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ACTA N.º 32/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2009: 
 
Aos treze dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, 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, Vítor Manuel Farricha 
Mamede, 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 catorze horas e quarenta e cinco 
minutos. 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Luís Chagas, que, sobre o processo de construção de uma habitação, disse que tinha 

intervido na ultima Assembleia Municipal, onde tinha levantado algumas questões e leu o 
parecer da Consultora Jurídica para a área do urbanismo sobre o seu processo. Comunicou que o 
Vice-Presidente, em resposta às questões por si colocadas na sessão da Assembleia Municipal, 
tinha afirmado que ele tinha proferido uma inverdade, e que queria que ficasse claro se as suas 
afirmações tinham sido feitas no intervalo da reunião de Câmara, ou durante essa mesma reunião 
de Câmara. Finalizou dizendo que, como não achava que tivesse mentido, queria que a questão 
fosse esclarecida.  

O Senhor Vice-Presidente disse que se tinha limitado a ler a carta da Consultora Jurídica 
municipal, em que clarifica que lhe tinham sido facultados todos os elementos do processo. 

Esclareceu que o que o tinha dito era que o Senhor Luís Chagas tinha apresentado um 
documento em reunião de Câmara, onde tinha posto diversas questões e que tinha perguntado se 
o documento seria sujeito a deliberação, do que tinha respondido que obviamente que sim. 

O Senhor Luís Chagas disse que, em relação ao parecer, tinha sido a consultora jurídica a 
dizer que aquele incidia principalmente sobre o documento por si apresentado em sessão de 
Câmara e que se já tinham mandado toda a documentação do seu processo para a referida 
consultora, que ainda bem que o tenham feito. 

O Senhor Presidente leu o processo da Chefe de Divisão Administrativa sobre o 
documento do Senhor Luís Chagas e o parecer da Consultora Jurídica, acrescentando que aquela 
seria a informação que iria ser apresentada nesta sessão de Câmara e dada ao Senhor Luís 
Chagas. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que as afirmações do Senhor Vice-Presidente 
tinham sido feitas durante a sessão de Câmara. 

O Senhor Luís Chagas reafirmou que de facto o que tinha dito tinha sido durante a sessão 
de Câmara. 

O Senhor Vice-Presidente disse que, antes do Senhor Vereador Jorge Gonçalves falar, já 
tinha dito isso. Sobre a questão da denúncia ao Ministério Publico, disse que até parecia que a 
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Câmara estava a omitir alguma coisa, o que não era verdade, tanto mais que não tinha aprovado 
nenhum dos três processos de construção deficiente. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que o Senhor Luís Chagas o tinha abordado na 
sessão da Assembleia Municipal e que lhe tinha perguntado se a sua intervenção tinha sido 
durante a reunião de Câmara, o que tinha confirmado.  

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves esclareceu que tinha aprovado os três projectos em 
questão e que os mesmos estavam em condições de serem aprovados. Salientou que o que estava 
em causa não eram os projectos mas sim a sua execução, a má qualidade da construção. 

O Senhor Vereador Vítor Farricha disse que não tinha estado presente na reunião de 
Câmara, mas que não podia deixar passar em claro o que tinha dito o Senhor Vice-Presidente na 
sessão da Assembleia Municipal, uma vez que quem tinha dito a inverdade tinha sido o Vice-
Presidente, como representante da Câmara Municipal. 

O Senhor Presidente disse que iria colocar em sede própria as considerações que foram 
feitas sobre as habitações mal construídas à Agência Lusa, uma vez que davam a entender que 
havia conluio com os três promotores. Acrescentou que a postura revelada e o relato que tinha 
sido feito pela comunicação social, iriam ser consequentemente analisados e oportunamente 
teriam o tratamento devido. 

O Senhor Luís Chagas perguntou se alguém iria dizer que afinal ele não tinha dito uma 
inverdade. 
 

- José Pimentel Carvalho, que, na qualidade de proprietário de um prédio situado na Rua 
Raul Brandão, na Ilha do Baleal, face à construção de forma dúbia de um bar, se tinha dirigido à 
Câmara para saber como tinha sido licenciado. Acrescentou que, numa reunião dos Amigos do 
Baleal, o Senhor Presidente tinha afirmado que nunca tinha recebido reclamações sobre o 
barulho produzido pelo referido bar. Disse ainda que, em Fevereiro passado se tinha dirigido por 
e-mail à Câmara Municipal sobre o assunto e até à data não tinha recebido qualquer resposta. 
Deu uma explicação sobre o horário de funcionamento do bar e sobre a clientela habitual que o 
frequenta. 

Disse também que a Câmara fechava os olhos aquela situação e que já tinha feito mais de 
20 participações à GNR. 

Afirmou que em Março passado tinha solicitado licenciamento municipal para 
remodelação do seu prédio, referindo o que lhe tinha sido exigido e frisando que os serviços 
municipais tinham demorado 121 dias a dar parecer sobre o projecto. 

Acrescentou que gostaria de saber quais os licenciamentos que o bar tinha e o que a 
Câmara poderia fazer para as autoridades actuarem. 

Finalizou dizendo que iria até onde pudesse para fazer valer a sua razão e que se não 
conseguisse entraria em vias de facto. 

O Senhor Presidente pediu desculpa, em nome do GAP, por o munícipe em questão não 
ter sido avisado da mudança da data de realização da presente reunião. 

Quanto ao e-mail, pediu o endereço electrónico, para procurar a sua recepção e ver o seu 
encaminhamento. 

Sobre o bar, disse que as obras do mesmo tinham sido embargadas e descreveu as 
diligências já efectuadas. Disse também que na próxima reunião iria ser trazida uma informação 
sobre o ponto de situação deste processo. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues se não tinha sido pedido, para além da mudança de 
telhado do prédio, a construção de um muro na parte de trás. 

O Senhor José Pimentel explicou o processo, dizendo que o parecer da ARH tinha vindo 
fora do prazo e que, por consequência era nulo. 
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O Senhor Presidente solicitou que entregasse cópia do ofício enviado 121 dias após 
entrega do projecto, para posteriormente poder dar uma explicação, tanto a ele como aos 
Vereadores, sobre o que se tinha passado.  

O Chefe da DGUO esclareceu que o parecer à ARH tinha de ser sempre solicitado e que 
havia várias opiniões sobre a caducidade dos prazos de resposta.  

 
- Odília dos Santos Baltazar, que fez uma exposição sobre o seu processo de obras nº 

17/2009, dizendo que tinha recebido uma notificação e que queria saber o que realmente se 
passava com o seu processo. Disse ainda que não estava a ter o mesmo tratamento que os outros 
munícipes que já tinham passado por iguais circunstâncias.  

O Senhor Presidente frisou que, nos processos de decisão não havia perseguição fosse a 
quem fosse. Acrescentou que tinha havido uma inspecção ordinária do IGAL e que no relatório 
respectivo constava um entendimento diferente ao seguido pelos serviços municipais até aquela 
data, no tocante a processos idênticos ao da munícipe em questão. Disse que a Câmara tinha 
contestado em Janeiro ultimo o referido entendimento e que se estava à espera do resultado dessa 
contestação. Justificou a atitude defensiva da Câmara devido ao facto de ter havido uma 
interpretação diferente da IGAL e de não ter ainda sido recebida resposta à contestação, 
apresentada pela Câmara em Janeiro passado, à citada interpretação. 

Esclareceu ainda que a Câmara tinha adoptado uma atitude prudente sobre esta situação, 
uma vez que a contestação da Câmara, apesar de bem fundamentado, não a desresponsabilizava, 
caso não fosse aceite pela IGAL. 

O Chefe da DGUO reforçou tecnicamente as afirmações do Senhor Presidente.  
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que compreendia a posição da Câmara, mas 

que também compreendia a posição dos queixosos. Sugeriu que a Câmara convocasse os 
proprietários e que suscitasse a hipótese de os mesmos fazerem uma operação de loteamento, 
envolvendo a Junta de Freguesia respectiva como intermediária. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- No dia 30 de Julho, participou numa reunião do CLAS e numa reunião com a nova 

Direcção do Clube Recreativo de Peniche. 
- No dia 31 de Julho, participou na apresentação do livro de João Tordo, no âmbito da 

edição da Feira do Livro deste ano, organizada pela Associação Juvenil de Peniche. 
- No dia 1 de Agosto, no âmbito da Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, esteve a 

bordo do navio Cacino, da Armada Portuguesa, com os Senhores Governador Civil de Leiria e 
Presidente da Assembleia Municipal de Peniche. 

- No dia 3 de Agosto, participou nas cerimónias comemorativas do Dia do Município e na 
recepção dos participantes do concurso de fotografia subaquática, realizado na Ilha das 
Berlengas, no âmbito dos XV Jogos Náuticos Atlânticos e participou também na apresentação do 
livro de Pedro Pinto. 

- No dia 6 de Agosto, participou na inauguração das novas instalações da associação de 
Solidariedade do Ferrel, que contou com a presença do Ministro do Trabalho. 
No dia 7 de Agosto, reuniu com os Senhores Vice-Presidente da Câmara, Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e moradores da Bufarda, para analisarem os problemas daquela 
povoação. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.08.2009 * Livro 100 * Fl.298 

- No dia 8 de Agosto, participou na fase final da Taça de Peniche de Veteranos, 
organizada pela Câmara Municipal, tendo dirigido uma palavra de apreço aos participantes e a 
todos os elementos que, de uma forma voluntária, participaram nesta iniciativa. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que assim que o parecer sobre as propostas de protocolo, a celebrar com o GDA, 

lhe tinha sido entregue, remeteu-o para a reunião de Câmara e comunicou aos representantes do 
GDA o ponto de situação sobre o assunto. 

- Comunicou o início da actividade da edição deste ano da Semana da Juventude, que 
tinha registado uma grande afluência de pessoas. 
Sobre a Corrida e a Caminhada da Praia Norte, cuja edição deste ano o PAC não tinha 
conseguido levar a efeito, informou que a Câmara tinha tomado a iniciativa de organizar tal 
evento. 

- Comunicou que tinha reunido com a Associação de Futebol Amador, para tomar 
conhecimento das necessidades daquele clube desportivo. 
Referiu-se elogiosamente à Associação de Solidariedade do Ferrel, pela concretização das suas 
novas instalações. 

- Disse também que tinha participado em diversos eventos, tais como a entrega de 
prémios nas Construções na Areia, no Baleal, na prova de Bodyboard e na cerimónia de abertura 
da exposição de Juan Santamaria. 

- Disse ainda que tinha participado em duas reuniões com moradores da Bufarda e o 
Presidente da Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia, para análise de problemas sentidos por 
moradores daquela localidade. 

- Deu conta do andamento de algumas obras municipais, nomeadamente em Casais do 
Júlio, do espaço polivalente de Reinaldes, do Jardim de Infância da Colónia Balnear, da Escola 
do Alemão e de diversos alcatroamentos na cidade de Peniche, presentemente interrompidos, por 
gozo de férias da empresa adjudicatária. 
 

Senhor Presidente da Câmara 
- Informou que, perante o falecimento do actor Raul Solnado, tinha enviado uma 

mensagem de condolências à família, tendo em conta a relação que mantinha com Monsenhor 
Bastos, no tocante a acções de solidariedade concretizadas em Peniche. 
Propôs que fosse comunicado à família o pesar sentido pela Câmara pelo falecimento de Raul 
Solnado e que no futuro fosse atribuído o nome do referido actor a uma rua de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Disse que tinha participado no lançamento da reedição de um livro de Macário Calado e 

informou como tinha decorrido a reunião com a ARH Tejo, realizada a 10 de Agosto, sobre os 
desenhos informativos relativos ao Plano da Albufeira de S. Domingos, louvando a forma como 
aquela entidade se tinha disponibilizado para emitir o parecer sobre a obra de prolongamento do 
emissário da ETAR de Peniche, que elaborou com uma rapidez fora do normal. 

- Comunicou ainda que tinha reunido com o Presidente da Junta de Freguesia da 
Atouguia da Baleia, para dar conta do ponto de situação das intervenções naquela freguesia, no 
campo do saneamento básico. 
 

Senhor Vereador Paulo Rodrigues 
- Comunicou que na última reunião de Câmara tinha protestado pela ausência do 

Presidente da Câmara, uma vez que a reunião tinha sido marcada por ele e que poderia ter sido 
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adiada, tal como tinha sido a presente reunião. Disse ainda que a sua vontade tinha sido a de não 
participar na referida reunião. 

- Frisou que tinha uma série de questões postas ao Senhor Presidente em anteriores 
reuniões e que aguardava pelas respostas. 

- Disse também que tinha visto uma máquina municipal em plena área balnear, com a 
zona de intervenção perfeitamente delimitada, a executar uma obra. Acrescentou que, sem pôr 
em causa a necessidade e justeza da obra, criticava o planeamento da mesma, visto que coincidia 
com a altura de maior movimento de veraneantes. 

- Voltou a perguntar sobre a situação do bloco operatório do Hospital de Peniche.  
Comunicou, por último, que lhe tinha sido dito que, desde Junho, o DPGU não estava a cumprir 
o CPA, ao recusar a recepção de documentos, por o funcionário encarregado de os receber estar 
de férias. Acrescentou que agora não se podia fazer pedidos de licenças de utilização até vir o 
funcionário em questão de férias. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que tinha lido no jornal Correio de Peniche numa nota da CDU onde dizia que a 

oposição inviabilizava as propostas apresentadas por aquela força politica e frisou que era bom 
que a CDU materializasse tal afirmação e dissesse quais as propostas que tivesse apresentado e 
que não tivessem sido aprovadas pela oposição. Salientou que talvez a CDU não conseguisse 
apresentar nenhuma proposta nessas condições. 

- Sobre a proposta de atribuição do nome de Raul Solnado a uma rua de Peniche, disse 
que já tinha sugerido que se atribuíssem os nomes de Abel Campos e do Dr. Domingos Pata a 
ruas de Peniche, acrescentando que iria elaborar uma proposta escrita para o efeito. 
Comunicou que tinha posto uma série de questões nas reuniões de 13 e 27 de Julho e que não 
tinha recebido qualquer resposta, lembrando que a Câmara, legalmente, tinha dez dias úteis para 
responder às questões colocadas pelos vereadores. 

- Perguntou se a Câmara já tinha algum plano de contingência em relação à pandemia da 
Gripe A. 
 

Senhor Vereador Vítor Mamede: 
- Lamentou o que se estava a passar no tocante ao estacionamento do Campo da 

Republica. 
- Disse que os alcatroamentos na cidade de Peniche se estavam a realizar num momento 

menos próprio, em plena época balnear, quando o número de visitantes a Peniche atinge o seu 
auge. 

- Lembrou que tinha pedido o relatório da actividade do Centro de Convívio, no último 
semestre e não lhe tinha sido entregue. 

- Sobre a não entrega da parte financeira do relatório da edição dos Sabores do Mar de 
2008, disse que aquela história começava a ser um bocado complicada. 

- Sobre a ausência do Presidente da Câmara na última reunião disse que não tinha 
contestado e até achava normal. Mas que constatava agora que tinha havido tratamento desigual 
em relação a esta reunião de Câmara. Perguntou se alguma coisa tinha ocorrido entre reuniões 
para justificar tal tratamento. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que, entre reuniões, haviam programações que eram feitas e que não tinha 

assistido à última reunião de Câmara porque tinha tido oportunidade de ir com a sua família 
gozar uns dias de férias à Ilha das Berlengas. Acrescentou que tinha achado que a reunião iria 
correr normalmente. Quanto a esta reunião disse que, por haver algumas matérias a discutir em 
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que fazia sentido a sua presença, tinha telefonado para cada Vereador a propor a mudança da 
data da reunião e nenhum deles lhe tinha colocado qualquer obstáculo, referindo que o facto não 
traduzia perda de confiança em quem quer que fosse. 

- Comunicou que a intervenção no Baleal tinha tido carácter excepcional e por força de 
solicitações que invocaram razões muito objectivas de morarem na Ilha do Baleal algumas 
pessoas deficientes. Acrescentou que a ARH Tejo e a Capitania tinham dado pareceres sobre a 
intervenção em tempo recorde. Reconheceu eventuais incómodos aos veraneantes, mencionou a 
colaboração da Junta de Freguesia de Ferrel e dirigiu uma palavra de reconhecimento aos 
serviços municipais envolvidos na obra, pela celeridade de execução. 
 

Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Frisou que na sua intervenção não tinha posto em causa a necessidade da obra, nem a 

qualidade da sua execução, mas sim o seu planeamento para esta altura do ano, em plena época 
balnear. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que não havia qualquer falta de planeamento, uma vez que a questão de falta de 

acessibilidade a deficientes tinha sido colocada em Junho, todo o processo de recolha de 
pareceres e autorizações tinha sido tratado em tempo recorde e a sua execução tinha decorrido de 
forma exemplar. 

- Sobre o bloco operatório do Hospital de Peniche, disse que a informação que tinha era 
de que estava a ser alvo de obras e que reabriria posteriormente. 

- Em relação ao estacionamento no Campo da Republica, disse que de 15 de Julho a 15 
de Agosto havia grandes dificuldades de estacionamento, apesar de haver sinalética adequada. 
Acrescentou que se iriam tomar medidas para tentar minimizar o problema. 
 

Senhor Vereador Vítor Mamede: 
- Disse que competia a alguém fazer cumprir as deliberações da Câmara e que o arranjo 

do Campo da Republica tinha por intenção tirar de lá o estacionamento. Sugeriu que se 
recorresse aos vigilantes municipais e à PSP. 
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que a fiscalização do estacionamento competia à PSP e que os vigilantes 

municipais tinham outras funções. 
 

Senhor Director do DPGU: 
Relativamente à recusa de recepção de documentos no DPGU, por o funcionário estar de 

férias, disse que não só a Câmara cumpria todos os prazos do CPA, como na maioria esmagadora 
dos casos os reduzia muito substancialmente. Acrescentou que o que podia acontecer, era que no 
acto de entrega dos documentos, estes não estivessem completos e a Câmara usasse o 
expediente, para não devolver os processos e assim poupar tempo do requerente, de esperar pela 
entrega de todos os documentos e só nessa altura dar entrada do processo. Solicitou ao Senhor 
Vereador Paulo Rodrigues que indicasse um exemplo concreto. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
Pediu ao Senhor Vereador Paulo Rodrigues que explicitasse melhor o caso, a fim de se 

perceber melhor o que se tinha efectivamente passado e se desse oportunidade aos serviços 
municipais de se defenderem. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 13, 14 e 

27 de Julho último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 29 de Julho de 2009, da empresa Essilor Portugal – Sociedade 

Industrial de Óptica, L.da, solicitando autorização para proceder à ocupação da via pública com 
uma unidade móvel, na Praça Jacob Rodrigues de Sousa, em Peniche, de 31 de Agosto a 11 de 
Setembro de 2009, a fim de realizar um rastreio visual. 

- Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
 
* Ofício n.º 526, datado de 2 de Julho de 2009, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas 
com a manutenção do Jardim Público do casal Moinho. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da baleia um subsídio, no valor 
de 2.520,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 14 de Julho de 2009, do Grupo Associativo de Investigação em 

Feridas, solicitando a cedência do autocarro municipal para deslocação de 50 participantes no 
evento “Escolas de Feridas”, do Atlântico Golf Hotel, em Peniche, à Vila de Óbidos, no próximo 
dia 24 de Setembro. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal. (P.º 17)  
 
* E-mail, datado de 6 de Agosto de 2009, da ACISCP – Associação Comercial, Industrial 

e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando a oferta de almoço aos participantes no evento 
“Um Dia a Pintar Peniche”, que se irá realizar no próximo dia 22 de Agosto. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelos encargos a pagar com a oferta do almoço, 
a realizar na cantina do Centro Social.  

 
* Carta, datada de 5 de Agosto de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a pagar o fornecimento 
das seguintes refeições na cantina daquele Centro Social: 

- Beberete “Dadores de Sangue”; 
- Jantar “Grupo Tarabelo”; 
- Refeições “Rendilheira”; 
- Acção Social (refeições familiares do mergulhador desaparecido); 
- Reunião “CLAS”; 
- Beberete “As Gaivotas”; 
- Refeições aos arqueólogos dos Fornos Romanos do Morraçal da Ajuda. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário de 5.545,34 €. (P.º 40/09/01) 
 
* E-mail, datado de 3 de Agosto de 2009, da Acústica Médica, solicitando autorização 
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para proceder à ocupação da via pública, no Largo da Igreja, em Atouguia da Baleia, para a 
realização de uma acção de rastreio auditivo, no próximo dia 23 de Setembro. 

- Deliberado autorizar o solicitado. (P.º 17) 
 
* Carta, com a ref.ª 10/D/2009, datada de 29 de Julho de 2009, da União Desportiva e 

Cultural de São Bernardino, solicitando a oferta de meia libra em ouro, destinada a premiar um 
dos vencedores do torneio de tiro ao alvo, que decorrerá durante os festejos de verão daquela 
colectividade. 

- Deliberado oferecer ½ libra em ouro à União Desportiva e Cultural de São Bernardino. 
 
* Informação, sem data, do Pelouro da Cultura, apresentando uma relação dos apoios 

solicitados pela empresa Just Night destinados à realização do evento “Sounds of Passion”, que 
terá lugar na Fortaleza de Peniche, no próximo dia 15 de Agosto. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, conforme 
solicitado.  

 
* Fax, datado de 28 de Julho de 2009, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 

do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância do horário de funcionamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas e comércio, no período compreendido entre 5 e 11 de 
Agosto corrente, aquando da realização da Festa de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara que autorizou o 
alargamento e tolerância de horário de funcionamento dos estabelecimentos, de 5 a 11 de 
Agosto. (P.º 11/03) 

 
* Carta, com a ref.ª 149/D/09, datada de 6 de Outubro de 2008, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando autorização para a permanência de alguns 
feirantes até às 24.00 horas do 16 de Agosto corrente, no Arraial da Festa de Nossa Senhora da 
Boa Viagem, revertendo o valor do terrado como donativo àquela associação. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente que autorizou a pretensão. (P.º 
11/03) 

 
* Informação, sem data, da Técnica Superior de Recreação, Lazer e Turismo, propondo o 

acesso gratuito ao Museu Municipal a todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e 
os 25 anos, no próximo dia 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara que autorizou a 
entrada gratuita no Museu Municipal, no dia 12 de Agosto. 

 
* Informação, datada de 23 de Julho de 2009, do DEA, dando conhecimento do 

abastecimento de combustíveis a algumas viaturas municipais em bombas particulares, em 
virtude de ter acabado o gasóleo na bomba existente nas oficinas municipais.  
 - Deliberado proceder ao pagamento dos encargos com o abastecimento de combustíveis 
de viaturas municipais, no valor de 421,45 €.  
 

* Informação n.º 67/2009, datada de 10 de Agosto de 2009, dos Serviços de Turismo, 
solicitando a cedência de algum apoio logístico para a realização do evento “Ritmos Folclóricos 
– Danças e Cantares do Concelho de Peniche”, que se realizará no fórum da Parreirinha, no 
próximo dia 28 de Agosto. 

- Deliberado autorizar o apoio solicitado. 
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* Informação n.º 58/2009, datada de 28 de Julho de 2009, dos Serviços de Turismo, 
relativa à realização da VI edição de Artes da Dança, que terá lugar nos dias 21 a 23 de Agosto 
corrente, no Fórum da Parreirinha. 

- Deliberado aprovar a proposta dos Serviços de Turismo para realização da VI edição de 
Artes de Dança, assim como o respectivo orçamento da despesa a suportar com a realização do 
evento em questão. 

 
* Informação n.º 7/2009, datada de 30 de Julho de 2009, dos Serviços de Turismo, 

solicitando o pagamento de despesas efectuadas com os serviços prestados pela Oficina de 
Rendas de Bilros “O Brincalhão”, na Feira Internacional de Artesanato, que teve lugar na FIL, de 
27 de Junho a 5 de Julho último. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, conforme 
proposto, no valor de 488,07 €. 

 
* Informação n.º 8/2009, datada de 30 de Julho de 2009, dos Serviços de Turismo, 

solicitando o pagamento de despesas efectuadas com os serviços prestados pela Associação 
Peniche-Rendibilros, na Feira Internacional de Artesanato, que teve lugar na FIL, de 27 de Junho 
a 5 de Julho último. 

- Deliberado conceder à Associação Peniche Rendibilros um subsídio, no valor de 178,90 €. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 532/DRLVT/2009, datado de 31 de Julho de 2009, da Direcção Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo (DRLVT) – Instituto do Desporto de Portugal, remetendo cópia do Auto 
de Vistoria efectuado ao Parque de Diversões Aquáticas de Peniche – Sportágua, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 de Março. (P.º 16/01) 

 
* Fax, datado de 28 de Julho de 2009, da ADEPE, remetendo cópia de documento 

assinado na cerimónia de reconhecimento dos GAC Oeste – Grupo de Acção Costeira. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 4 de Agosto de 2009, do PAC – Peniche Amigos Clube, informando 

de que não irá organizar este ano a Corrida da Praia Norte por não estarem criadas as condições 
necessárias para o efeito. (P.º 44/03) 

 
 * Notícia sobre a Corrida das Fogueiras, publicada na revista Mundo da Corrida, do mês 
de Agosto. 

 
MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 

 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Julho. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Conceição: 
- 10 sacos de cimento e 12 pares de luvas de protecção, destinados à remodelação do 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.08.2009 * Livro 100 * Fl.304 

passeio da Rua da Berlenga, em Peniche, no valor estimado de 75,00 €; 
- 60 m2 de calçada portuguesa, para remodelação do passeio da Rua Pedro Cervantes 

Figueira, em Peniche, no valor estimado de 480,00 €; 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 

 - 30 manilhas de 50 e 30 manilhas de 60, destinadas à criação de acessos a propriedades 
agrícolas, naquela freguesia, no valor estimado de 802,20 €; 
 - 120 m de lancil, 250 m2 de pavê, 2 carradas de pó de pedra, 1 palete de cimento, 1 
carrada de areia e cascalho e 1 carrada de areia média, a utilizar na Rua do carril, naquela vila, 
no valor estimado de 1.684,05 €; 
 - 11 pares de botas, no valor estimado de 275,00 €. 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foram presentes, para efeitos de aprovação, os textos de protocolo e acordos de 
parceria a celebrar com as seguintes instituições, os quais foram objecto da deliberação que a 
seguir se indica: 
 - Com o Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, tendo como objecto o 
desenvolvimento conjunto de projectos, actividades e iniciativas, visando a identificação, estudo, 
conservação, valorização e divulgação do património natural de fundo paleontológico do 
concelho de Peniche; 
 - Com a Lena Ambiente e Energia, visando a dinamização do projecto “Uma Lata, um 
Sorriso”; 
 - Com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, visando promover um mercado 
de arrendamento mais dinâmico através da iniciativa Porta 65 Jovem. 

- Deliberado aprovar os textos dos protocolos a celebrar e dar poderes ao Senhor 
Presidente da Câmara, ou a quem legalmente o substituir, a outorgá-los em nome do Município 
 
EDUCAÇÃO: 
 

Subsídios escolares: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 30 de Julho de 2009, da Técnica Superior de 
Serviço Social, propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios a atribuir aos alunos 
carenciados a educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros 
e material escolar. 
 - Deliberado aprovar os valores dos auxílios económicos para livros e material escolar, 
para o ano lectivo de 2009/2010. 
 

* Foi presente uma informação, datada de 29 de Agosto de 2009, do Pelouro da 
Educação, apresentando uma proposta de atribuição dos seguintes subsídios aos Agrupamentos 
que a seguir se indicam, destinados ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o 
ano lectivo de 2009/2010: 

- Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 7.035,00 € (não inclui o pagamento 
das assinaturas de telefones no valor de 3.672,00 €/ano); 

- Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche – 3.831,50 € (inclui o pagamento da 
assinatura dos telefones); 

- Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde – 6.458,50 € (inclui o pagamento da 
assinatura dos telefones). 
 - Deliberado concordar com os valores propostos pelo Pelouro da Educação para 
expediente, limpeza e comunicações, para o próximo ano lectivo de 2009/2010. 
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TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, em virtude dos mesmos não 
serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 
 Cátia Sofia Delgado Ferreira, Joana Filipa Ferreira Monteiro, Cátia Santos Gaboleiro, 
Filipa Alexandra da Silva Pereira, Catarina Costa Grilo, Mariele de Oliveira Santos, Rute 
Fonseca Serpa, Marina Sousa Gavino, Ricardo Santos Rocha, Luís Carlos Santos Pinheiro, 
Daniel Martins Costa, Carlos Jorge Elias de Jesus, Diana Filipa de Oliveira Almada, Rita Isabel 
Antunes Martins, Renato José Marques Ferreira, Adriana Santos Correia, Vanessa da Cruz 
Rocha, Vera Isabel Santos Rafael, Melanie Oliveira Ramos, Jessica Cristina Henriques Martins, 
Vanessa Sofia Leitão, Fábio Ferreira Gonçalves e Ricardo Jesus Fonseca. 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “OBRAS DE BENE-
FICIAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE”: 

 

* Foi presente o relatório final de qualificação dos concorrentes ao concurso público 
referido em epígrafe, elaborado pela comissão de abertura das propostas. 

- Tomado conhecimento. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”: 
 

 * Foi presente a acta do júri de procedimento do concurso referido em epígrafe 
relativamente à aprovação das listas de erros e omissões. 

- Deliberado: 
1 – Aprovar a lista final de erros e omissões apresentada pelo projectista; 
2 – Rectificar o preço base do concurso para 1.246.737,12 € (um milhão duzentos e 

quarenta e seis mil setecentos e trinta e sete euros e doze cêntimos); 
3 – Marcar novo prazo de entrega das propostas para o próximo dia 26 de Agosto de 

2009, em cumprimento do previsto no n.º 3 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos; 
4 – Proceder à aquisição do estudo geotécnico do terreno, através de procedimento 

independente deste concurso. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA “SERRA D’ EL-REI – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS – ZONA DA VARGINHA – 1.ª FASE: 

 

* Foi presente, para efeitos de homologação, cópia da deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 30 de Julho de 2009, e 
restante documentação, relativa à empreitada mencionada em epígrafe. 

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, de 30 
de Julho de 2009. 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O GRUPO DESPORTIVO ATOUGUIENSE: 
 

 A Câmara deliberou aprovar, em princípio, as três propostas de protocolo a celebrar com 
o Grupo Desportivo Atouguiense, os quais visam a concessão de apoio financeiro para formação, 
para manutenção de equipamentos e para comparticipação na aquisição de equipamentos. 
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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 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café o 

Ferrador”, sito na Rua do Clemente, n.º 15, em Ferrel, de que é proprietária a Senhora Rosa 
Maria Santos Vala. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Agosto de 2010. 

 
* Das 23.00 às 6.00 horas, para o estabelecimento de discoteca, denominado “Voilá”, sito 

na Rua Bartolomeu Dias, no Baleal Sol Village, em Ferrel, de que é proprietário o Senhor 
Idalino Fernando Fonseca Lourenço. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2009. 

 
* Das 10.00 à 1.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 

“Restaurante Voilá”, sito na Rua Bartolomeu Dias, no Baleal Sol Village, em Ferrel, de que é 
proprietário o Senhor Idalino Fernando Fonseca Lourenço. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 à 1.00 horas, com 
validade até 31 de Agosto de 2010. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 

 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamento para a Rua da Cancelinha, Rua do Mato das Eiras e ligação à 
urbanização situada a sul, na Coimbrã, acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aprovar. 
 

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamento para a Rua Luís de Camões, nos Casais Brancos, acompanhado de 
parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aprovar. 
 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 * Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 7 de Julho de 2009, propondo a 
actualização e conclusão do plano referido em epígrafe, apresentando uma proposta com o 
cronograma dos trabalhos e a revisão dos honorários contratados. 
 - Deliberado, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro: 
 1 – Não sujeitar o Plano de Urbanização de Atouguia da Baleia a Avaliação Ambiental 
Estratégica por se verificar que não é passível de vir a produzir efeitos significativos no 
ambiente; 
 2 – Solicitar o acompanhamento do Plano por parte da CCDR-LVT; 
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 3 – Fixar o período de Participação Preventiva (20 dias), com divulgação e publicação 
dos pontos referidos na presente informação, nos termos da legislação em vigor. 
 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SERRA D’EL-REI: 
 
 * Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 13 de Julho de 2009, propondo a 
actualização e conclusão do plano referido em epígrafe, apresentando uma proposta com o 
cronograma dos trabalhos e a revisão dos honorários contratados. 
 - Deliberado, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro: 
 1 – Não sujeitar o Plano de Urbanização de Serra d’El-Rei a Avaliação Ambiental 
Estratégica por se verificar que não é passível de vir a produzir efeitos significativos no ambiente; 
 2 – Solicitar o acompanhamento do Plano por parte da CCDR-LVT; 
 3 – Fixar o período de Participação Preventiva (20 dias), com divulgação e publicação 
dos pontos referidos na presente informação, nos termos da legislação em vigor. 
 
PARQUE DE MERENDAS: 
 

 * Carta, datada de 23 de Junho de 2009, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando 
autorização para proceder à colocação de um parque de merendas no Campo da República, em 
Peniche. 
 - Deliberado que seja prestado o parecer da Arquitecta Paisagista.  
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

* Requerimento, em nome do Banco BPI, S.A., solicitando autorização para proceder à 
colocação de um reclame luminoso, na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado indeferir por ter merecido parecer desfavorável da DRC-LVT, devendo 
transmitir-se o parecer ao requerente.  

 
* Requerimento, em nome de Marco Filipe Brás Domingues, solicitando a legalização da 

esplanada existente junto ao estabelecimento de que é proprietário, sito na Avenida do Porto de 
Pesca, em Peniche. 

- Deliberado deferir, devendo o requerente juntar planta que prove que o passeio sobrante 
possui a largura de 1,50 m, livre de quaisquer obstáculos, de modo a permitir a passagem de 
pessoas com mobilidade condicionada. 

 
* Requerimento, em nome de Pastelaria Duna, L.da, solicitando autorização para proceder 

à colocação de uma esplanada, na Avenida 25 de Abril, n.º 6, em Peniche. 
- Deliberado indeferir. 

 
DESTAQUE DE PARCELA: 

 

* Requerimento, em nome de João Manuel Pereira dos Santos, solicitando o destaque de 
uma parcela de terreno, com a área de 1106,00 m2, sita na Rua dos Bentos, em São Bernardino, 
já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aceitar a cedência de parcela com a área de 5,75 m2, proveniente de 
operação de destaque, devendo ser celebrada a necessária escritura pública. 
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* Foi novamente presente o requerimento, em nome da empresa Peniche Praia – Turismo 

e Construção, L.da, onde solicita o destaque de uma parcela de terreno, sita na Zona do Convento, 
em Peniche, acompanhado agora de uma carta, datada de 21 de Abril de 2009, solicitando a 
marcação de escritura. 

- Deliberado rever a deliberação tomada em 19 de Abril de 2006, no sentido de: 
a) Alienar ao requerente as duas parcelas de terreno desafectadas do domínio público, 

respectivamente com 1.085,50 m2 e 74,00 m2, num total de 1.159,50 m2, pelo valor deliberado 
em anterior reunião e já actualizado de 6.733,00 €; 

b) O Município aceitar receber por cedência as duas parcelas de terreno para integrar no 
domínio público, com as áreas de 377,00 m2 e 334,00 m2, respectivamente, num total de 711,00 m2. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
* Requerimento, em nome de Francisco Santos Afonso, solicitando a alienação de uma 

parcela de terreno, com a área de 230,92 m2, sita na Avenida 25 de Abril, n.º 29, em Ferrel, já 
presente em reunião anterior e acompanhada agora de informação da DEPPC. 

- Deliberado alienar a parcela de terreno, com a área de 215,75 m2, ao preço de 12,00 €/m2, 
devendo, previamente, apresentar projecto para legalização de todas as construções existentes no 
local. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome da Grupilar – Construções, L.da, para construção de um edifício de 

habitação, comércio e serviços, nos Largos 5 de Outubro e D. Pedro V e Rua Tenente Valadim, 
em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado informar a requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 14 de Julho de 2009, estando 
condicionado ao parecer da DRC-LVT, no âmbito do projecto a desenvolver. 

 
* Em nome de Vale Bravo – Sociedade de Construção Unipessoal, L.da, para construção 

de um condomínio habitacional com destaque de parcela, na Rua do Jardim, em Ferrel. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão não é viável, de acordo com os 

fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 17 de Julho de 2009, podendo ser 
apresentada nova solução que respeite as condições contidas no referido parecer técnico. 

 
* Em nome de Gestoeste – Contabilidade Unipessoal, L.da, para construção de imóvel 

habitacional, na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 112, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado agora de uma exposição em nome da requerente. 

- Deliberado manter a deliberação de 20 de Outubro de 2008. 
 
* Em nome de Idalino Fernando Fonseca Lourenço, para construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis, em Porto de Lobos. 
- Deliberado informar o requerente de que deverá fazer o pedido junto da DRE (Direcção 

Regional de Economia), por o respectivo licenciamento ser da sua competência, tendo o 
Município manifestado o seu interesse no empreendimento e na localização pretendida. 
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LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L10/08, em nome de Maria Rosa da Conceição Ricardo Jorge, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Rua do Talefe, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar definitivamente o pedido de licenciamento do loteamento, devendo 

ser cumpridas as condições constantes do parecer técnico da DPOI, datado de 8 de Agosto de 2009. 
 
* Proc.º N.º L3/06, em nome de Álvaro Nuno de Jesus Silva, para loteamento de uma 

propriedade, sita em Casais Brancos, já presente em reunião anterior e acompanhado agora de 
um pedido de emissão de certidão sobre a certificação da planta síntese. 

- Deliberado autorizar que seja emitida a certidão requerida. 
 
* Proc.º N.º L4/03, em nome de Empreendimar – Sociedade de Construções, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita em Casais do Liberal, em Ferrel, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado aprovar a 1.ª fase do projecto de loteamento, nomeadamente as novas 
plantas síntese e estudo urbanístico apresentados, nos termos e com os fundamentos constantes 
no parecer da DGUO, de 29 de Julho de 2009, devendo colher-se os pareceres complementares 
da DPOI, DEA e SMAS. 

 
* Proc.º N.º L15/99, em nome de Carlos de Jesus Ferreira e Outros, para loteamento de 

um prédio rústico, sito em “Relvinhas”, no Alto do Veríssimo, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento e os projectos das 

infraestruturas e proceder à sua recepção definitiva. 
 
* Proc.º N.º L6/98, em nome de Maria Fernanda Martins Garcia, para loteamento de uma 

propriedade, sita no Bairro do Fialho, em Peniche, já presente em reuniões anteriores, 
acompanhado agora de um segundo pedido de alteração ao referido loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, nos termos da informação da DGUO, de 
29 de Julho de 2009. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 614/07, em nome de NICIM – Sociedade de Construções, L.da, para 

construção e ampliação de dois armazéns industriais, na Rua dos Corticais, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir. 
 
* Proc.º N.º 553/07, em nome de Maria Helena Oliveira Henriques, para legalização de 

moradia unifamiliar e anexos, sitos na Rua Casal dos Ninhos, n.º 3, em Casais do Baleal, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir por não ser possível o estacionamento no local, uma vez que o nó 
rodoviário aprovado não deixa espaço para o efeito. 
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ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas, 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 Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


