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ACTA N.º 3/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA NOVE DE FEVEREIRO DE 2010: 
 
Aos nove dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, 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 trinta 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: 
 

- Rosinda de Agostini, que perguntou o porquê do seu requerimento de 2010/01/06, a 
solicitar a redução da renda da Cafetaria do Parque Urbano, de que era concessionária em 25% e 
a resolução da infiltração de água pelas caixilharias, não ter apresentado em reunião de Câmara. 

O Senhor Presidente informou que o requerimento, por ter a ver com questões contratuais 
e com obras de conservação, estava a ser informado pelos serviços e que posteriormente iria ser 
presente a reunião de Câmara. 

A D. Rosinda disse que tinha que suportar com as despesas de limpeza dos sanitários da 
cafetaria, servindo os mesmos de sanitários públicos de todo o Parque Urbano. Referiu também 
que a iluminação pública junto à cafetaria estava quase sempre apagada e que a iluminação 
exterior estava ligada à rede eléctrica do estabelecimento. Acrescentou que já tinha enviado 
vários e-mails sobre estes assuntos e que não tinha obtido qualquer resposta. 

O Senhor Presidente disse que o assunto estava a ser estudado pelos serviços municipais 
e que iria ser dada uma resposta em tempo oportuno. 

O Senhor Vice-Presidente disse que também deveria ser referido pela concessionária as 
intervenções feitas pelos serviços municipais para solucionar as infiltrações de água pela 
caixilharia. Sobre os problemas da iluminação pública, disse que a EDP já tinha intervido duas vezes. 

A D. Rosinda disse que havia outra questão que se prendia com a solicitação da redução 
da renda mensal, para compensar as despesas de limpeza dos sanitários, por terem utilização 
pública, facto que não conseguia evitar. 

O Senhor Presidente disse que aquela pretensão tinha a ver com questões contratuais e 
que tinham de ser apreciadas de acordo com as condições do concurso público feito para 
concessionar a Cafetaria. Quanto à iluminação pública, informou que a EDP andava a ver se 
descobria a origem da avaria, e quanto aos danos provocados pelas infiltrações de água, disse 
que, caso houvesse culpa da Câmara, esta assumiria os prejuízos provocados. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que a concessionária podia evitar a 
utilização pública dos sanitários, uma vez que eles se destinavam exclusivamente aos utentes da 
cafetaria e que era urgente construir uns sanitários públicos no Parque Urbano. 

O Senhor Presidente disse que já se tinha feito uma abordagem ao assunto e havia um 
óbice relacionado com o sistema de drenagem.  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 09.02.2010 * Livro 101 * Fl.31 

Salientou que aquando da realização do concurso, não estavam previstas actividades de 
animação do espaço e que gostava de ouvir da concessionária se tais actividades eram do seu agrado.  

A Senhora Rosinda disse que durante as actividades da Semana da Juventude se tinha 
notado alguma vantagem no negócio. 

O Senhor Presidente solicitou à concessionária que explicitasse os estragos que tinha 
sofrido, para serem avaliados e serem exigidas eventuais responsabilidades ao empreiteiro 
daquela obra. Acrescentou que, quanto ao pedido de redução da renda, iria ser avaliado e 
posteriormente sujeito a deliberação de Câmara.  

O Senhor Vice-Presidente disse que, da forma como a implantação do edifício estava 
orientada, seria difícil solucionar completamente todos os problemas. 

 

- Raul Correia, que disse que tinha entregue dois documentos e que gostaria de saber se já 
havia respostas às questões por ele colocadas. 

O Senhor Presidente disse que as respostas às questões já estavam elaboradas e que 
brevemente seriam enviadas. Entretanto leu o parecer emitido pela Provedoria de Justiça, de 
arquivamento do processo de Francisco Alexandre, chegado hoje à Câmara Municipal. 

O Senhor Raul Correia disse que, no seu processo constava um pedido de informação à 
ANET e solicitou cópia da resposta dada pela Câmara aquela entidade. 

O Senhor Presidente solicitou que o Senhor Raul Correia deveria formular o pedido por 
escrito a fim de constar também no seu processo. 

 

- Luís Chagas, que disse que tinha sido notificado pela Câmara no dia 3 de Fevereiro de 
2009 por o livro de obra, referente ao processo de construção da sua habitação, não estar no local 
da obra e que passado um ano nada tinha acontecido. 

A Chefe da Divisão Administrativa informou que o processo aguardava a decisão do 
Presidente da Câmara. 

O Senhor Luís Chagas leu uma carta da Provedoria da Justiça, relativa ao seu processo e 
perguntou quando é que a Câmara responderia aquela carta. 

Perguntou se a Ordem dos Engenheiros já tinha sido informada do mandato de 
notificação efectuado ao engenheiro responsável pela construção da sua habitação. 

O Senhor Presidente disse que as questões postas já tinham sido respondidas, através de 
informação da Chefe da Divisão Administrativa e que iria ser enviada segunda via dessas 
respostas. 

 

- Francisco Alexandre, que agradeceu aos Senhores Vereadores Francisco Salvador e 
Carlos Amaral Domingos o apoio dado ao seu processo, assim como ao jornalista do Correio de 
Peniche. Agradeceu ainda as colaborações dadas como testemunhas no seu processo a transitar 
no Tribunal de Peniche. 

Fez considerações sobre o andamento do seu processo e perguntou que pessoas é que 
tinham sido chamadas à responsabilidade e quais as sanções aplicadas por a Câmara também ter 
sido enganada em relação ao seu processo. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos disse que, como já havia transmitido aos 
munícipes Francisco Alexandre, Raul Correia e Luís Chagas, estava solidário com o problema 
que estavam a enfrentar e que respeitava os comportamentos assumidos, embora entendesse não 
serem a melhor solução para o problema. Acrescentou que, se havia matéria relativa a 
incorrecções e lapsos de procedimentos, havia uma instituição para onde se deveriam 
encaminhar as queixas que era a IGAL. 

Frisou também que, perante a legítima posição da Câmara de acompanhar o processo 
dentro dos limites das suas competências, se se verificassem incorrecções, se poderia recorrer à 
IGAL para as avaliar. 
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- Joaquim Pedroso, que embora não inserido e face à possibilidade dada pelo Senhor 
Presidente de intervir, perguntou sobre o desenvolvimento do processo do Baleal Cocktail Bar. 

O Director do DAF deu uma informação sobre as diligências efectuadas pelos serviços 
municipais sobre o assunto. 

 
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 27 de Janeiro, reuniu, conjuntamente com o Vereador Jorge Abrantes, com as 

Águas do Oeste, tendo como ponto principal o arranjo do espaço envolvente da ETAR de 
Atouguia da Baleia; 

- No dia 27 de Janeiro, reuniu com a ETERMAR, empresa adjudicatária da obra de 
recuperação do Fosso da Muralha, a fim de preparar o arranque da obra. Comunicou as questões 
colocadas pelo Tribunal de Contas, no processo de visto prévio, dizendo que já nenhuma delas 
tinha a ver com o processo de concurso, mas sim com a reprogramação temporal e financeira da 
obra. Disse ainda que entendia que a obra só deveria ser consignada após a chegada do visto 
prévio do Tribunal de Contas, actuação que nem sempre tinha sido praticada pela Câmara em 
mandatos anteriores; 

- No dia 29 de Janeiro, participou no seminário nacional sobre gestão de equipamentos 
desportivos, realizado no Auditório do Edifício Cultural, em que participaram técnicos de 
autarquias de vários pontos do país; 

- No dia 1 de Fevereiro, participou numa reunião, realizada na Administração do Porto de 
Leixões, da Associação Oceano 21, para estabelecer as regras de organização e funcionamento, 
assim como dotá-la dos recursos humanos necessários; 

- No dia 1 de Fevereiro, reuniu com a empresa Vítor & Paulo e o Grupo Auchan, a fim de 
ser encontrada uma solução arquitectónica para o armazém daquele grupo. Manifestou o seu 
reconhecimento a todos os intervenientes do investimento, pela sua importância para o mercado 
de Peniche; 

- No dia 2 de Fevereiro, participou numa reunião do Conselho Directivo da ANMP, 
dando uma nota de reconhecimento àquele órgão, pela sua atitude solidária para com os 
municípios do Oeste, devido aos prejuízos causados pelas intempéries de Dezembro. Deu 
conhecimento da ordem de trabalhos da reunião; 

- No dia 2 de Fevereiro, à tarde, reuniu com a ARHTejo e a CCDRLVT, sobre a 
reposição da legalidade em Água Doce, no Baleal; 

- No dia 2 de Fevereiro, à noite, participou na reunião do Conselho Municipal da 
Educação, já com todos os elementos, indicados pelas diversas entidades que constituem aquele 
órgão consultivo; 

- No dia 3 de Fevereiro, participou, como membro externo do IPL, no workshop sobre o 
Plano Estratégico do IPL. Disse que tinha dado três contributos para o planeamento, 
nomeadamente a dignificação do Conselho Geral, as questões associadas ao empreendedorismo 
e desenvolvimento, em ligação com as autarquias locais e a sugestão para o IPL desenvolver as 
escolas de Verão, como forma de captação de mais alunos; 

- No dia 3 de Fevereiro, reuniu com a TMN, para concretizar o seu envolvimento nas 
etapas do Campeonato Mundial de Surf; 

- No dia 3 de Fevereiro, esteve presente no Boat Show, onde estiveram os actores 
intervenientes nesta área, essencialmente os ligados às actividades subaquáticas; 
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- No dia 4 de Fevereiro, reuniu com a Paróquia de S. Leonardo e membros da Igreja de 
Nossa Senhora da Consolação, sobre a conservação e restauro da citada Igreja; 

- No dia 4 de Fevereiro, reuniu com uma Arquitecta que estava a elaborar a sua tese de 
doutoramento sobre o Bairro do Visconde. Comunicou que iria ser apresentado um plano de 
trabalho e contactada a Junta de Freguesia de S. Pedro sobre o assunto. Reuniu também com a 
Direcção do Independente, a fim de esclarecer uma notícia veiculada por um membro da 
Direcção daquele clube; 

- No dia 4 de Fevereiro, reuniu em Ribafria, com a Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, agricultores e representante dos moradores, para ser encontrada uma solução para a 
ligação entre Ribafria e Carqueja; 

- No dia 6 de Fevereiro, participou na cerimónia de inauguração do Centro de Alto 
Rendimento de Badminton, em Caldas da Rainha, e da exposição “O pulsar da pedra”, da autoria 
de Xico Nico, salientando a qualidade das obras expostas; 

- No dia 7 de Fevereiro, participou na cerimónia de entrega de prémios do encontro 
regional de Rugby de Peniche e onde participaram equipas de Viseu, Abrantes e Peniche; 

- No dia 8 de Fevereiro, participou numa reunião do Comité de Gestão da Rede ECOS e 
numa reunião com o Presidente das Águas da Região de Aveiro. Deixou uma palavra de 
agradecimento pela forma como o Presidente da ADRA tinha recebido o Presidente do Conselho 
de Administração dos SMAS; 

- No dia 9 de Fevereiro, reuniu com a ARHTejo, sobre a delegação de competências 
relativas ao Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos. Explicou a ordem de trabalhos 
da próxima reunião, a realizar no próximo dia 3 de Março. Comunicou também os assuntos 
tratados relativos à intervenção no Rio de S. Domingos. 

- Por último, congratulou-se pelo facto da candidatura da Ilha das Berlengas às 7 
Maravilhas de Portugal ter sido seleccionada para integrar as primeiras 77 escolhidas. 
Acrescentou que a citada lista iria ser objecto de trabalhos de peritos para serem seleccionadas 
apenas 21, a sujeitar a uma votação on line, via Internet. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Salientou o investimento feito pelo Grupo Auchan e pelo Modelo em Peniche e registou 

a posição tomada pela Provedoria da Justiça em relação ao processo de Francisco Alexandre. 
- Denunciou o facto de nos últimos anos a oposição no concelho de Peniche ter usado o 

projecto Modelo como arma de arremesso contra o Executivo presidido pela CDU quando, nós 
CDU fomos acusados de obstaculizar um projecto que, afinal, só agora vai dar entrada 
oficialmente na Câmara. O Sr. Vice-Presidente valorizou o novo Projecto do Grupo Aucham em 
fase adiantada de construção de um entreposto comercial situado no porto de pesca de Peniche 
criando possibilidade de cerca de 50 postos de trabalho. 

Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 
26 de Janeiro a 8 de Fevereiro corrente: 

Reuniões: 
- Com os Chefes dos Departamentos da DOM, DPGUO e com SMAS, a fim de tratar de 

assuntos relacionados com a Rua do Brejo – Ferrel. 
- Com a Direcção da Associação Comercial, Industrial e Serviços do Concelho de Peniche. 
- Com os representantes das Águas do Oeste sobre arranjos o projecto do espaço 

envolvente à ETAR de Atouguia da Baleia. 
- Em diversas reuniões no âmbito do CCA do SIADAP. 
- Com o Senhor Presidente da Câmara, António José Correia e o representantes da 

empresa MC Eventos, sobre a realização de diversos eventos culturais a ter lugar no concelho de 
Peniche. 
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- Com o Conselho Geral Transitório da Escola Básica 2.3. de Atouguia da Baleia. 
- Na Comissão do Carnaval de Inverno 2010. 
- No âmbito da iniciativa pioneira a ter lugar no mês de Março em todo o concelho de 

promoção e divulgação das Rendas de Bilros nas Escolas do 1º ciclo de Peniche.  
- Com a Direcção da colectividade local “O Independente”, na qual foram apreciados 

aspectos relacionados com o seu Plano de Actividades para os próximos tempos. 
- Com agricultores e moradores da localidade da Carqueja que teve lugar na  Associação  

Cultural de Ribafria, a propósito de intervenção a realizar na via municipal que serve estas 
localidades. 

- Com o Conselho Municipal de Educação na qual foi apresentado pelo Pelouro da 
Educação, o processo de monitorização da Carta Educativa que no essencial confirmou os dados 
aquando da aprovação deste importante instrumento de planeamento. 

- Da Comissão de Trânsito do Concelho de Peniche. 
O Vice-Presidente deu conta da reunião que vai realizar com o Senhor Director Regional 

de Educação de Lisboa sobre a possibilidade da concretizar o processo da Contratualização de 
novas Competências, nomeadamente no que diz respeito ao 2º e 3º ciclo. 

Eventos: 
- Presidiu à sessão de abertura no Seminário Nacional de Gestão de Equipamento 

Desportivo, Energias Alternativas, Manutenção de Águas de Piscinas e Saúde Pública, que 
decorreu no Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche entre os dias 28 e 29 de Janeiro, 
no qual participaram mais de 120 pessoas provenientes de diversas autarquias portuguesas. 

- Participou na iniciativa de entrega de prémios promovido pelo Clube Ornitológico de 
Peniche. 

- Esteve presente no 1º Torneio Oficial de Rugby, que decorreu no dia 7 de Fevereiro, no 
Campo Sintético do Parque Urbano. 

- Esteve presente com o Técnico Municipal, Eng. José Coelho na recepção provisória do 
Muro do cemitério de Peniche. 

- Esteve presente na iniciativa de inauguração do espaço destinado a aulas práticas dos 
Cursos de Educação e Formação do Agrupamento de Escola da EB 2.3. D. Luís de Ataíde de 
Peniche. Numa parceria feliz entre o Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Peniche e o 
referido Agrupamento de Escolas. 

- Esteve presente no Festival hidro-Carnaval, que decorreu nas Piscinas Municipais no 
dia 06 de Fevereiro. 

- Esteve presente na inauguração da exposição de escultura em pedra, “O Pulsar da 
Pedra” de Xico Nico, que estará patente ao público até dia 28 de Fevereiro na sala de exposições 
do Edifício Cultural.  

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- No dia 28 de Janeiro, reuniu com a ARCD S. Bernardino, sobre a candidatura das obras 

de requalificação da cozinha e bar daquela associação. 
- No dia 29 de Janeiro, reuniu com o consórcio Azimute 270, projecto conduzido pela 

ADEPE, onde foi apresentado o Plano de Actividades.  
- No dia 2 de Fevereiro, participou no trabalho de informatização dos bairros sociais de 

Peniche e das famílias com pedidos de habitação social. 
- No dia 3 de Fevereiro, reuniu com o Conselho Clínico da ACES do Oeste Norte, tendo 

dado informação sobre os assuntos tratados, nomeadamente os relativos ao Município de 
Peniche. 

- No dia 3 de Fevereiro, reuniu com o Agrupamento de Escuteiros 512, no âmbito de 
responsável pelo Pelouro da Juventude, para apresentação do seu Plano de Actividades para o 
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corrente ano. 
Esteve também presente na reunião sobre a edição deste ano da Mostra Agrícola a levar a 

efeito pelo Sporting Clube da Estrada, de 30 de Abril e 2 de Maio. 
- No dia 12 de Fevereiro, comunicou que se iria realizar, na Casa do Cais, o Carnaval 

Sénior, convidando a Vereação a estar presente. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Sobre a reunião realizada com as Águas do Oeste, em 27 de Janeiro, destacou dois 

assuntos tratados, o avançar com a proposta final da zona envolvente da ETAR de Atouguia da 
Baleia e o solicitar a posição final sobre a utilização das águas já tratadas da citada ETAR para 
efeitos de rega.  

- Comunicou que, também em 27 de Janeiro, esteve presente na apresentação do novo 
Director da Direcção – Geral das Pescas, que era também o Presidente do Programa PROMAR, 
referindo as considerações feitas sobre os atrasos verificados nos Grupos de Acção Costeira. 

- No dia 29 de Janeiro, assistiu à apresentação do ponto de situação que se coloca 
actualmente aos municípios do Oeste, pelas Águas de Portugal, tendo comunicado que tinha sido 
feito um convite às Águas de Portugal para virem aos SMAS de Peniche, fazerem uma 
apresentação mais particularizada.  

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Congratulou-se com a nomeação da Vereadora Clara Abrantes para Presidente da 

Comunidade de ACES, dizendo que, quanto melhor funcionassem os Centros de Saúde, melhor 
qualidade de vida teriam as populações.  

- Justificou a sua ausência na apresentação dos planos de promoção de acessibilidades, a 
ter lugar amanhã, por compromissos já assumidos e inadiáveis.  

- Elogiou a qualidade artística da exposição “O pulsar da pedra”, da autoria de Xico Nico, 
patente na sala de exposições do Edifício Cultural.  

- Congratulou-se pela passagem à segunda fase da candidatura da Ilha da Berlenga às sete 
Maravilhas de Portugal. Sugeriu que se começasse a delinear uma estratégia de marketing para 
apoiar tal candidatura. 

- Expressou o seu lamento sobre o ponto de situação dos planos de urbanização, que não 
tinham registado qualquer progresso, mercê da nova legislação reguladora desta matéria e do 
atraso que se tinha verificado devido a aspectos técnicos. Referiu ainda que devido a isso alguns 
planos estavam no ponto zero e que não havia qualquer referência à revisão do PDM. 

- Solicitou esclarecimento sobre a questão da tarifa única, apresentada na comunicação 
social, na semana passada, pelo Vereador Jorge Abrantes. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Felicitou a Vereadora Clara Abrantes pela sua nomeação para Presidente da Comunidade 

de ACES, desejando-lhe os maiores sucessos no desempenho daquela função. 
- Congratulou-se pelo desempenho de relevo de dois atletas de Peniche praticantes de 

Taekwon-do. 
- Sobre a situação do Rio S. Domingos perguntou se estava prevista alguma intervenção 

nos afluentes dos Bolhos, Ribafria e parte da Bufarda, uma vez que os esgotos iam desaguar 
directamente ao Rio S. Domingos. 

- Manifestou a sua preocupação sobre as condições de segurança da ponte entre Bolhos e 
Ribafria, perguntando se estava prevista alguma intervenção. 

- Referiu ainda que continuava a verificar que as viaturas municipais mantinham o 
abastecimento num posto de combustíveis, enquanto que se abastecessem no posto da Câmara 
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poderia sair mais barato. 
- Perguntou também em que situação se encontrava as reuniões do Mapa de Obras e 

referiu a necessidade de conservação do campo de voleibol de S. Bernardino que estava bastante 
degradado e com aspecto de abandono. 

- Disse que gostaria que não ficasse esquecida a colocação de paus tratados de protecção 
na Ponta do Baleal, que todas as semanas se degradavam mais. 

- Sobre a inauguração do Centro de Alto Rendimento de Badmington disse que Peniche 
já tinha tido campeões nacionais naquela modalidade desportiva e que esperava que houvesse a 
sua reactivação.  
 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Sobre os processos de Raul Correia, Luís Chagas e Francisco Alexandre, disse que o 

desenvolvimento destes processos não deveria conter qualquer lógica persecutória ou de 
processo de intenção sobre quem fosse. Acrescentou que relativamente à intervenção da Câmara 
tinha sido esclarecido pelos técnicos municipais e que seria o Tribunal a apurar as 
responsabilidades de quem teve intervenção nos negócios. 

- Subscreveu as felicitações dos outros Vereadores à Vereadora Clara Abrantes e felicitou 
Xico Nico pela qualidade das obras integrantes da exposição “ O Pulsar da Pedra”. 

- Cumprimentou o Professor Alves Seara, que tinha sido homenageado pelos antigos 
alunos, pelo seu amor a Peniche e por ser um grande pedagogo, artista e poeta.  

- Solicitou informação sobre o que tinha acontecido ao placard electrónico municipal, 
colocado na Praça Rodrigues Jacob. 

- Sugeriu que, para deposição de óleos domésticos e provenientes da restauração fosse 
colocado um oleão na Prageira.  

- Sobre a obra de recuperação do Fosso da Muralha, perguntou se a relação com o IPTM 
era através de protocolo ou estava subjacente nos termos do próprio contrato, por ter visto no 
PIDDAC para 2010, somente uma verba de 500.000,00 € para o IPTM.  

- Relativamente à intervenção da PSP na comunidade cigana que vive na zona central de 
Peniche, disse que era necessário que a Câmara tivesse uma maior intervenção tanto na 
construção de barracas, como na venda ambulante. 

- Disse também que um dos problemas a resolver no Rio S. Domingos era o 
desassoreamento da sua foz. 

- Referiu por último que havia algumas verbas do PIDDAC para Peniche e que estavam 
reportadas a Leiria. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Comunicou que o PIDDAC contemplava objectivos há muito perseguidos pela Câmara, 

nomeadamente obras no porto que configuravam a futura marina, o Fosso da Muralha, a ESTTM 
e o Lar de Idosos na Serra d’El-Rei. 

- Informou que havia um protocolo com o IPTM, celebrado em 2008 pelo Secretário de 
Estado dos Transportes sobre a conservação do Fosso das Muralhas.  

- Disse também que a intervenção no Rio S. Domingos já tinha sido colocada à ARH 
Tejo, que iria ser dada prioridade às intervenções necessárias para garantir as melhores 
condições na época balneária e que tinha sido encontrada uma solução para a zona de Bolhos, 
Ribafria e Paço, através da construção de uma ETAR na última povoação, com tratamento terciário. 

- Frisou o esforço da DPGU, com o reforço de recursos humanos e a reorganização do 
funcionamento, para acelerar a execução dos planos de ordenamento e disse que iria solicitar 
esclarecimentos sobre a ausência de informação relativa à revisão do PDM. 

- Quanto à ponte de Bolhos / Ribafria disse que iria haver prioridade de intervenção. 
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- Comunicou também que estava em estudo a melhor solução para Peniche de colocação 
de um sistema de recolha de óleos. 

- Relativamente ao campo de voleibol de S. Bernardino, disse que a questão tinha a ver 
com o projecto que contemplava a consolidação da arriba e que só posteriormente é que se 
poderia equacionar a recuperação do referido campo. 

- Quanto ao fomento da prática de badmington, disse que seria um trabalho a fazer ao 
nível das escolas, para potenciar a proximidade do Centro de Caldas da Rainha. 

- Afirmou que o Professor Alves Seara já tinha sido homenageado pelo Município, com a 
atribuição da medalha de mérito municipal. 

- Esclareceu que o placard electrónico municipal só tinha um representante em Portugal, 
o que originava grandes dificuldades e consideráveis atrasos na sua reparação, pelo que se tinha 
decidido pela sua retirada. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento do desenvolvimento dos procedimentos concursais para 

fornecimento de combustíveis. 
- Deu também uma informação pormenorizada sobre o processo de construção da ETAR 

do Paço, historiando as dificuldades postas pela CCDRLVT. 
- Sobre a tarifa única, comunicou que o Presidente da Oeste CIM, após uma reunião com 

as Águas do Oeste, tinha falado à imprensa e feito referências a modelos de organização 
discutidos, assim como da necessidade dos vários tarifários se tornarem num tarifário comum, 
mencionando o modelo da tarifa única. 

 

Senhor Vice-Presidente: 
Informou que as reuniões do Mapa de Obras seriam retomadas em 22 de Fevereiro próximo. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e seis de 
Janeiro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 

 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, sem data, da A.D.C.R. “O Independente”, dando conhecimento na nova 
composição dos órgãos sociais daquela instituição. 

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e 
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (P.º 11/03) 

 

* Carta, datada de 8 de Janeiro de 2010, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. 
Pedro de Peniche, solicitando autorização para que os serviços municipais de carpintaria 
procedam à remoção de todas as peças de madeira e alcatifa que compõem o piso do Altar-Mor 
da igreja de São Pedro, a fim de procederem à colocação de um piso novo. 

- Deliberado deferir. (P.º DOM) 
 

* Carta, com a ref.ª 11/2010, datada de 21 de Janeiro de 2010, da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a cedência de seis sinais de trânsito proibido, a 
fim de serem colocados na parada exterior do Quartel Sede dos Bombeiros de Peniche. 

- Deliberado deferir. (P.º 36/03) 
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* Carta, registada nos n/ serviços em 14 de Dezembro de 2009, da Secção de Artesanato 
do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de bases 
de corte, cortadores circulares e réguas para corte de tecido destinados a promover o ensino de 
trabalhos em costura. 

- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 230,00 €. 
(P.º 11/03) 

 
* Carta, com a ref.ª 15, datada de 27 de Janeiro de 2010, da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao 
pagamento devido pela utilização do autocarro municipal pela fanfarra daquela associação 
aquando de um deslocação a Torres Novas. 

- Deliberado conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche 
um subsídio, no valor de 108,68 €. (P.º 32/06) 

 
* Carta, datada de 29 de Janeiro de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
despesa efectuada com os seguintes serviços prestados na cantina daquele centro social, no mês 
de Janeiro: 

- Beberete – Concerto “Jovens Vozes de Lisboa”; 
- Vigilantes da Feira Mensal. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 604,50 €. (P.º 49/09/01) 
 
* Carta, com a ref.ª 7/10, datada de 4 de Janeiro de 2010, do Grupo Desportivo de 

Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de taxas de publicidade 
relativas ao ano de 2009. 

- Deliberado conceder ao Grupo Desportivo de Peniche um subsídio, no valor de 
8.964,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 14 de Janeiro de 2010, do Senhor João Francisco 

Serpa, solicitando a isenção do pagamento de taxas devidas pelo fornecimento de fotocópias. 
- Deliberado indeferir a pretensão, nos termos da informação da DA, de 14 de Janeiro de 

2010. (P.º 40/02) 
 
* E-mail, datado de 21 de Janeiro de 2008, da ACISCP, solicitando o alargamento e 

tolerância do horário de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas no 
concelho de Peniche durante os dias de Carnaval, de 12 a 16 de Fevereiro corrente. 

- 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 11/03) 

 
* Informação, datada de 15 de Janeiro de 2010, do Pelouro da Educação, acompanhada 

de informação do Director da DAF, propondo a elaboração de contratos de prestação de serviços 
no âmbito das AEC, a partir de 18 de Janeiro de 2010, com os professores indicados pelos 
Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. 

- Considerando não ser possível a contratação de professores através do procedimento 
concursal realizado para o efeito por já não existirem candidatos aprovados susceptíveis de 
contratar, dada a morosidade e complexidade da realização de novo procedimento concursal para 
contratação de professores a termo resolutivo certo, atendendo à impossibilidade de observar a 
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alínea b) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, uma vez que a realização de procedimento 
concursal ao abrigo do Código da Contratação Pública, mesmo com carácter urgente, iria 
originar um hiato de tempo sem aulas de enriquecimento curricular, tendo em atenção o disposto 
no n.º 29 do Despacho n.º 14460/2008, e considerando que a única possibilidade de manter o 
funcionamento normal das aulas de enriquecimento curricular é a recorrência aos recursos 
humanos disponibilizados pelos parceiros, ou seja, pelos Agrupamentos Vertical das Escolas de 
Peniche, das Escolas de Atouguia da Baleia e da Escola D. Luís de Ataíde. 

A Câmara deliberou celebrar contratos de prestação de serviço com os professores 
indicados pelos citados Agrupamentos. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 2010/265, datado de 5 de Fevereiro de 2010, da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, convocando para o acto de escritura, referente à constituição da OesteSustentável – Agência 
de Energia e Ambiente do Oeste, que terá lugar no dia 11 de Fevereiro de 2010. (P.º 16/04) 

 
* Ofício n.º 2010/291, datado de 5 de Fevereiro de 2010, da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, convocando para o acto de escritura, referente à constituição da Associação de Fins 
Específicos AMO+, que terá lugar no dia 11 de Fevereiro de 2010. (P.º 16/04) 

 
* Carta, com a ref.ª 8/10, datada de 25 de Janeiro de 2010, da Associação Nacional das 

Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco, agradecendo todo o apoio e colaboração 
prestados aquando do evento realizado no passado dia 15 de Janeiro. (P.º 11/03) 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foram presentes, para efeitos de aprovação, os textos de protocolo a celebrar com as 
seguintes instituições, os quais foram objecto da deliberação que a seguir se indica: 

- Com a ADEPE, para a realização de um estágio de 120 horas do Curso de Educação e 
Formação de Adultos, para obtenção do grau académico do 9.º ano, para os alunos Mário Rui 
Sousinha Malheiros e Pedro Miguel Andrade Fidalgo. 

- Com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Lisboa e Vale do 
Tejo e a Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP., o qual visa a reposição da 
legalidade a ter lugar na Zona da Água Doce, Baleal. 

- Deliberado aprovar os textos dos protocolos a celebrar. 
 
REGULAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL: 
 
 * Acompanhado de informação, datada de 25 de Janeiro de 2010, do Serviço Municipal 
de Protecção Civil, foi presente uma proposta de Regulamento da Comissão Municipal de 
Protecção Civil de Peniche. 
 - Deliberado aprovar. 

 
1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 1 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 72.900,00 € em reforços de despesas de capital e 121.873,00 € em 
anulações de despesas de capital. 
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- A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 1 ao Orçamento da Receita, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 48.973,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 72.900,00 € em reforços e 121.873,00 € em anulações. 
 
Deliberado, ainda, remeter os documentos aprovados à Assembleia Municipal, para a sua 

aprovação.  
 
PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação 
emprego, contratos de prestação de serviços, estágios profissionais PEPAL e trabalho 
extraordinário ao serviço em Janeiro de 2010. 

- 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 São Pedro: 
- 4 barrotes de 2,5 mt, 6 tábuas de confrage, 8 mt de rede malha sol, 2 sacos de cimento, 

destinados à realização de obras no Bairro do Visconde, em Peniche, no valor estimado de 51,87 €. 
Freguesia de Conceição: 
- 60 m2 de pavê, para a realização de arranjos na Rua Dr. Francisco de Sá Carneiro, em 

Peniche, no valor estimado de 204,00 €; 
- 2 carradas de areia média lavada, 2 carradas de pó de pedra, 20 tijolos de 11, 20 sacos 

de cimento, ½ massa a frio, no valor estimado de 946,60 €. 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 1 carrada de areia média, 50 sacos de cimento, para colocação de lancil nas Ruas Vale 

de Cavalos e do Aterro, em Serra d’El-Rei, no valor estimado de 370,00 €; 
- 12 chapas de plástico de 2,5 mmX1mt, destinados ao Mercado daquela freguesia, no 

valor estimado de 1.140,24 €. 
 

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 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Java House”, 

sito no Largo da Ribeira, n.º 14, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Tanny Salvador 
Ribeiro Viralhadas. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “O Búzio”, 
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sito na Avenida do Mar, n.º 170-F, em Casais do Baleal, de que é proprietário o Senhor Vitor 
Sousa Gualdino. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“A Torre”, sito na Rua António Monteiro, n.º 34, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Alexandre José de Castro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 6.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Avenida do Mar”, sito na Travessa dos Mareantes, n.º 1, em Peniche, de que é proprietário o 
Senhor Arnaldo Martins Ramos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Berlenga”, sito na Rua Cabo Avelar Pessoa, n.º 16, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Diogo Miguel Nunes Rosa. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Doce Milénio”, sito no Largo Padre Cândido da Costa Leal, n.º 1, em Serra d’El-Rei, de que é 
proprietário o Senhor Álvaro José Correia Noivo. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Saricos Bar”, 

sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 69, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João 
Manuel da Copa Leitão. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 
 
ESTUDO DE PROTECÇÃO DO TOPO DA ARRIBA DA PONTA DO TROVÃO: 
 

A Arquitecta – Paisagística Ana Carriço fez uma exposição sobre o estudo de protecção 
da arriba da Ponta do Trovão. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que achava o estudo muito interessante e 
que se tinha de olhar para as situações que já existiam, nomeadamente o interesse dos pescadores 
pelo local, pois temia que o investimento a fazer ficasse rapidamente danificado. 

Por isso, disse que seria necessário arranjar alternativas para estacionamento, tendo 
sugerido alguns espaços para o efeito.   

A Câmara tomou conhecimento. 
 

IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL: 
 
 * Na sequência da intenção do Município em classificar de interesse municipal o prédio 
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situado no gaveto formado pelas ruas Marquês de Pombal e dos Hermínios, em Peniche, foi 
presente uma informação da Chefe da Divisão Administrativa prestando esclarecimentos sobre 
os trâmites a adoptar para abertura de procedimento para classificação de imóvel de interesse 
municipal.  

- Deliberado, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, promover a abertura de procedimento para que o prédio situado no 
gaveto formado pelas ruas Marquês de Pombal e dos Hermínios, em Peniche, seja considerado 
imóvel de interesse municipal, para efeitos da alínea b) do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Estufa do Parque do Baluarte: 
 
 * Foi presente uma carta do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 
dando conhecimento da pretensão da firma Mar de Almirante – Actividades Hoteleiras, L.da em 
efectuar obras de requalificação no restaurante do Parque do Baluarte, pretendo saber quais as 
futuras condições de exploração, acompanhada de minuta de acordo de utilização a celebrar 
entre as duas partes. 

- Deliberado dar a concordância a que o Centro Social celebre com a referida firma o 
acordo de utilização nos termos propostos. 

 
DESTAQUE DE PARCELA: 
 

* Requerimento, em nome de Bernardo dos Santos, solicitando o destaque de uma 
parcela de terreno, com a área de 416,20 m2, sita no Casal Pardal, em Ferrel. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 416,20 m2. 

 
PLANO DE PORMENOR DA ADTE A SUL S. BERNARDINO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da análise do esboço da proposta do Plano de Pormenor 
da ADTE a Sul de São Bernardino, elaborado pelo Gabinete de Planeamento da DEPPC. 

 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VALE DO GROU: 
 
 * Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 9 de Fevereiro de 2010, apresentando 
os Termos de Referência, relativos aos planos de urbanização referidos em epígrafe. 

- Deliberado dar início à elaboração do Plano de Urbanização do Vale do Grou, 
dispensando-se o acompanhamento do mesmo por parte da CCDR-LVT, aprovar os termos de 
referência e abrir o período de participação preventiva pelo prazo de 20 dias. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Cláudia Sofia Martins Vieira, solicitando autorização para 
proceder à colocação de uma esplanada de apoio ao estabelecimento, denominado “Atelier do 
Café”, sito na Rua José Estêvão, n.º 10, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar, nas condições dos anos anteriores. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente o ofício n.º 18016, datado de 1 de Setembro de 2009, da Direcção 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo – Ministério da Economia, remetendo parecer relativamente a 
um pedido de licenciamento de alteração a posto de abastecimento de combustíveis, situado na 
Estrada Nacional 114, em Serra d’El-Rei, de que é proprietário o Senhor Joaquim Rodrigues 
Madeira. 

- Considerando a informação dos serviços administrativos da DGUO, datada de 25 de 
Novembro de 2009, que obteve concordância do chefe da DGUO e do director do DPGU, 
datadas de 14 de Dezembro de 2009 e 12 de Janeiro de 2010, respectivamente, a câmara 
deliberou dar parecer favorável com condições à pretensão, devendo ser comunicado o resultado 
do parecer à entidade requerente e notificar directamente o proprietário, Senhor Joaquim 
Rodrigues Madeira, a fim de proceder ao licenciamento da actividade da Loja de Conveniência 
agregada ao Posto de Abastecimento de Combustíveis, nos termos do Decreto-Lei n.º 259/07, de 
17 de Julho, por se tratar de uma actividade que carece de licenciamento especifico por parte 
desta edilidade. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L7/01, em nome de Imojúlio –            

- Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da, para loteamento de uma propriedade, sita nos 
Caminhos Velhos, em Geraldes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado de um pedido 
de alterações ao referido loteamento e de novos elementos. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste na alteração da configuração 
do polígono de implantação do lote 40. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 325/09, em nome de Patrícia Santos Carreira, para construção de uma 

unidade de Alojamento com 20 quartos, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área de 542,10 m2. 
 
* Proc.º N.º 350/09, em nome de António José Trindade Simão, para proceder a alteração 

de estabelecimento comercial de restauração, situado na Rua Vasco da Gama, n.º 81, em Peniche. 
- Deliberado aprovar e licenciar. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Na sequência de pedido efectuado pela empresa Niter – Sociedade de Construção 

Imobiliária, L.da, foi presente o ofício n.º 220, datado de 26 de Janeiro de 2010, do Serviço de 
Finanças de Peniche, solicitando, para efeitos de anulação de notas de cobrança do IMI, o 
reconhecimento do referido pedido, respeitante ao prédio sito na Travessa dos Mareantes, 
Edifício Esmeralda, em Peniche, objecto de obras de reabilitação. 

- Deliberado reconhecer a isenção do IMI, nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, para o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de São Pedro sob 
o artigo 1719, que teve origem no artigo 544. 
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* Carta, datada de 31 de Agosto de 2009, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia, solicitando a restituição do valor da taxa de ocupação da 
via pública paga aquando da realização das obras na Igreja da Consolação. 

- Deliberado conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de 
Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 204,21 €. 

 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 
A Câmara, considerando os procedimentos que têm vindo a ser adoptados nos últimos 

anos, deliberou conceder tolerância de ponto a todo o pessoal do Município nos dias 15 e 16 de 
Fevereiro e 24 e 31 de Dezembro e na tarde do dia 1 de Abril de 2010. 

Mais foi deliberado que os serviços que não encerram em dias de feriado devem manter o 
pessoal indispensável ao seu funcionamento, podendo os trabalhadores que asseguram esses 
serviços ficar dispensados de se apresentarem ao serviço num outro dia, em termos a definir 
pelos respectivos dirigentes, e que os serviços administrativos, no dia 1 de Abril, devem encerrar 
às 12.30 horas. 
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 
 

O Senhor Presidente comunicou ao Executivo de que se iria realizar uma reunião de 
Câmara extraordinária no próximo dia 17 pelas 9.00 horas. 

 
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. 

 
 


