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ACTA N.º 12/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010: 
 
Aos vinte dias do mês de Abril 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 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 tinha participado numa transmissão em directo, efectuada pela Antena 1, 

a partir de Peniche, sobre a reposição da legalidade da zona da Água Doce, no Baleal. Fez um 
ponto da situação sobre as 25 notificações efectuadas pela Câmara, em relação às quais foram 
recebidas 14 exposições dos notificados, sobre as 21 notificações efectuadas pela CCDRLVT e 
as 6 notificações efectuadas pela ARH Tejo, em relação às quais foram recebidas 12 e 4 
exposições dos notificados, respectivamente. 

- Comunicou também que já estava marcada uma reunião com a CCDRLVT e ARH Tejo, 
para o próximo dia 27, para analisar as referidas exposições e que a zona da Água Doce já se 
encontrava mais limpa.  

- Informou ainda que hoje tinha reunido com representantes da SONAE, onde tinham 
sido esclarecidos os termos do contrato de urbanização a celebrar com aquela empresa e que 
viria à presente reunião, para aprovação. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Distribuiu cópia do plano de actividades do Conselho Municipal de Educação, aprovado 

na sua última reunião. 
Deu conhecimento das reuniões e eventos em que participou na semana de 12 a 19 de 

Abril de 2010: 
Reuniões: 
- Do Conselho de Administração dos SMAS; 
- De organização da 11.ª edição do Festival Sabores do Mar/Expo-Peniche; 
Com a Direcção da Associação Desportiva de São Bernardino, para apreciação do evento 

“Festival de Sopas”, que irá decorrer naquela localidade nos dias 24 e 25 de Abril; 
- Com a Direcção do PAC – Peniche Amigos Clube, sobre o conjunto de actividades 

desportivas a ter lugar durante o ano de 2010; 
- Do Conselho Municipal de Educação, no qual foi efectuado o balanço relativo ao 2.º 

período do ano lectivo 2009/2010, onde foi apresentado o Projecto Educativo do Agrupamento 
de Escolas D. Luís de Ataíde, bem como o Plano de Actividades do Conselho Municipal de 
Educação; 
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- Com a equipa de trabalho sobre a Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche, 
que terá lugar entre os dias 22 e 25 de Julho; 

- Com responsáveis do Projecto Champimóvel, organizado pela Fundação Champalimaud 
que estará em Peniche, entre os dias 29 de Abril e 3 de Maio, na Escola Básica 2, 3 D. Luís de 
Ataíde, que através de um simulador móvel e transportado por um camião com conteúdo 
interactivo de formação é dirigido aos alunos do 6.º e 9.º anos de escolaridade. 

- Com a Comissão Municipal de Trânsito, no qual foram abordados os seguintes assuntos: 
- Apreciação de assuntos de trânsito relacionados com as Freguesias de Atouguia da 

Baleia, Serra d’El-Rei e São Pedro, na sequência da sua deslocação às Freguesias mencionadas, 
acompanhado pelos técnicos municipais e respectivos autarcas; 

- Apreciação de proposta de dispositivos complementares no estacionamento junto 
ao Fosso das Muralhas; 

- Proposta de ordenamento de trânsito do Parque de Estacionamento junto ao 
Tribunal de Peniche; 

- Outros assuntos apresentados pelos membros desta Comissão Municipal. 
Eventos: 
- Visita à fábrica “Plástimar”, a convite dos seus administradores; 
- Seminário sobre a elaboração dos Planos Municipais de Segurança Rodoviária, que teve 

lugar na cidade de Coimbra; 
- O Senhor Vice-Presidente deu conta da sua participação na inauguração do novo 

restaurante “Tribeca”, em Serra d’El-Rei, constituindo um novo e importante investimento na 
área da restauração no concelho de Peniche, o qual merece um grande aplauso pela qualidade 
que evidencia e pela criação de mais postos de trabalho na sua maioria provenientes desta Vila; 

- Sessão de Fados, promovida pela Banda Filarmónica “A Serrana”, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Serra d’El-Rei e Câmara Municipal de Peniche; 

- Torneio de Sueca, promovido pela Associação dos Casais de Mestre Mendo; 
O Senhor Vice-Presidente prestou ainda as seguintes informações: 
- Apresentou proposta para remoção dos semáforos e respectivos equipamentos 

colocados nos seguintes locais, a qual será comunicada à Estradas de Portugal, no sentido de se 
pronunciarem sobre este assunto: 

- EN 114, na Avenida da Liberdade, junto às instalações da Junta de Freguesia de 
Serra d’El-Rei; 

- EN 114, junto aos Correios, em Atouguia da Baleia; 
- EN 114, junto à residencial D. Inês de Castro, em Serra d’El-Rei; 
- EN 114, no cruzamento Reinaldes/Casais Brancos, no Moinho de Pau. 

- Informou que, a partir do dia 20 de Abril, o edifício do Posto de Turismo de Peniche e a 
Escola de Rendas serão objecto de uma intervenção por parte do Departamento de Obras Municipais. 

- Deu conta da realização de reunião, no próximo dia 21 de Abril, com a Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e o respectivo Agrupamento de Escolas sobre o processo de 
construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Informou, ainda, do trabalho desenvolvido 
tendente ao prosseguimento dos Núcleos Escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei. 

- Sobre o relacionamento com as Juntas de Freguesia Rurais, esclareceu os 
procedimentos dos pedidos de subsídios e dos seus pagamentos, de acordo com as 
disponibilidades. Salientou que não havia quaisquer condescendências em relação a nenhuma 
Junta de Freguesia e que estava de consciência tranquila em relação a este assunto.  

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Participou nas seguintes reuniões e actividades: 
- No dia 8 de Abril, participou numa reunião promovida pela RENAP, tendo explicado os  
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assuntos tratados, relativamente aos programas de combate à pobreza e exclusão social, a centrar 
nos bairros sociais do Coosofi e Fernão de Magalhães. 

Comunicou também que no dia 21 de Abril iria haver um seminário sobre inclusão social, 
onde a Dr.ª Ana Brás iria apresentar uma intervenção sobre a actuação do GIP.  

- No dia 9 de Abril, participou na iniciativa Emprego/2010, organizada pela NERLEI, em 
Leiria, com a técnica do GIP. 

- No dia 9 de Abril, participou, no âmbito do levantamento do património cultural, para a 
rede museológica, no inventário participativo na Associação dos Casais Mestre Mendo.   

- No dia 12 de Abril, participou na reunião de articulação do ACES com o Departamento 
de Psiquiatria, onde foram divulgados os grupos comunitários de saúde mental, nomeadamente a 
sua composição e actuação. 

- No dia 15 de Abril, reuniu com as associações juvenis de Peniche para estudar as várias 
actividades que pudessem vir a ser realizadas na semana da juventude. 

Comunicou também que tinha sido eleito o representante de Alcobaça para o Conselho da 
Comunidade das CPCJ, de 6 municípios.  

- Ainda no dia 15 de Abril, reuniu com os Centros Novas Oportunidades, onde foi feito o 
levantamento da actividade, que tinha abrangido 64 pessoas, sendo 25% de etnia cigana.  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Comunicou que tinha participado na criação da Secção dos Municípios com Barragens, 

no âmbito da ANMP, numa reunião realizada em 12 de Abril, com 75 municípios. Referiu os 
assuntos discutidos. 
 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Lamentou que tivesse tido conhecimento do programa de comemorações do 25 de Abril 

através de um blog e não pela Câmara Municipal. 
- Lamentou também ter sabido do conteúdo da conferência de imprensa sobre as 7 

Maravilhas de Portugal através da comunicação social. 
- Disse ainda que não sabia nada sobre a edição deste ano dos Sabores do Mar e que 

havia pessoas que já tinham participado em reunião preparatória do evento e que já avançavam 
algumas ideias sobre a sua forma de realização. 
  

Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Subscreveu os lamentos apresentados pelo Senhor Vereador Francisco Salvador. 
- Respondendo às afirmações do Senhor Vice-Presidente sobre o relacionamento da 

Câmara com as Juntas de Freguesia, disse que não esperava outra coisa do que a Câmara 
primasse pelo bom relacionamento dos órgãos autárquicos e que fizesse chegar atempadamente 
as verbas protocolizadas.   

- Perguntou qual a data prevista para a consignação da obra do Fosso da Muralha e se já 
havia alguma previsão do aumento de custos a suportar com o atraso do arranque da obra.  

- Perguntou também se havia algum estudo sobre os resultados obtidos com a realização 
da Feira de Emprego. 

- Sobre a possibilidade de alguns semáforos que não funcionavam serem retirados, disse 
que pensava que os semáforos não eram do Município, mas sim das Estradas de Portugal, ao que 
o Senhor Vice-Presidente respondeu que os semáforos eram efectivamente das Estradas de 
Portugal e que o Município iria propor a sua retirada por não funcionarem.      

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Manifestou também o seu desagrado por só agora ter tido acesso ao programa das 

comemorações do 25 de Abril.  
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- Perguntou se já havia respostas em relação aos processos dos bares Jonas e Mystic.  
- Disse também que gostava de saber se já havia alguma informação sobre os 

aerogeradores domésticos e solicitou que fosse dado conhecimento aos vereadores dos assuntos 
tratados pela Comissão Municipal de Trânsito. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Comunicou que tinha participado nas seguintes reuniões e eventos: 
- No dia 11 de Abril, participou com o Senhor Vice-Presidente, no torneio de sueca 

organizado pela Associação dos Casais Mestre Mendo. 
- No dia 12 de Abril, participou na reunião da Oeste CIM, onde foi apresentado o estudo 

de localização do Centro Hospitalar Oeste Norte e na reunião da Assembleia Intermunicipal da 
Oeste CIM. 

- No dia 14 de Abril, reuniu com o Conselho Estratégico da Reserva Natural das 
Berlengas e com o ICNB, sobre a criação de zona de protecção especial de aves marinhas. 
Explicou a sua discordância em relação à prioridade dada a esta iniciativa.  

- No dia 14 de Abril, reuniu com o Governo Civil e participou na reunião do Conselho 
Municipal de Educação, onde, face à composição legal daquele conselho estar desajustada da 
realidade, propôs que os directores dos Agrupamentos e das Escolas fossem convocados, como 
observadores, para as futuras reuniões.  

- No dia 15 de Abril, esteve presente no almoço da ESTTM, onde foi efectuada uma 
mostra do que eram as competências dos alunos, no âmbito do Curso de Gestão Hoteleira. 

- No dia 15 de Abril, participou, na Assembleia da República, numa exposição sobre o 
Distrito de Leiria, organizada pelos deputados eleitos pelo Distrito. 

- No dia 16 de Abril, visitou a Plastimar, com os Senhores Vice-Presidente e Presidente 
da Junta de Freguesia da Ajuda, tendo registado a forma como tinha sido bem abordado o quadro 
de relacionamento no âmbito das certificações ambientais e a disponibilidade em cooperar com a 
Câmara. 

- No dia 16 de Abril, participou na conferência de imprensa que se realizou no Lugar da 
Estrada, levada a efeito pela Comissão Organizadora da II Mostra Agrícola.  

- No dia 17 de Abril, participou nos Percursos do Património, na Fonte Gótica, Freguesia 
da Atouguia da Baleia. Disse que a outra fase da intervenção seria nos lavadouros.  

- No dia 18 de Abril, participou nos Percursos do Património, na zona rural de Ferrel, 
com o respectivo Presidente da Junta de Freguesia. 

- Sobre a edição deste ano dos Sabores do Mar, disse que tinha efectuado uma reunião 
com os elementos que tradicionalmente fazem parte da organização e a empresa MC Eventos, 
onde tinha sido acordado fazer uma reunião de apresentação na próxima quinta-feira, a anunciar 
a data de realização de 4 a 13 de Junho e o formato que passaria pela realização da primeira 
Expopeniche, com mostra das actividades económicas do Município, no espaço traseiro ao 
Quartel dos Bombeiros, onde também seriam instaladas tasquinhas, a serem exploradas por 
IPSS, para além de todo o desenvolvimento do evento pela restauração profissional. Acrescentou 
que haveria uma evolução, com a introdução de uma componente empresarial e a envolvência de 
instituições sem fins lucrativos.  

- Pediu desculpa pelo facto do programa das comemorações do 25 de Abril não ter sido 
enviado por correio electrónico aos Vereadores. 

- Quanto à conferência de imprensa sobre as 7 Maravilhas de Portugal, disse que não 
sentiu necessidade de dar conta da mesma à Câmara, porque tem sempre dado uma informação 
actualizada sobre o assunto. 

- Comunicou que iria ser feita uma reunião com a empresa adjudicatória da Reabilitação 
do Fosso da Muralha e que a obra não estava atrasada. Acrescentou que estava a aguardar que o 
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Gabinete do Primeiro-Ministro indicasse uma data para a obra poder ser consignada e que iria 
ver a implicação deste adiamento na consignação da obra na revisão de preços.  

- Em relação aos Bares Jonas e Mystic disse que estava a ser preparado um relatório, que 
tinha recebido também uma reclamação sobre os aerogeradores domésticos e que iria dar 
instruções para que fosse feita uma medição do ruído.  

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Sobre a Comissão Municipal de Trânsito, disse que iria fornecer cópias das actas das 

reuniões, estando a última ainda em elaboração, cuja reunião não tinha comparecido qualquer 
elemento da PSP. Ainda no decurso da reunião, distribuiu cópia da acta, de 9 de Fevereiro de 
2010, já aprovada pela Comissão Municipal de Trânsito. Deu conhecimento dos assuntos 
tratados e que iriam ser trazidos à reunião de Câmara para discussão dos mesmos.  

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Lamentou a não comparência do representante da PSP na última reunião da Comissão 

Municipal de Trânsito. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Agradeceu a colaboração do Clube Recreativo Penichense na na utilização de parte das 

suas instalações, enquanto decorre as obras de conservação do Posto de Turismo.  
- Informou que não havia nenhum trabalho realizado sobre o impacto directo da 

realização da Feira de Emprego. Explicou a envolvência das entidades nas duas edições e disse 
que poderia ser desenvolvido um trabalho de medição de impactos, com a colaboração da ESTTM.  

- Comunicou das suas diligências efectuadas em relação ao deslizamento de terras da 
berma do IP6, nomeadamente nas reuniões distritais sobre segurança rodoviária, efectuadas no 
Governo Civil de Leiria, assim como os ofícios enviados à Administração da Estradas de 
Portugal ao Ministro e ao Secretário de Estado das Obras Públicas.  

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que não conseguia compreender como é que uma situação que punha em risco a 

segurança rodoviária não tivesse uma intervenção de excepção, à semelhança de outras situações 
idênticas como a da CREL. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 23 e 30 
de Março último e 7, 13 e 16 de Abril corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias 
pelos Senhores Vereadores. 

 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, com a ref.ª 1/10, datada de 11 de Janeiro de 2010, da Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa “O Independente”, solicitando a cedência de material destinado à 
realização de obras de manutenção no edifício sede daquela associação. 

- Deliberado ceder os materiais solicitados. (P.º 11/03) 
 
* Carta, registada nestes serviços em 6 de Abril de 2010, da Associação Cultural e 
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Desportiva de Ribafria, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
despesas a efectuar com a realização do 1.º Torneio de Sueca 2010. 

- Deliberado conceder à Associação Cultural e Desportiva de Ribafria um subsídio, no 
valor de 100,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 5 de Fevereiro de 2010, da Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa de Casais de Mestre Mendo, solicitando a atribuição de apoio financeiro destinado à 
aquisição de prémios para o Torneio de Sueca. 

- Deliberado conceder à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de 
Mestre Mendo um subsídio, no valor de 100,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 12 de Abril de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das 
seguintes refeições, fornecidas na cantina daquele centro social, durante o mês de Março: 

- Lanche “Documentário Francês”; 
- Beberete “29.º Mundialito de Futebol das Companhias Aéreas”; 
- Vigilantes da Feira Mensal; 
- Beberete “VII Open Internacional de Taekwon-do”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 1294,50 €. (P.º 40/09) 
 
* Carta, com a ref.ª 4/10, datada de 16 de Março de 2010, da Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa “O Independente”, solicitando a atribuição de apoio financeiro e diverso 
apoio logístico destinados à realização do XIII Convívio de Pesca Desportiva de Mar. 

- Deliberado conceder à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente” 
um subsídio, no valor de 750,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, sem data, do Clube Naval de Peniche, solicitando apoio logístico e financeiro 

destinados às várias actividades a desenvolver por aquele Clube Naval, nomeadamente o 
Campeonato Regional da Zona Centro e o X Troféu de Triplas “Cidade de Peniche”. 

- Deliberado conceder ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 500,00 €. (P.º 
11/03) 

 

* Carta, datada de 6 de Fevereiro de 2010, da ABAE – Associação Bandeira Azul da 
Europa, remetendo documento de parceria a realizar com aquela entidade, no âmbito do 
Programa Eco-Escolas. 

- Deliberado aprovar os termos da parceria. (P.º 13/09) 
 
* Carta, datada de 6 de Abril de 2010, da Dr. ª Anabela Dias, solicitando a reserva de 

mais dois lugares de estacionamento necessários para a abertura da Escola de Condução Baleia, 
L.da na Rua António Conceição Bento, em Peniche.  

- Deliberado autorizar a reserva de dois lugares de estacionamento na Avenida 25 de 
Abril, em Peniche. 

 
* Carta, datada de 8 de Novembro de 2009, do Senhor Filipe Miguel Sousa Henriques, 

solicitando adiamento do prazo para a entrega de documentação necessária para a transmissão do 
estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito na Praia do 
Molhe Leste, por falta de documentação disponível pelos serviços competentes. 

- Deliberado prorrogar o prazo para entrega dos documentos por 30 dias. (P.º 32/02) 
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* Carta, datada de 5 de Abril de 2010, da Secção de Setas da Associação de Educação 
Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a cedência gratuita do autocarro municipal 
para o transporte dos seus atletas à Final Nacional da Taça de Portugal naquela modalidade. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, a título gratuito. (P.º 44/03) 
 
* Carta, datada de 1 de Abril de 2010, do Núcleo do curso de Gestão de Lazer e Turismo 

de Negócios da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, solicitando apoio 
logístico para a realização do I Evento de Solidariedade Social com s Cercipeniche. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, conforme 
solicitado. (P.º 13/03) 

 
* Informação, datada de 16 de Abril de 2010, do Senhor Vice-Presidente, propondo apoio 

financeiro e logístico para a realização da 1.ª etapa do Circuito de Surf e Bodyboard de Peniche, 
organizado pelo Península de Peniche Surf Clube, que terá lugar 24 e 25 de Abril de 2010. 

- Deliberado conceder ao Península de Peniche Surf um subsídio, no valor de 900,00 €, 
assumir os encargos com a aquisição dos troféus e T-shirts e dispensar o apoio logístico que 
materialmente seja possível. 

 
* Informação, datada de 16 de Abril de 2010, do Senhor Vice-Presidente, informando do 

pedido efectuado pelo Península de Peniche Surf Clube para que dez atletas utilizem, a título 
gratuito, as Piscinas Municipais, uma vez por semana, durante a corrente época desportiva. 

- Deliberado deferir, a título excepcional. 
 
 * Informação, datada de 5 de Abril de 2010, da Técnica Superior de Serviço Social, 
solicitando a cedências de materiais a fim de proceder a algumas obras de reparação do fogo sito 
na Praceta Luís de Camões, n.º 13, em Peniche, em virtude do referido imóvel necessitar de 
intervenção urgente e se tratar de um caso de saúde pública. 

- Deliberado ceder os materiais, conforme proposto. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 20717, datado de 6 de Março de 2010, do Gabinete de Relações com as 

Autarquias de Estradas de Portugal, S.A., acusando a recepção do ofício enviado àquela empresa 
sobre o aluimento de terras verificado no IP6, colocando em causa a segurança do tráfego 
automóvel e informando do seu encaminhamento para o Centro Operacional Centro Sul. (P.º 16/01) 

 
* Ofício n.º 7905, datado de 9 de Abril de 2010, da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, remetendo a escala de turnos, para o ano de 2010, das farmácias do 
concelho, após a inclusão da farmácia Santa Luzia, em Geraldes. (P.º 42/09) 
 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 

 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
 

Mercados e Feiras: 
 

 - Ocupação de terrado = 60 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 6000, 
série H, de cor creme, da taxa de 1,25 €; 
 - Ocupação de terrado = 30 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 3000, 
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série H, de cor cinza, da taxa de 0,63 €; 
- Venda por grosso em lugar não cativo além de 3500 kg = 1 cadernetas, com 100 folhas 

cada, numeradas de 1 a 100, série A, de cor laranja, da taxa de 2,25 €. 
- Venda por grosso em lugar não cativo até 3500 kg = 15 cadernetas, com 100 folhas 

cada, numeradas de 1 a 1500, série A, de cor azul claro, da taxa de 1,00 €. 
- Utilização de balanças = 2 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 200, série 

C, de cor amarelo, da taxas de 0,45 €. 
- Utilização de frigoríficos = 15 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1500, 

série E, de cor azul escuro, da taxa de 1,70 €; 
 - Utilização de frigoríficos = 15 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1500, 
série E, de cor amarelo escuro, da taxa de 0,85 €; 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Conceição: 
- 1 portão em madeira com 1,5 m de altura e 1,30 m de largura, para colocação na 

vedação da Cercipeniche, no valor estimado de 100,00 €. 
Freguesia de São Pedro: 
- 60 litros de tinta branca, para pintura dos balneários do Polidesportivo Ilídio d’Abreu e 

muro que circunda o Bairro do Visconde e Carreiro de São Marcos, no valor estimado de 180,00 €. 
 

XVIII CONCURSO DE RENDA DE BILROS DE PENICHE: 
 

* Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente, para efeitos de aprovação, uma proposta de 
normas de participação no XVIII Concurso de Renda de Bilros de Peniche, que terá lugar no 
próximo dia 23 Julho. 

- Deliberado aprovar as normas de participação, autorizar a realização da actividade, 
conceder o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir os encargos dos 
pagamentos constantes nas referidas normas. 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de Compromisso de Colaboração 
entre as entidades que constituem o Núcleo Territorial do Programa de Respostas Integradas do 
Território, no âmbito dos planos de combate às drogas e toxicodependências. 
 - Deliberado aprovar o texto de compromisso de colaboração. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 
 * Requerimento, em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche, solicitando que lhe seja concedida licença especial de ruído, nos termos do n.º 4 do 
artigo 9.º do Regulamento Geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 
para a actividade de baile com música ao vivo, a realizar no terreno anexo ao quartel-sede 
daquela associação. 
 - Deliberado deferir, com isenção da taxa respectiva. 
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INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO: 
 

* Acompanhado de parecer da jurista estagiária, foi presente o ofício n.º 2236, datado de 
21 de Dezembro, da Polícia de Segurança Pública, remetendo o autos de notícia por contra-
ordenação levantados aos Senhores Ikram Aslam, Luís Filipe Francês Navarro e Arlinda 
Ezequiel Caramelo Carmo, pelo exercício da actividade de venda ambulante em local proibido 
na cidade de Peniche e sem estarem munidos dos respectivos cartões de vendedor ambulante. 

-Deliberado em relação às três participações que sejam instaurados os respectivos 
processos de contra-ordenação. 
 
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 6.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Brasil”, 

sito na Rua 1.º de Maio, n.º 15, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Ricardo Jorge 
Paulino Maia. 

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

 
* Das 8.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “Brismar 

II”, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 10, em Peniche, de que é proprietária a firma Raposo & 
Caldas, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

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

sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 63, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Maria Vitória da Felismina Borges Farricha. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 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 “Yellow”, sito 

na Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 36, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Mário 
António dos Ramos Félix. 

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

 
* Das 8.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Atelier do 

Café – Livraria Café”, sito na Rua José Estêvão, Loja 10, em Peniche, de que é proprietária a 
Senhora Cláudia Sofia Martins Vieira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
TOPONÍMIA: 
 

* Foi presente o ofício n.º 183, datado de 2 de Outubro de 2010, da Junta de Freguesia de 
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Ajuda, propondo o estabelecimento do nome de Travessa do Pôr do Sol, ao arruamento paralelo 
e a poente do Caminho da Fonte Boa, em Peniche. 

- Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (18/03) 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 

 * Carta, datada de 5 de Março de 2010, do Centro de Convívio e Cultura de Geraldes, 
solicitando a tomada de posição relativamente à eventual aquisição de uma parcela de terreno, 
sita em Geraldes, destinada à construção do Centro de Dia daquela colectividade. 
 - Deliberado retomar as negociações com os proprietários do prédio confinante a poente 
com o prédio municipal, com vista ao aproveitamento conjunto dos dois prédios. 

 
Concessão do Bar e Minimercado do Parque de Campismo de Peniche: 
 

* Carta, registada nos n/ serviços em 16 de Abril de 2010, em nome do Senhor Carlos 
Manuel Santana de Almeida, dando conhecimento do seu interesse em continuar a proceder à 
exploração do mini-mercado e bar do Parque de Campismo de Peniche. 

- Deliberado prorrogar o prazo da concessão até 31 de Outubro de 2010, devendo ser 
paga uma renda de 11.000,00 €. 

 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO IP6: 
 

* Foi presente o ofício n.º CA/0676, datado de 15 de Abril de 2010, do Conselho de 
Administração da Estradas de Portugal, S.A., remetendo resposta ao pedido efectuado pelo 
Município para a tomada de medidas relativamente ao desabamento de terras verificado no IP6, 
sentido Peniche/Serra d’El-Rei. 

- O Senhor Presidente afirmou que não conseguia compreender a passividade das 
Estradas de Portugal para esta situação que punha em causa a segurança rodoviária e que deveria 
obrigar a uma intervenção de excepcionalidade. Disse ainda que se deveria acusar a recepção e 
manifestar a estranheza do atraso da intervenção. 

A Câmara concordou com o proposto pelo Senhor Presidente. 
 
REGULAMENTO DE TAXAS, TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE 

 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que, durante o prazo de discussão pública 
do Regulamento das taxas municipais, tinha havido uma comunicação onde propunha a redução 
da taxa de ocupação da via pública com toldos. Referiu a pertinência da sugestão e propôs que 
fosse alterado o valor do artigo 29.º de 10,85 € para 8,62 € por metro quadrado e por ano. 

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com 5 votos a favor, dos membros da CDU e 
PS, e 2 abstenções dos Vereadores do PSD o regulamento de taxas, tarifas e preços do Município 
de Peniche e remetê-lo à Assembleia Municipal para a necessária aprovação. 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SMAS DE 2009 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes fez a apresentação dos documentos de prestação de 

contas dos SMAS, relativos ao exercício de 2009. 
O Senhor Vereador Carlos Amaral salientou o agravamento dos resultados operacionais e 

a quebra dos resultados do exercício. Referiu o prazo médio de recebimento de 113 dias, 
perguntando se estava considerada a dívida da Câmara, assim como o aumento dos custos 
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operacionais. 
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que, da análise que tinha feito da situação 

económico-financeira, as contas estavam bem feitas, frisando o aumento de 22% das despesas 
com a saúde, em relação ao ano anterior, e a execução orçamental do investimento abaixo do 
previsto. Disse ainda que, pelo que se via na demonstração de resultados, os SMAS 
encaminhavam-se para uma degradação substancial e rápida. 

O Senhor Vice-Presidente responsabilizou o PS e o PSD pelo conteúdo privatizador das 
suas políticas relativas à água e ao saneamento e disse que o aumento significativo dos encargos 
com as Águas do Oeste tinham uma expressão muito expressiva e que marcava a situação 
financeira. Acrescentou que se teria de arranjar uma solução para a dívida da Câmara, embora os 
SMAS fossem parte integrante da Câmara.  

Postos à votação foram o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas dos SMAS, 
relativos ao exercício de 2009, aprovados por maioria, com 4 votos a favor, dos membros da 
CDU, e 3 abstenções, dos membros do PS e PSD. 

O Executivo deliberou também remeter os documentos em questão à Assembleia 
Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral disse que se tinha abstido pelo facto dos documentos 
de prestação de contas em questão se referirem somente a 2 meses de actividade do actual 
mandato, não se sentindo, por isso, em condições de fazer um  juízo mais profundo dos 
documentos em análise. 

 
1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA E DO PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2010, DOS SMAS  

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes explicou o documento, dizendo que derivava 

essencialmente da inclusão no Orçamento do saldo transitado do exercício anterior e enumerou 
as principais rubricas reforçadas. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse, em relação à dívida da Câmara aos SMAS, 
que não se poderia analisar a situação como só um fornecimento de bens próprios dos SMAS à 
Autarquia, uma vez que os bens fornecidos provinham também de terceiros, como as Águas do 
Oeste e que teriam de ser pagos. Acrescentou que ao não pagar a água fornecida pelos SMAS, a 
Câmara estava a aumentar os custos aos SMAS sem a respectiva contrapartida de proveitos e a 
aumentar suas dívidas a fornecedores.   

Disse também que, independentemente da situação financeira dos SMAS não ser muito 
favorável, se a Câmara pagasse a sua dívida, tal situação estaria um pouco melhor.  

Perguntou se estava previsto para o corrente ano o aumento da dívida aos SMAS. 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que não estava previsto aumentar a divida aos 

SMAS. Frisou que não só tinha a sua situação regularizada com as Águas do Oeste, como com 
todos os fornecedores e que a intervenção na Varginha seria totalmente suportada com fundos 
próprios dos SMAS. Acrescentou que no entanto tinha consciência de que a situação iria piorar 
ao longo dos anos. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que não punha em causa o conteúdo dos 
documentos, mas sim o modelo de gestão e só se deveria honrar os compromissos se 
reciprocamente a outra parte também honrasse esses compromissos. 

Disse ainda que não metia em causa a capacidade de investimento dos SMAS, mas que 
não deixava de notar que essa capacidade iria diminuir e que esse facto devia ser debatido.  

O Senhor Vice-Presidente afirmou que convém lembrar que, os SMAS pertenciam ao 
Município e não eram uma empresa privada. Acrescentou que reconhecia a dívida aos SMAS e 
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que teria de ser encontrada uma solução para o seu pagamento. 
Frisou que o problema essencial dos SMAS tinha sido a mudança de política do Governo, 

que não permitia uma discriminação positiva e estava a criar condições para a privatização da 
água. 

   Posta à votação foi a 1.ª Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano 
Plurianual de Investimentos para 2010 dos SMAS aprovado, por unanimidade, tendo a Câmara 
deliberado ainda remeter o referido documento à Assembleia Municipal, para a sua aprovação. 

 
ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DOS SMAS 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes explicou o conteúdo do documento em análise. 
Posto à votação, foi a alteração do Mapa de Pessoal dos SMAS aprovada, por 

unanimidade, tendo a Câmara deliberado ainda remeter o referido documento à Assembleia 
Municipal, para a sua aprovação.  

 
CONSERVAÇÃO DA FONTE GÓTICA, SITUADA EM ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 Pelo Técnico Superior de Antropologia e pelos Técnicos Superiores de Conservação e 
Restauro foi feita uma apresentação, através de meios audiovisuais, sobre a intervenção 
efectuada pelos serviços municipais para reparação da Fonte Gótica, situada em Atouguia da 
Baleia. 
 A Câmara tomou conhecimento. 
 
RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009: 
 
 O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma explicação sucinta sobre a prestação de 
contas da Câmara Municipal, relativas ao exercício de 2009. 
 O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que nada tinha a dizer quanto à parte técnica 
dos documentos, que continha informação abundante e esclarecedora. 

Fez uma análise aos mapas de controlo orçamental da receita e da despesa, referindo-se 
ao montante dos compromissos assumidos que iriam transitar como compromissos por pagar. 

Evidenciou o valor da dívida a curto prazo a fornecedores, que já ultrapassava os quatro 
milhões de euros e a fraca execução orçamental, tanto da receita como da despesa, que 
ultrapassava ligeiramente os 50%. 

Disse que não tinha nada contra a forma como eram feitas as contas, mas sim contra a 
forma de gestão da Câmara, que deveria ser melhor gerida para ter melhores resultados. 

Salientou que tinha aumentado a dívida sem ter havido investimentos com carácter 
reprodutivo, geradores de bem-estar social. Acrescentou que não queria dizer que não se tivesse 
feito muitas coisas, que de facto se tinham feito, mas dever-se-ia escolher bem onde se gastar o 
dinheiro, para não hipotecar o futuro. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que tinha constatado que a execução do orçamento 
em 2009 tinha ficado muito aquém do previsto e que em 2010 iria acontecer o mesmo, devido ao 
facto de se tentar sempre equilibrar o orçamento com a rubrica fictícia da venda de terrenos. 
Disse também que se não fizessem documentos reais, se andavam sempre a enganar a eles 
próprios. Lamentou que a Câmara seguisse um modelo de gestão errado com o qual não 
concorda. 

Sobre o mapa de empréstimos previu um aumento substancial da taxa euribor, o que faria 
disparar o valor dos juros suportados até ao fim do ano. 

Salientou que os resultados do exercício eram negativos, o que se acontecesse a qualquer 
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empresa privada, estava falida. 
Lamentou que a Câmara seguisse um modelo de gestão com que não concordava. 
O Senhor Vereador Carlos Amaral disse que a prestação de contas em análise só se 

referiam a dois meses do seu mandato e que, por esse facto não poderia fazer um juízo mais 
profundo relativamente aos elementos disponibilizados. Contudo referiu-se à redução do grau de 
execução do orçamento em relação a 2008 e ao crescimento da despesa básica de 30% em 
relação a 2005. 

Salientou também o aumento da dívida a terceiros de 2006 a 2009 e o resultado negativo 
do exercício. 

Considerou o balanço social muito vago e solicitou informação da tipologia das acções de 
formação e número de trabalhadores envolvidos. 

O Senhor Vice-Presidente disse que os documentos em apreciação traduzem um esforço 
do muito e diversificado trabalho realizado pela equipa da CDU e que o essencial do que estava 
espelhado nas contas tinha ido a votos. 

Evidenciou a qualidade dos documentos que continham um conjunto de informação que 
dava para fazer uma avaliação política da actuação da Câmara. 

Referiu que o montante das horas extraordinárias era muito influenciado pelas obras 
necessárias fazer nas escolas durante o mês de Agosto, nomeadamente na Escola n.º 4, que 
imprevisivelmente se teve de adoptar medidas de urgência em relação ao telhado. Mencionou 
também a pavimentação da estrada Peniche/Baleal que viu reforçada a segurança em alguns 
troços, a construção de balneários no Parque de Campismo e o aumento do património 
municipal. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes agradeceu as intervenções dos Vereadores e disse que 
se estava a analisar a realidade do que se tinha passado em 2009, sem qualquer ficção. Justificou 
a execução orçamental da receita, com a fraca cobrança de algumas taxas, como a taxa de 
loteamentos. Sobre os empréstimos disse que tinha havido uma redução do capital em dívida e 
que o Município ainda tinha capacidade de endividamento. 

Disse também que a despesa básica praticamente se tinha mantido em relação a 2008 e 
que, atendendo às responsabilidades e competências que o Município tinha assumido desde 
2005, este facto tinha levado ao aumento deste tipo de despesas. 

Salientou a quantidade e a qualidade da informação fornecida que dava para compreender 
cabalmente os documentos em análise. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral disse que, apesar de ser a primeira vez que apreciava 
os documentos em questão, valorizava a sua qualidade o que facilitou a sua compreensão. 

O Senhor Presidente reiterou a competência técnica da elaboração dos documentos 
previsionais, que vinham sempre a melhorar de ano para ano. Manifestou a sua preocupação em 
relação ao endividamento, justificando que se tivera de recuperar situações que estavam muito 
atrasadas, tal como o parque escolar. Disse ainda que, quando ganharam as eleições pela 
primeira vez, tinham pressupostos financeiros que saíram gorados devido ao retrocesso imposto 
pela nova Lei das Finanças Locais, através de cortes nas transferências. 

Finalizou dizendo que 2010 iria ser um ano de contenção da despesa corrente, face às 
necessidades de financiamento do investimento já contratualizado. 

Postos à votação, foram o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas do Exercício de 
2009, aprovados por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da CDU, e três abstenções, 
dos membros do PS e do PSD. 

A Câmara deliberou também, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da 
CDU, e três abstenções, dos membros do PS e do PSD, aprovar a proposta de aplicação do 
resultado líquido do exercício e remeter os documentos de prestação de contas aprovados à 
Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro. 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tinha consciência que o Relatório de Gestão 

correspondia à realidade do que se tinha passado em 2009 e agradeceu o esforço do pessoal 
dirigente e de outros colaboradores que participaram na sua elaboração. 

Solicitou aos serviços financeiros que, na medida do que fosse possível, alguns aspectos 
considerados custos correntes fossem devidamente contabilizados em despesas de capital, uma 
vez que correspondiam a investimentos feitos. 

Nesta altura, o Senhor Vereador Francisco Salvador saiu da reunião, por motivos pessoais. 
 

3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA: 
 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma breve explicação da 3.ª Revisão ao 
Orçamento para 2010. 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da CDU, e 
duas abstenções, dos membros do PS e PSD, aprovar a 3.ª revisão orçamental. 

 
CONTRATO DE URBANIZAÇÃO: 

 

Foi presente a proposta de contrato de urbanização a celebrar entre a Câmara Municipal e 
a SONAERP – Retail Properties, S.A., com o objectivo de elaboração dos projectos e a 
realização das obras de urbanização, no loteamento localizado no sítio do Convento, em Peniche. 

O Director do DPGU deu uma explicação pormenorizada sobre as obras a realizar e as 
obrigações de cada outorgante do referido contrato. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do citado contrato de 
urbanização. 

O Senhor Presidente informou que da parte da SONAE tinha ficado expresso o 
reconhecimento do trabalho da Câmara, para viabilizar o investimento. Acrescentou que tinha 
sido solicitado pela SONAE que fosse considerada área verde de enquadramento a área verde do 
lote 7, questão que tinha recusado liminarmente. 

Agradeceu a elevada capacidade de resposta dos serviços municipais relativamente ao 
acompanhamento deste processo, salientando que se alguma coisa corresse mal, nada teria a ver 
com a Câmara Municipal. 

Comunicou ainda que tinha abordado questões relacionadas com o aprovisionamento da 
obra e do recrutamento de trabalhadores, que deveriam privilegiar a área do Município.  

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 

 * Elaborado pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua da 
Fundação e Rua dos Malmequeres, em Ferrel. 

- Deliberado aprovar e dar conhecimento à Junta de Freguesia de Ferrel. 
 

LOTEAMENTOS: 
 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 

* Proc.º N.º L28/86, em nome de Sirusa – Sociedade de Investimentos Rurais e Urbanos, 
L.da, para loteamento de uma propriedade, sita em “Arribas do Mar”, em Ferrel, já presente em 
reuniões anteriores, acompanhado de novos elementos para alteração ao referido loteamento. 

- Deliberado aprovar definitivamente a proposta de alteração ao loteamento, nas 
condições da informação técnica da DPOI, de 17 de Março de 2010. 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foi presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Requerimentos, em nome de Fernando José Eusébio da Costa, solicitando a emissão de 

certidões comprovativas em como dois imóveis, situados na Zona de Santana, em Peniche, foram 
edificados antes da publicação do RGEU e não serem exigidas as respectivas licenças de 
habitação/ocupação.  

- Deliberado manifestar o interesse da Câmara em adquirir os dois imóveis e encarregar 
os serviços de procederem à avaliação dos mesmos. 

 
* Carta, datada de 17 de Fevereiro de 2010, em nome da Senhora Maria do Céu Ferreira, 

solicitando a tomada de posição relativamente à queda de parte do seu muro, na sequência de 
obras efectuadas pelo seu vizinho Pedro Manuel Rentoa Piaçá, e disponibilizando para a 
cedência de terreno na eventualidade do Município proceder ao alargamento da Rua do 
Lapadusso, responsabilizando-se este pela reconstrução do referido muro. 

- Deliberado autorizar os serviços municipais a executar o muro, no valor estimado de 
1435,28 €, devendo ser formalizada a cedência do terreno a ser integrado na via pública. 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 
 
 O Senhor Presidente convocou uma reunião de Câmara Extraordinária para o próximo dia 
29 de Abril, pelas 9.00 horas, para apreciação e aprovação da Tabela de Preços do Município de 
Peniche. 

 
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. 

 
 


