública para arrematação da concessão da exploração do estabelecimento tipo 
mini-mercado “Castelinho”, da Ilha da Berlenga, cuja base de licitação foi de 3.500,00 €. 
Iniciada a sessão, e antes do começo da praça, foram previamente lidas as condições de 
exploração e prestados os esclarecimentos solicitados. 
 Aberta a praça e posto a exploração do estabelecimento à arrematação, verificou-se ter 
sido oferecido apenas o lanço máximo, no valor de 3.600,00 €, pela Senhora Maria Alice 
Caetano Gomes Francisco. 
 Na sequência da arrematação efectuada, foi deliberado adjudicar à Senhora Maria Alice 
Caetano Gomes Francisco a exploração do estabelecimento tipo mini-mercado “Castelinho” da 
Ilha da Berlenga, pelo valor de 3.600,00 €. 

 
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas, 
dando conhecimento de que o empreiteiro adjudicatário da empreitada referida em epígrafe 
suspendeu a realização dos trabalhos, propondo, caso a Câmara entenda, a rescisão do contrato, 
ao abrigo dos artigos 189.º e 185.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 - Deliberado colher o parecer jurídico do Senhor Consultor Jurídico, Dr. Mário de 
Carvalho, e informar a CCDRLVT da situação de paralisação dos trabalhos da empreitada. (P.º 
421-B/DOM) 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de José Francisco Reis Alves, para proceder à colocação de uma estrutura 

amovível em terraço, sito no Largo da Ribeira, n.º 24, e Travessa de Santo António, em Peniche. 
- Deliberado informar que a pretensão não é viável por ter merecido parecer desfavorável 

do IPPAR, que é vinculativo. 
Deliberado, ainda, que os Serviços de Fiscalização em articulação com os Serviços de 

Património averigúem e informem da titularidade do direito de propriedade do espaço a que 
alude o pedido e do que se encontra ocupado ao nível do piso inferior do Restaurante Oceanário 
com estrutura amovível. 

 
* Em nome de Lagarfil - Construções, Lda., para proceder a operação de loteamento, 

com 11 lotes, na Quinta da Palmeira, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado informar a requerente que não é viável a pretensão, nos termos e com os 

fundamentos constantes das informações da DEPPC, de 25 de Junho e 4 de Julho últimos, 
podendo a Câmara vir a reapreciar o assunto, desde que seja apresentado estudo que respeite as 
condições e dê cumprimento às orientações expressas e que resultam das referidas informações. 

 
* Em nome de Willy Philippo, solicitando autorização para proceder a ampliação de 

habitação, sita na Rua da Falésia, n.º 4, em Peniche. 
- Deliberado transmitir ao requerente a informação prestada pela DEPPC, de 13.7.2007, 

com a qual se concorda. 
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PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Fonte da Torneira ou Lagoeira, na 

Bufarda, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo. 
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos proposto para o local e encarregar o 

Senhor Presidente de estabelecer negociações com o proprietário do terreno com vista à 
aquisição da parcela necessária ao desenvolvimento do estudo. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 329/07, em nome de Alfredo Luís Matute, para proceder a alterações no 

edifício de habitação, sito na Rua Portas do Sol, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado colher o parecer do IPPAR. 
 
* Proc.º N.º 335/07, em nome de José Joaquim Raimundo Cordeiro, para proceder a 

alterações numa moradia unifamiliar, sita no Bairro dos Pescadores, n.º 10, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e dispensar o levantamento topográfico 

completo, devendo apresentar os vértices coordenados da ampliação a efectuar. 
 
* Proc.º N.º 185/04, em nome de Agritur – Sociedade Agrícola e Turística do Oeste, Lda., 

para proceder a alterações numa moradia, sita na Rua Raul Brandão, n.º 28, R/c, 1.º e 2.º, na Ilha 
do Baleal, já presente em reuniões anteriores, acompanhado agora de parecer da CCDRLVT. 

- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável da CCDRLVT, que é 
vinculativo. 

 
* Proc.º N.º 35/07, em nome de Jorge Oliveira Ferreira, para proceder a ampliação e 

remodelação de gelataria, sita no Largo da Ribeira, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado colher o parecer do IPPAR sobre o projecto. 
 
* Proc.º N.º 421/06, em nome de Mário Elias da Costa Correia, para proceder à 

legalização de anexos existentes na Avenida da Praia, n.º 51, no Lugar da Estrada, já presente em 
reunião anterior e acompanhado agora de novo parecer técnico da DGUO. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades constantes na informação da DGUO, de 14.09.2006. 

 
* Proc.º N.º 497/06, em nome de Natércia Sofia Franco Romão, para construção de uma 

moradia unifamiliar, sita na Travessa Nossa Senhora da Conceição, em Peniche, já presente em 
reunião anterior e acompanhado agora de parecer do IPPAR. 

- Considerando o parecer favorável do IPPAR, deliberado aprovar o projecto de 
arquitectura, devendo apresentar os projectos das especialidades constantes da informação da 
DGUO, de 25.7.2007, e respeitar também as demais condições referidas na informação da 
DGUO, de 19.10.2006. 

Deliberado, ainda, reiterar o pedido de informação solicitado através do ofício n.º 2933, 
de 16.4.2007. 
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* Proc.º N.º 294/07, em nome de European Seafood Investments, Lda., para construção 

de um tanque homogeneização de apoio a unidade fabril, situada na Estrada Nacional 114, em 
Peniche. 

-  Deliberado aprovar o projecto de construção do tanque de homogeneização e o pedido 
de licenciamento e autorizar os SMAS a proceder à ligação à rede de saneamento. 

 
Pedido de autorização de ligação à rede para descarga de efluentes: 
 
 Foi presente uma informação dos SMAS, datada de 22 de Junho último, subordinada ao 
assunto relacionado com o pedido de construção de um tanque de homogeneização, em nome da 
empresa ESIP. 
 Pelo Senhor Director Delegado dos SMAS foram dadas informações e prestados os 
esclarecimentos sobre o assunto, tendo referido que da análise feita ao projecto constatou que o 
mesmo carece de fundamentação e justificação técnica que reflita a qualidade dos efluentes 
devidos pelo aumento da capacidade da etapa de homogeneização, mesmo reconhecendo-se a 
dificuldade na apresentação de análises representativas daqueles. Deu conhecimento também do 
resultado das reuniões realizadas com representantes da ESIP, onde lhe foi transmitido que o 
projecto foi executado com verbas da própria empresa e reafirmada a pretensão de quererem 
cumprir com os índices de descarga previstos no anexo II do regulamento. Referiu, ainda, 
relativamente aos elementos apresentados, que o processo de funcionamento da ETAR melhora 
substancialmente, sendo que na maioria dos casos vão cumprir com as disposições previstas no 
anexo II, o mesmo não se verificando em relação ao anexo I. Salientou, por último, que o 
impacto da obra é positivo em relação aos níveis de exploração e índices  de descarga. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes informou que em Janeiro próximo o projecto não vai dar cumprimento 
às disposições que constam no regulamento e interrogou-se sobre qual a solução para validar ou 
sugerir a validação da pretensão, sabendo-se à partida que não vai cumprir com o regulamento 
que vai entrar em vigor em 2008. Sugeriu a realização de reunião da Câmara com a Mesa e os 
líderes das bancadas da Assembleia Municipal com vista à apreciação e acompanhamento do 
problema. O Senhor Vereador Jorge Gonçalves vincou que o que for decidido a Câmara terá que 
demonstrar às empresas industriais o esforço financeiro que tem sido feito em matéria de 
investimento nesta área e apelar à consensualização e zelar pelo cumprimento das disposições 
que regulam a matéria através do exercício do seu poder de autoridade. Deu a sua concordância à 
reunião a realizar com a Assembleia Municipal. O Senhor Presidente da Câmara referiu que, face 
à sensibilidade do assunto, seria aconselhável a celebração de acordo político local, com vista ao 
acompanhamento e tolerância daquele. Informou que iria reunir com o Presidente da Assembleia 
Municipal para apreciação do assunto. 
 Deliberado autorizar que os SMAS procedam a ligação à rede de saneamento até 31 de 
Dezembro de 2007, sendo da inteira responsabilidade da ESIP a garantia do bom funcionamento 
do sistema e adequação das águas residuais aos parâmetros de descarga em vigor. 
 

Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das 
deliberações adiante referidas: 

 
* Carta, datada de 23.4.2007, do Senhor Francisco Gonçalves Domingos, apresentando 

uma exposição relativamente a área ocupada indevidamente e relativa ao processo de obras n.º 
541/04. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para alienar a parcela de terreno 
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municipal ocupada, com a área de 20,00 m2, devendo informar da sua concordância, a fim de se 
diligenciar sobre a desafectação do domínio público. 

Deliberado, ainda, que o DPGU e o Gabinete Jurídico Municipal prestem informação, 
respectivamente sobre a estimativa de custo da parcela a alienar e sobre o apuramento das 
responsabilidades do técnico responsável pelo projecto e que estão associadas ao processo. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e trinta 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. 

 
 


