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ACTA N.º 42/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009: 
 
Aos dezoito dias do mês de Novembro 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou que hoje de manhã tinha efectuado uma reunião no hospital de Peniche, com a 

Administração do Centro Hospitalar do Oeste Norte, onde tinham participado o Dr. Foz Romão, 
a equipa de consultores a trabalhar com a Unidade de Missão dos Cuidados Continuados, o Eng.º 
Faria Gomes, a Vereadora Clara Abrantes, o Presidente da Assembleia Municipal e 
trabalhadores e técnicos do hospital. 

Deu conta, de forma genérica, da proposta de trabalho apresentada, que iria ser feita 
chegar ao Executivo, através da Vereadora Clara Abrantes, que fazia a ligação com a equipa 
técnica. 

Informou sobre as alterações mais substanciais que as infra-estruturas iriam sofrer e as 
novas localizações das diversas valências de saúde. 

Explicou que a sua intervenção tinha assentado em três palavras-chave, nomeadamente 
cooperação no acompanhamento do processo, serenidade perante as questões que se suscitaram à 
volta dos assuntos discutidos e compromisso do Governo assumido em Janeiro de 2009, que 
esperava que fosse cumprido. 

Disse também que estava tudo em aberto e que iria ser feita uma agenda com o 
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste Norte, onde estaria 
incluído o protocolo a celebrar com o Governo, o plano director do hospital e a iluminação 
pública do exterior do Centro de Saúde. 

Comunicou também que tinha realizado uma reunião de trabalho sobre a obra do Fosso 
da Muralha, que iria ter continuidade na próxima sexta-feira e da qual daria informação ao 
Executivo. 

Deu a seguinte informação das reuniões e eventos onde tinha estado presente: 
- No dia 7 de Novembro, participou no jantar anual organizado pela Comissão de Festas 

de Nossa Senhora da Boa Viagem e a Paróquia de Peniche, comunicando que tinha ficado 
agendada uma reunião para abordagem à edição do próximo ano da referida Festa; 

- No dia 8 de Novembro, esteve presente na prova de BTT, organizada pela Associação 
Cultural e Desportiva de Ribafria; 
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- No dia 11 de Novembro, outorgou o contrato de adjudicação da empreitada de 
construção do Centro de Alto Rendimento de Surf; 

- No dia 12 de Novembro, participou na comemoração do Dia de S. Martinho com a 
População Sénior, que ocorreu na Cantina do Centro Social dos trabalhadores municipais; 

- No dia 12 de Novembro, participou numa reunião da Oeste-CIM, com o objectivo de 
eleger a Presidência da referida Comunidade. Historiou as anteriores composições da 
Presidência, dizendo que, por força dos resultados das últimas eleições para os órgãos 
autárquicos, os Presidentes das Câmaras de Arruda dos Vinhos, Alcobaça e Lourinhã tinham 
sido eleitos para Presidente e Vice-Presidentes da Oeste-CIM. Acrescentou que estava apontado 
que Peniche assumisse a Presidência da Aproder e do Fórum Mar; 

- No dia 12 de Novembro, participou numa reunião, realizada no Auditório Municipal, 
onde foram apresentadas as medidas do Prodep, pela Líder Oeste, aos seus principais 
destinatários; 

- No dia 13 de Novembro, reuniu com a Rip Curl, o Turismo de Portugal e também com 
a TMN, onde foi manifestado o interesse de realização em Peniche de uma etapa do Campeonato 
Mundial de Surf, tendo a TMN manifestado o interesse de renovar o apoio dado; 

- No dia 13 de Novembro, participou no magusto organizado pelo Centro Social dos 
Trabalhadores municipais para os seus associados; 

- No dia 16 de Novembro, participou no encontro sobre a ecologia marinha na ESTTM, 
no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Mar, tendo contactado com os 
responsáveis da estrutura de missão para os assuntos do mar; 

- No dia 17 de Novembro, participou numa reunião do agrupamento responsável pelo 
desenvolvimento do projecto SURGE, tendo informado que este assunto seria considerado nas 
GOP de 2010; 

Comunicou também que no dia 19 de Novembro iria participar numa reunião do Turismo 
do Oeste, para aprovação do respectivo Plano de Actividades, e que no dia 20, iria ser continuada 
a reunião sobre a operacionalização da obra do Fosso da Muralha. 

Propôs que a próxima reunião, a realizar a 2 de Dezembro, começasse às 15.00 horas, por 
ter de participar na manhã do mesmo dia numa reunião do Fórum Mar Centro e que as reuniões 
de Câmara se passassem a realizar às terças-feiras, de quinze em quinze dias, sendo a primeira a 
realizar em 15 de Dezembro. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento de que, na sequência das reuniões que teve com a DREL, em 9 de 

Março e 18 de Maio de 2009, sobre a necessidade de intervenção no piso do pavilhão D. Luís de 
Ataíde, foi informado que, a partir do dia 23 de Novembro, aquela direcção, tal como tinha 
sugerido nas reuniões referidas, iria accionar as garantias bancárias para o efeito. 

- Reuniu com o Senhor João Correia, da Associação de Taekwon-do sobre o Open 
“Cidade de Peniche 2010”, a realizar na cidade de Peniche no próximo mês de Março; 

- Visitou a Exposição de Aves promovida pelo Clube Ornitológico de Peniche; 
- Participou na entrega de Prémios do 1.º Passeio BTT – Rota da Castanha, organizado 

pela Associação Cultural e Desportiva de Ribafria; 
- Participou num Jantar com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem; 
- Deslocou-se, acompanhado do Senhor Director do DEA e Chefe de Divisão, ao 

concelho da Maia para verificar a possibilidade de uma eventual vantagem na aquisição de 
equipamentos de recolha de resíduos sólidos do tipo ilhas ecológicas; 

- Participou no 31.º aniversário da Associação D. Inês de Castro da Coimbrã; 
- Participou na reunião interna de preparação da obra do Fosso das Muralhas; 
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- Esteve presente na apresentação do Projecto Curricular e Plano de Actividades da 
Escola EB1 de Serra d’El-Rei; 

- Participou numa sessão do EncontroVersas que decorreu na ESTTM, promovido pela 
CERCIP e que envolveu mais de 200 participantes; 

- Esteve presente na inauguração da exposição denominada “Peniche: A Chave do Reino 
– 400 anos a defender Portugal”, que estará patente no Salão Nobre da Fortaleza até 4 de Abril 
de 2010; 

- Participou numa reunião que teve lugar em Atouguia da Baleia com moradores e 
comerciantes, sobre questões relacionadas com o trânsito nos arruamentos junto à EB do 1.º ciclo 
daquela localidade; 

- Participou na recepção dos participantes na Etapa Mundial da Corrida de Aventura e na 
respectiva entrega de prémios, onde participaram cerca de 240 atletas; 

- Promoveu e participou em reuniões com as seis Juntas de Freguesia do concelho, a fim 
de apresentar cumprimentos, apelar à colaboração e cooperação entre o Município e as 
Freguesias e onde informou que a realização de reuniões de Mapa de Obras seriam de 4 em 4 
semanas; 

- Participou na recepção da obra de ampliação do Cemitério Municipal da cidade de 
Peniche; 

- Participou na assinatura do contrato do Car Surf. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Informou que, no dia 6 de Novembro, tinha participado numa reunião promovida pelo 

Núcleo Distrital da REAPN, relativa a plataforma supraconcelhia do Oeste, onde a Câmara tinha 
sido convidada a apresentar uma candidatura ao programa nacional do ano europeu de combate à 
pobreza e exclusão social. 

Comunicou que, no dia 14 de Novembro, tinha participado no fórum comunitário do 
edifício Coosofi, que tinha contado com a presença de 74 participantes e 43 moradores, 
salientando os bons resultados obtidos. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Comunicou que, na próxima sexta-feira, iria estar presente numa iniciativa do Jornal de 

Leiria, que tinha premiado a Câmara de Peniche, conjuntamente com a Rip Curl e Turismo de 
Portugal, pelo sucesso obtido com a realização da etapa do Campeonato do Mundo de Surf, em 
Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conta, de forma pormenorizada do andamento do processo instaurado pela Inspecção 

Geral do Ambiente, em Abril de 2008, sobre as descargas da ETAR de Peniche, informando 
também que, após os recursos apresentados pela Autarquia, tinha havido a sentença de 
absolvição total do Município de Peniche. 

Comunicou que se tinha realizado uma reunião com os parceiros do projecto de 
Regeneração Urbana, tendo explicado os projectos envolvidos, assim como os assuntos tratados. 

Informou também que, junto ao reservatório de água de Sant’Ana tinha aparecido uma 
grande cavidade subterrânea, tendo explicado a intervenção que tinha sido efectuada pelos 
SMAS, para repor a situação inicial. 

Acrescentou que, na passada segunda-feira, se tinha encontrado novo algar, referindo as 
diligências efectuadas e as intervenções programadas de geólogos e especialistas para determinar 
a dimensão do algar e a forma mais segura de intervenção. 
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Comunicou também que o Grupo de Acção Costeira tinha enviado a proposta de 
regulamento interno às entidades oficiais competentes. 

Disse, por último, que, conjuntamente com a Vereadora Clara Abrantes, tinha participado 
na comemoração do aniversário do Centro de Actividades Recreativas e de Melhoramentos de 
Casais do Júlio. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Levantou a pertinência da construção da Casa Mortuária da Cidade de Peniche, lembrando 

a primeira intervenção há quatro anos e perguntando se estava prevista a sua construção. 
Sobre a reunião com os parceiros do programa de Regeneração Urbana, perguntou se já 

havia os projectos dos parceiros e qual era o ponto de situação do programa. 
Perguntou também o que a Câmara pensava fazer com a candidatura ao programa 

Prohabita, se existia alguma ideia relativamente à obtenção de fundos próprios para o 
financiamento, se já existia projectos, dando conta das preocupações dos moradores do Bairro do 
Calvário quanto às possíveis intervenções da Câmara para aquela zona. 

Quanto à nomeação do Conselho de Administração dos SMAS, perguntou como estava a 
situação, uma vez que era insustentável, face à necessidade de elaboração das GOP para 2010. 

Solicitou informação sobre a situação do Clube Naval de Peniche, nomeadamente sobre a 
reunião realizada com o IPTM, para encontrar localização para a nova sede. 

Em relação ao espaço do Mercado Mensal, e face às obras do Fosso da Muralha, disse 
que era preciso tomar decisões e arranjar uma solução para o Mercado Mensal e para a Festa de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, embora a solução desta última fosse também da 
responsabilidade da respectiva Comissão de Festas. 

Perguntou também quando eram executadas as obras de construção de passeios no 
Campo da Torre, e a colocação de limitadores físicos para o estacionamento. Acrescentou que 
seria interessante voltar a discutir o programa de revitalização comercial da zona do Campo da 
Torre, anteriormente apresentada pelo PSD. 

Levantou a questão de para quando estava prevista a recuperação da ETAR de Peniche e 
qual o seu custo. 

Quanto à nova Biblioteca Municipal e passado o problema do empreiteiro, perguntou 
qual a data prevista do início das obras e respectiva conclusão. 

Solicitou o ponto de situação escrito relativamente a todos os Planos de Pormenor e 
Urbanização em execução. 

Perguntou se já existia alguma ideia de alteração do figurino dos Sabores do Mar ou se o 
mesmo se mantinha, se iria ser desenvolvido o projecto das tasquinhas do Oceano e se estava 
prevista a recuperação das Tasquinhas Rurais. 

Solicitou informação sobre se havia alguma evolução na construção de um parque 
ecológico junto à ETAR de Atouguia da Baleia pela Águas do Oeste. 

Perguntou também se existia alguma informação relativa a pretensão do Ecomarché em 
instalar uma grande superfície comercial em Atouguia da Baleia. 

Pediu para a informação mensal distribuída aos Vereadores, no anterior mandato, 
continuasse a ser distribuída neste mandato. 

Sobre as GOP e Orçamento para 2010, embora sabendo que poderiam ser apresentados 
até Abril de 2010, perguntou se a sua apresentação não estava prevista para antes dessa data, 
uma vez que a equipa autárquica não tinha sofrido grandes alterações. 

Perguntou quando começava a obra do Centro Coordenador de Transportes e o que se 
passava com o arranjo paisagístico envolvente ao Moinho da Fialha. 

Face ao estado de degradação do Filtro, em Peniche de Cima, perguntou se não estava 
prevista a sua recuperação. 
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Sugeriu, para melhorar o local, que era necessário um estudo paisagístico para a praceta 
situada entre as Ruas do Sol e a 12 de Novembro. 

Solicitou ainda informação sobre se já estava em andamento algum levantamento sobre a 
ocupação ilegal de parcelas de terreno municipal na malha entre a marginal norte, um troço da 
marginal sul, a ESTTM e a Rua Irmã Glória. 

Quanto ao Posto de Turismo da Casa dos Calafates, disse que tinha verificado o fraco 
movimento de turistas, o que indiciava um grande desperdício de recursos. Sugeriu que, com o 
encerramento do referido Posto de Turismo, se poderia alargar o horário de funcionamento do 
Posto de Turismo central. 

Relativamente ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, disse que gostava de saber se 
já existia uma localização. 

Por último, referiu-se à montagem de uma tenda à entrada de Peniche, para a Semana do 
Caloiro. Disse que alguém tinha autorizado o seu funcionamento até às 6.00 horas da manhã e 
que tinha feito muito barulho, incomodando os moradores da zona circundante durante a referida 
semana. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Perguntou se estava prevista a remodelação da ETAR de Peniche e quando é que custaria 

pô-la a funcionar de acordo com os parâmetros legais. 
Disse que o algar de Sant’Ana era uma questão de extrema gravidade, que exigia uma 

rápida solução, por poder prejudicar todas as construções na zona envolvente. Acrescentou que 
se inclinava para que não fossem as águas pluviais as causadoras do algar, mas sim ou uma 
infiltração proveniente de ruptura da rede de águas domésticas ou uma infiltração de água do 
mar. 

Referiu a saliência das tampas de saneamento da estrada de Casal Moinho e pediu 
explicação sobre esse facto. 

Disse que tinha informações sobre o aumento significativo de consumo de droga à volta 
das escolas e perguntou se havia alguma monotorização da Câmara sobre o assunto. 

Perguntou sobre a situação das UOPG, nomeadamente sobre a UOPG do Baleal, uma vez 
que não tinha sido acabada a colocação de paus tratados no Baleal. 

Perguntou também se estava prevista alguma intervenção no pinhal municipal e referiu-se 
aos asfaltamentos das estradas de São Bernardino a Alto do Veríssimo e Baleal a Ferrel. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Disse que tinha estado ontem, às 7.30 horas, no Centro de Saúde com cerca de 25 pessoas 

que estavam à espera de marcar consulta e que era confrangedor verificar a situação em que se 
encontravam durante a espera. Salientou que era urgente tomar-se uma posição junto do 
Agrupamento dos Centros de Saúde, para que seja arranjado um local de espera digno e com 
condições para aquelas pessoas. Sugeriu que, com autorização do Centro de Saúde, se destacasse 
um vigilante municipal para abrir a sala de espera, para as pessoas poderem esperar lá dentro 
pela marcação da consulta. 

Deu conta da sua preocupação pela vaga de assaltos em Peniche, referindo que os 
comerciantes estavam muito inseguros relativamente a este aspecto. Referiu também a entrevista 
dada pelo Presidente da ACISCP à Agência Lusa e a informação dada pelo Sub-Comissário 
Jorge Martins relativamente à disponibilidade da polícia para colaborar com os comerciantes, no 
sentido de serem realizadas sessões de esclarecimento sobre medidas de segurança e auto-
protecção a tomar. 

Perguntou qual a evolução da instalação da grande superfície comercial do Modelo e 
quais eram os contactos com o Grupo Sonae. 
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Sobre o parque infantil do Parque do Baluarte, perguntou se estava prevista alguma 
recuperação daquele equipamento. 

Por último, perguntou se estava prevista alguma valorização para a Estrada Marginal 
Norte, uma vez que era uma montra perfeita do impacto que o mar tinha sobre a paisagem de 
Peniche. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Respondendo de uma forma genérica às perguntas efectuadas, disse que tinham sido 

focados um conjunto de temas que já tinham sido abordados em anteriores reuniões de Câmara, 
que estavam identificados em sede de GOP e que iriam ser novamente abordados pela Câmara 
em função das prioridades. 

Informou que estava a decorrer a elaboração das GOP para 2010, onde o arranjo do 
Campo da Torre seria contemplado e que a revitalização comercial daquela zona teria de ter uma 
parte do trabalho junto dos comerciantes a cargo da ACISCP. 

Sobre a edição do próximo ano dos Sabores do Mar, disse que constava no seu programa 
eleitoral que iria entrar numa nova fase e solicitou contributos da Vereação para ser tidos em 
conta quando fosse discutido o modelo. Referiu que o evento iria tentar atingir dois objectivos, a 
promoção de Peniche, como lançamento do Verão e a promoção da restauração profissional, 
dando algumas ideias para corporizar o modelo. 

Quanto às Tasquinhas Rurais, disse que a Câmara estava interessada na sua reactivação, 
mas que na primeira linha para esse fim estavam as Juntas de Freguesia e as colectividades. 

Disse que havia duas iniciativas do programa eleitoral prioritárias que seriam a Mostra 
Agrícola que poderia ter a componente gastronómica e a festa Sabores, Saberes e Tradições. 

Em relação aos arranjos exteriores do Moinho da Fialha, disse que, para a sua 
concretização, teria de se avaliar os meios financeiros, assim como a oportunidade de 
colaboração com a CERCI de Peniche. 

Comunicou que o estudo paisagístico da praceta situada entre as Ruas do Sol e a 12 de 
Novembro, constava no programa eleitoral do Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda e que 
iria ver a possibilidade de ser realizado um trabalho conjunto. 

Em relação aos terrenos municipais ocupados por particulares, disse que era necessário 
definir a área de intervenção, com o envolvimento do DPGU, para ser feito um levantamento das 
parcelas de terreno e tipo de vínculo, a fim de ser reposta a legalidade das situações. 

Disse ainda que não tinha dúvidas da importância do Posto de Turismo avançado, situado 
na Casa dos Calafates, face às informações que tinha sobre a afluência de turistas nacionais e 
estrangeiros. Acrescentou que iria avaliar o funcionamento do posto, a fim de ver a possibilidade 
de ser equacionada alguma redução de tempo de funcionamento. 

Quanto ao centro Escolar de Atouguia da Baleia, comunicou que a Chefe da DEPPC 
tinha estado de férias e por isso o processo não tinha tido um desenvolvimento mais rápido, e 
que as questões suscitadas no final do mandato sobre este assunto iriam ser retomadas pela 
Câmara e pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Comunicou que tinha sido autorizado um horário mais aberto para o funcionamento da 
tenda montada no Baluarte, para os estudantes utilizarem na Semana do Caloiro. Acrescentou 
que, face às reclamações recebidas, iriam repensar o local e o horário de funcionamento para o 
próximo ano. 

Informou também que o Conselho Municipal de Segurança iria retomar o seu 
funcionamento e que as questões de segurança iriam ser debatidas nas reuniões desse Conselho. 

Comunicou ainda que a questão da espera para marcação de consultas no Centro de 
Saúde já tinha sido colocada de forma directa ao Agrupamento de Centros de Saúde e solicitou à 
Vereadora Clara Abrantes que pedisse uma reunião urgente àquela entidade, para tratar deste 
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assunto. 
Deu uma explicação resumida sobre o processo de instalação de uma grande superfície 

em Peniche do Modelo, acrescentando que o referido processo seria hoje submetido à apreciação 
da Vereação e que a Sonae tinha reiterado a intenção de concretizar o investimento. 

Disse que a valorização da Marginal Norte estava prevista nas GOP, que a sua 
concretização dependia da disponibilidade de meios financeiros e que as condições de segurança 
seriam sempre salvaguardadas. 

Sobre o programa Prohabita, informou que aquele processo viria oportunamente à 
Câmara. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Sobre a construção da Casa Mortuária, referiu os investimentos efectuados no último 

mandato nos Cemitérios do Município de Peniche e disse que era um investimento cuja 
concretização estava prevista para este mandato. 

Informou que hoje de manhã tinha tido uma reunião de trabalho sobre a Biblioteca 
Municipal, onde tinham sido tratadas questões de segurança que iriam implicar alterações no 
interior do edifício. 

Disse que competia às Juntas de Freguesia rurais decidirem se as Tasquinhas Rurais iriam 
continuar ou não e que o projecto do Centro Coordenador de Transportes estava pronto faltando 
somente o lançamento do concurso. 

Em relação à Semana do Caloiro, disse que o assunto teria de ser analisado pela Câmara, 
referindo que não se podia ter os alunos só para as coisas boas, ter-se-ia que admitir algumas 
coisas más. 

Comunicou que a questão do consumo de drogas junto às escolas era nova e que na 
reunião dos Agrupamentos de Escolas este assunto não tinha sido abordado. 

Disse também que tinha sido feita uma intervenção na estrada do Alto do Veríssimo a S. 
Bernardino, cujo feedback que tinha recolhido era que os impactos tinham sido minimizados e 
que a estrada Baleal/Ferrel não tinha sido intervencionada por faltar algumas intervenções da PT 
e da EDP. 

Sobre o Centro de Saúde, disse que as autarquias estavam a receber muitas competências 
da administração central sem darem por isso e que a questão tinha de ser colocada a entidades da 
área da saúde. 

Informou que tinha sido feita uma intervenção no Pinhal Municipal não muito 
significativa, durante o Verão e que a partir de Janeiro se iria passar a dispor de um corpo de 
Sapadores para intervir também no Pinhal. 

Disse também que no mandato anterior se tinha intervido em quase todos os parques 
infantis e que a sua fiscalização pertencia à ASAE, referindo um processo em curso com aquela 
entidade. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que o trabalho técnico de elaboração das GOP e que a estimativa da sua 

fiscalização era até 31 de Dezembro, acrescentando que, se fosse necessário, passaria para 2010, 
mas não até 30 de Abril. 

Sobre o algar de Sant’Ana, disse que o buraco tinha sido tapado e que estava em curso o 
processo de contratação de especialistas para determinar as causas do ocorrido. 

Disse que não havia projecto para recuperação do Filtro e que tinha sido pedido 
estimativa de custos a empresa da especialidade. 

Quanto à ETAR de Peniche, disse que o assunto tinha merecido atenção redobrada, que 
todos os elementos foram fornecidos ao longo do mandato anterior e feitos frequentes pontos de 
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situação. Acrescentou que ia elaborar um dossier com toda a informação para os novos 
Vereadores e deu uma informação resumida sobre o relacionamento mantido com a ARHTejo. 

Sobre o arranjo da zona envolvente da ETAR de Atouguia da Baleia, disse que o projecto 
era da responsabilidade da Águas do Oeste e que tinha havido contactos feitos pelos SMAS no 
sentido dos arranjos citados serem concretizados. 

Comunicou que a obra feita pelos SMAS em 2007, no Casal Moinho, tinha sido alvo de 
financiamento comunitário, que tinha implicado que a pavimentação fosse aplicada quase a 
seguir à finalização da obra de saneamento, a que levou à actual situação das caixas de 
saneamento. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Sobre o programa de Regeneração Urbana disse que a reunião realizada com os parceiros 

tinha sido feita no sentido de avaliar a forma como deviam ser explorados os projectos dos 
parceiros, dando uma informação circunstanciada sobre todos os projectos. 

Disse que finalmente tinham sido criadas condições para o Clube Naval, com a assinatura 
do Acordo de Cooperação Institucional com o IPTM, que aguardava uma reunião com o 
Secretário de Estado para a sua validação e posterior concretização. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 4 de Novembro 

corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 8 de Setembro de 2009, da Secção de Setas da Associação de 

Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando apoio logístico e financeiro para 
a próxima época desportiva. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder à 
Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense um subsídio, no valor de 
550,00 €. 

 
* Carta, datada de 26 de Agosto de 2009, da Senhora Ivone Santos, solicitando apoio 

logístico e financeiro para a realização de uma noite de fados, denominada “Fado em Oração”, 
na Igreja de São Pedro, no próximo dia 7 de Dezembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade dos encargos a pagar aos músicos e com a instalação do sistema de som. (P.º 19) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 13 de Novembro de 2009, da Conferência Feminina 

de S. Vicente de Paulo (Santa Isabel), solicitando apoio para a distribuição de géneros a famílias 
carenciadas que pretende levar a efeito na próxima época natalícia. 

- Deliberado conceder à Conferência Feminina de S. Vicente de Paulo um subsídio, no 
valor de 600,00 €. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 15 de Outubro de 2009, da Secção de Hóquei em Patins do Clube 

Stella Maris de Peniche, solicitando apoio financeiro destinado ao pagamento de despesas a 
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efectuar com a deslocação aos Açores pela equipa sénior de hóquei em patins daquele clube, no 
próximo dia 1 de Dezembro. 

- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris um subsídio, no valor de 1.040,00 €. (P.º 44/03) 
 
* Carta, datada de 15 de Setembro de 2009, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, solicitando a oferta de 2 meias libras destinadas ao 1.º 
prémio do seu Torneio Interno de Sueca. 

- Deliberado oferecer à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia uma moeda de meia libra. (P.º 11/03) 

 
* E-mail, datado de 18 de Novembro de 2009, da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche, solicitando apoio financeiro para a edição de uma brochura 
alusiva aos 80 anos de história daquela Associação. 

- Deliberado conceder à ACISCP um subsídio, no valor de 250,00 €.  
 
* Carta, datada de 18 de Novembro de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, remetendo convite para a sua Festa de Natal, que terá lugar no próximo 
dia 18 de Dezembro, e solicitando a atribuição de um subsídio a fim de fazer face às despesas 
inerentes ao evento. 

- Tomado conhecimento e deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche um subsídio extraordinário, cujo valor será fixado após a apresentação de 
relatório das despesas efectuadas. (P.º 40/09/01) 

 
* Ofício n.º 196, datado de 13 de Outubro de 2009, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

solicitando o reembolso de despesas efectuadas com a Senhora Ana Paula Tomás Pereira Pinto a 
exercer funções de apoio nos almoços das crianças da Escola Básica do 1.º ciclo daquela 
freguesia, no âmbito do Acordo de Actividade Ocupacional. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 2.475, 01 €. (P.º 28) 
 
* Carta n.º 1392, datada de 19 de Outubro de 2009, do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, remetendo carta enviada pela Escola Básica do 1.º ciclo de Ferrel em que 
solicita sacos para o lixo. 

- Deliberado deferir. (P.º 13/01) 
 
* Carta n.º 748, datada de 21 de Outubro de 2009, do Agrupamento Vertical de Escolas 

de Peniche, solicitando a cedência de sacos do lixo a distribuir por todas as escolas pertencentes 
àquela agrupamento. 

- Deliberado deferir.  
 
* Carta, datada de 11 de Novembro de 2009, da Associação Cristã de Reabilitação, 

Acção Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de uma 
banca na Praça Jacob Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, destinadas à venda de 
brindes, nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2010. 

- Deliberado autorizar a venda de brindes nos locais e datas indicados. (P.º 17) 
 
* E-mail, datado de 5 de Novembro de 2009, da Associação Portuguesa de Corridas de 

Aventura, solicitando parecer sobre a realização de uma prova, intitulada ARWC2009 Estoril 
Portugal XPD Race. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 12 de 
Novembro de 2009. 
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* E-mail, datado de 16 de Novembro de 2009, da Associação Comercial, Industrial e de 
Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância de horário de 
funcionamento dos espaços nocturnos de restauração e bebidas, nas vésperas e dia de Natal e 
Ano Novo de 2009, assim como o alargamento do horário de funcionamento do restante 
comércio, a partir do dia 1 de Dezembro, para todos os dias da semana. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do artigo 16.º do Regulamento respectivo, o 
que deverá comunicar-se à GNR e PSP. (P.º 34) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 10748/2009, datado de 2 de Novembro de 2009, da DRELVT – Direcção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento de que foi aprovada a 
adjudicação da realização dos trabalhos de reparação do piso do Pavilhão Gimnodesportivo da 
Escola EB D. Luís de Ataíde. (P.º 13/09) 

 
* Carta, datada de 11 de Novembro de 2009, da Empresa Jornalística Região de Leiria, 

L.da, remetendo convite para um Jantar-Conferência que irá realizar no próximo dia 18 de 
Novembro, no qual pretende atribuir ao Município de Peniche, ao Turismo de Portugal e à Rip 
Curl o Troféu Iniciativa pela realização da prova Internacional Rip Curl Pró Search 2009. 

 
* Ofício n.º 2009/1560, datado de 29 de Outubro de 2009, da Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, remetendo convocatória para a reunião do Conselho Executivo daquele organismo.  
 
* Ofício n.º 14734, datado de 19 de Outubro de 2009, do IPTM – Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos, agradecendo a participação do Município nas celebrações do Dia 
Mundial do Mar 2009. (P.º 16/01) 

 
* Carta n.º 229/2009, datada de 24 de Setembro de 2009, da Associação de Motociclismo 

de Peniche, agradecendo toda a colaboração prestada aquando da realização do 11.º Encontro 
Nacional Motard Peniche 2009. (P.º 37) 

 
* Fax, datado de 19 de Outubro de 2009, do Clube de Automóveis Antigos da Costa 

Azul, agradecendo o apoio prestado aquando da realização do II Passeio ao Oeste. (P.º 37) 
 
* Ofício n.º 2303, datado de 19 de Outubro de 2009, do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Administração Local, agradecendo toda a disponibilidade dispensada pela 
Autarquia durante o mandato anterior. (P.º 16/01) 

 
* Carta, datada de 23 de Setembro de 2009, da Senhora Alexandra Solnado, agradecendo 

o envio de pêsames pela morte de Raul Solnado. (P.º 37) 
 
* Informação, datada de 12 de Novembro de 2009, do técnico superior de geografia, 

prestando esclarecimentos relativamente à Unidade de Direcção da parceria para a Regeneração 
Urbana – Associação sem Personalidade Jurídica. 

 
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: 
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Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 60 kilos de sacos do lixo. 
 
Freguesia de São Pedro: 
- 2 paletes de pavé, destinado ao arranjo do passeio da Rua Raul Brandão, naquela 

freguesia, no valor estimado de 81,36 €. 
 

NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SMAS: 
 
 O Senhor Presidente informou que, não se tendo concluído o processo de negociação com 
as forças partidárias, que incluía a constituição das juntas de freguesia e que propunha que o 
Conselho de Administração dos SMAS fosse constituído, de forma transitória, pelo Presidente da 
Câmara, que presidiria ao Conselho de Administração e pelos Vice-Presidente da Câmara e 
Vereador Jorge Abrantes, como vogais. Disse que iria fazer uma delegação de competências no 
Vereador Jorge Abrantes em relação às suas funções de Presidente. 

Reafirmou que esta nomeação teria carácter provisório, até à negociação com as forças 
partidárias estar concluída. 

Posta à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com as abstenções dos 
Vereadores do PSD e do PS. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que não compreendia a ligação da 
nomeação do Conselho de Administração dos SMAS com a constituição das Juntas de Freguesia 
da Conceição e de S. Pedro e que era preferível haver um Conselho de Administração já 
nomeado. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos, disse que não conseguia entender o que é 
que uma coisa tinha a ver com outra. Acrescentou que era uma prerrogativa da Câmara nomear o 
Conselho de Administração e a constituição das Juntas nada tinha a ver com o Executivo 
Municipal. 

O Senhor Vice-Presidente disse que, em sua opinião, achava que fazia sentido, por ter 
sido colocado um conjunto de questões num pacote global pela CDU e julga que o Conselho de 
Administração não podia ser indiferente, em termos de componência política, ao que se estava a 
passar com as Juntas de Conceição e de S. Pedro. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador voltou a dizer que a nomeação do Conselho de 
Administração dos SMAS, que não era um órgão político, nada tinha a ver com a constituição 
das Juntas citadas. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 10 de Novembro de 2009, da técnica superior 
Joana Coutinho, propondo a adesão do Município ao Protocolo celebrado entre a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e o Oceanário de Lisboa, no qual os Municípios aderentes 
beneficiam de descontos para os seus munícipes ao organizarem grupos de visitas ao referido 
aquário. 

- Deliberado aprovar a adesão do Município ao referido protocolo, conforme proposto. 
 

EDUCAÇÃO: 
 
Subsídios escolares: 
  

* Foi presente uma informação, datada de 13 de Novembro de 2009, do Pelouro da 
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Educação, propondo um reforço dos subsídios atribuídos em reunião de 13 de Agosto passado, 
destinados ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano lectivo de 
2009/2010, em virtude de não terem sido consideradas as salas a funcionar em regime duplo em 
Atouguia da Baleia e em Ribafria. 
 - Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um subsídio, 
no valor de 213,00 €, para reforço do subsídio atribuído em 13 de Agosto de 2009, a pagar em 
tranches, conforme proposto. 

 
* Informação, datada de 13 de Novembro de 2009, do Pelouro da Educação, propondo a 

atribuição de um subsídio à União Desportiva de São Bernardino destinado a comparticipar nas 
despesas efectuadas com o transporte de crianças de São Bernardino e de Casais do Júlio que 
frequentam o Jardim de Infância de Geraldes efectuado pela carrinha daquela colectividade. 

- Deliberado conceder à União Desportiva e Cultural de São Bernardino um subsídio, no 
valor de 1.750,00 €.  

 

* Informação, datada de 13 de Novembro de 2009, do Pelouro da Educação, propondo a 
implementação do fornecimento de refeições na EB1 n.º 6 de Peniche – Prageira e o pagamento 
à Associação Juvenil de Peniche da prestação devida pelo serviço de transporte das crianças. 

- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio mensal, no valor de 
50,00 €, durante o ano lectivo 2009/2010.  
 
Candidatura ao “Regime de Fruta Escolar”:  

 
* Informação, datada de 6 de Novembro de 2009, do Pelouro da Educação, propondo a 

adesão do Município ao “Regime de Fruta Escolar”, o qual visa contribuir para a promoção de 
hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações. 

- Deliberado aprovar a candidatura do Município ao “Regime de Fruta Escolar”. 
 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 17: 
 
- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Luís 

Ganhão e Francisco Salvador, propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 4 ao 
Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor de 458.000,00 € em 
anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Luís 

Ganhão e Francisco Salvador, propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 4 ao 
Orçamento da Receita, para o ano em curso, a qual regista o valor de 11.500,00 € em reforços de 
receitas de capital e 469.500,00 € em anulações de receitas de capital. 

 
- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Luís 

Ganhão e Francisco Salvador, propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 4 ao 
Plano Plurianual de Investimentos, a qual regista o valor de 458.000,00 € em anulações, para o 
ano em curso, 1.005.000,00 € em reforços, para o ano 2010, e 410.000,00 € em anulações, para o 
ano 2011. 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 
 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
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Mercados e Feiras: 
 
 - Ocupação de terrado = 15 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1500, 
série F, de cor creme, da taxa de 1,25 €; 
 - Ocupação de terrado = 10 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1000, 
série F, de cor cinza, da taxa de 0,63 €; 
 - Venda por grosso em lugar cativo = 5 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 
a 500, série D, de cor azul claro, da taxa de 3,00 €. 
 - Utilização de balanças = 2 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 200, série 
B, de cor amarelo, da taxa 0,45 €; 

- Utilização de frigoríficos = 2 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 200, 
série D, de cor azul escuro, da taxa de 1,70 €; 
 - Utilização de frigoríficos = 2 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 200, 
série D, de cor amarelo escuro, da taxa de 0,85 €; 
 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA SACADURA CABRAL E REQUALIFICAÇÃO DA 
ENTRADA PRINCIPAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL: 
 
 * Foi presente o projecto de execução dos espaços exteriores da Rua Sacadura Cabral e 
da entrada principal do Cemitério Municipal. 
 - Deliberado aprovar. 

 
EMPREITADA DE “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE 
PENICHE” – CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 17 de Novembro de 2009, da Divisão 

Financeira, propondo a realização de procedimento de consulta para contracção de empréstimo 
para complemento ao financiamento por fundos comunitários da empreitada referida em 
epígrafe. 

- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PSD e os votos 
favoráveis da CDU e do PS, dar início ao procedimento para contratação de um empréstimo a 
longo prazo, até ao valor de 565.000,00 €, pelo prazo de 15 anos, com período de carência até 
três anos, vencendo os juros semestralmente, com a Euribor a 180 dias como indexante, tendo 
como finalidade o complemento ao financiamento por fundos comunitários da obra de 
Recuperação do Fosso das Muralhas de Peniche, devendo, para o efeito, serem consultadas as 
seguintes instituições financeiras: Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santos, Caixa de 
Crédito Agrícola, Banco Português de Investimento, Millénium BCP e Banco Totta & Açores, e 
com o critério de unicamente o do preço mais baixo – spread. 
 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 4 de Novembro de 2009, da DGEI, propondo a 
prorrogação do prazo de conclusão da empreitada referida em epígrafe, por motivo de 
indefinições e alterações surgidas no decorrer da obra e da não conclusão do novo muro de 
vedação do cemitério. 
 - Deliberado aprovar: 
 1 – A suspensão parcial dos trabalhos ocorrida a 19 de Janeiro de 2009, a qual induziu a 
uma prorrogação de prazo de 11 dias; 
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2 – A suspensão total dos trabalhos entre 7 de Setembro de 2009 e 6 de Outubro de 2009, 
a qual induziu a uma prorrogação de prazo de 29 dias; 

3 – A prorrogação do prazo do contrato e plano de trabalhos de 40 dias; 
4 – O novo plano de trabalhos; 
5 – A dispensa de apresentação do novo plano de pagamentos, devendo a prorrogação do 

prazo ser considerada graciosa. 
 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI: 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes apresentou a proposta de taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, a aplicar em 2010, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 112.º do CIMI, 
referindo que era proposto a manutenção das taxas aprovadas para 2009, tendo feito também 
uma exposição sobre os valores de IMI arrecadados nos últimos anos. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Disse que de 2005 a 2008 tinha havido um aumento efectivo de 40% nas verbas do IMI 

arrecadadas e referiu o comportamento da cláusula de salvaguarda técnica no próximo ano. 
Salientou que a Câmara tinha de pensar no ponto de vista da actratabilidade do Município 

e que por isso não poderia sobrecarregar os contribuintes. 
Referiu o exemplo do Município de Óbidos que praticava taxas mais baixas. Finalizou 

dizendo que a Câmara deveria estudar bem se havia perdas efectivas de receitas, para poder 
equacionar uma redução de taxas. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu uma explicação justificativa da redução de receitas do corrente ano, consequência da 

redução de taxas imposta pelo Governo. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Disse que, mesmo sem haver um aumento de taxas iria haver um aumento de receitas de 

3%, consequente da aplicação faseada dos mecanismos legais de tributação previstos para 
municípios do litoral. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que não se devia considerar que ia haver uma hipotética redução de receita em 

2009, porque a redução das taxas imposta pelo Governo, poderia ter sido imposta pelos autarcas 
do PS e do PSD. 

Salientou que se iria manter taxas que iriam ser pagas por pessoas e que se deveria ter 
isso em consideração face às condições socio-económicas actuais. 

 
Submetida a proposta à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra 

dos Vereadores do PSD, propor à Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto no 
n.º 4 do artigo 112.º do CIM, as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar 
no ano de 2010: 

- Prédios urbanos – 0,70%; 
- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,40%. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social: 
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* Informação, datada de 4 de Novembro de 2009, da técnica superior de serviço social, 
apresentando cálculos do valor de renda de casa recentemente atribuída à munícipe Maria 
Cristina Castro Delgado e respeitante ao fogo, sito no Bairro do Calvário, na Rua 1.º de Maio, 
bloco 1 – 1.º Esq.º, em Peniche. 

- Deliberado fixar a renda em 22,50 € mensais, conforme proposto. 
 
* Informação, datada de 6 de Novembro de 2009, da técnica superior de serviço social, 

apresentando cálculos do valor de renda de casa recentemente atribuída ao munícipe António 
Joaquim Gonçalves Chuvas e respeitante ao fogo, sito no Bairro do Calvário, na Rua 1.º de 
Maio, bloco 2 – 1.º D.to, em Peniche. 

- Deliberado fixar a renda em 49,88 € mensais, conforme proposto. 
 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 

* Elaborado pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua da 
Mariana, em Casais de Mestre Mendo. 

- Deliberado aprovar o plano de alinhamentos proposto. 
 
* Elaborado pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua das 

Flores, em Casal Fetal. 
- Deliberado aprovar o plano de alinhamentos proposto. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente o pedido de informação prévia, em nome de Maria de Jesus Conceição 

Sousa Santos e Outros, para construção de edifício multifamiliar de habitação, no Largo de 
Nossa Sr.ª da Guia, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado informar a requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 13 de Novembro de 2009. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o processo de licenciamento n.º 128/08, em nome de Maria Leonor Silva 

Ramos Valentim, para construção de um edifício de habitação colectiva e comércio, na Rua da 
Alegria e Travessa da Árvore, n.os 66, 68 e 70, em Serra d’El-Rei. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 17,50 m2, conforme previsto na planta de implantação. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quarenta 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 


