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ATA N.º 20/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2013: 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e treze, 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-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas minutos. -------------------------------  

O senhor Vice-Presidente só participou na reunião até às dez horas e trinta minutos, tendo saído 

após a votação do ponto n.º 473/2013 da ordem do dia. --------------------------------------------------  

Para permitir a participação do senhor Vice-Presidente da Câmara na análise de alguns assuntos 

da ordem do dia, a Câmara decidiu dar precedência a este período, relativamente ao período de 

antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIA DO MUNICÍPIO: 

 

454/2013 – O senhor Presidente da Câmara informou que a sessão solene de comemoração do 

Dia do Município, que este ano se celebra no dia 5 de agosto, feriado municipal nos termos do 

Decreto n.º 49295, de 9 de outubro de 1969, se realizará no Salão Nobre da Fortaleza de Peniche, 

com início pelas dezassete horas e trinta minutos, e deu conhecimento de todo o programa 

previsto para a celebração desse dia. -------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

455/2013 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, o Partido Comunista 

Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que tem por objeto a dinamização 

de um programa local evocativo da fuga de Álvaro Cunhal da Fortaleza de Peniche, a decorrer 

naquele espaço, nos dias 3 e 4 de janeiro de 2014, contemplado três iniciativas: a instalação de 

exposição permanente sobre as condições prisionais nesta cadeia; a recuperação da célula de 

Álvaro Cunhal; a recriação da fuga coletiva de 1960, com registo audiovisual da mesma; e a 

realização de um comício com animação cultural. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (NIPG10536/13 M-Doc.1) ---------------  

Senhor Vereador Carlos Amaral: --------------------------------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deveria, oportunamente, a proposta especificar a exposição permanente, nomeadamente 

conteúdos e localização.--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Qualquer envolvimento financeiro deverá ser avaliado em reunião de câmara.---------------------- 
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Senhor Vereador Francisco Salvador: --------------------------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reconhece a importância do protocolo, uma vez que, do ponto de vista histórico, faz todo o 

sentido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Não gostava de ver o Comício neste protocolo, por não parecer fazer sentido e não concordar 

que haja mistura de questões partidárias.-------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: ------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O envolvimento financeiro do Município de Peniche terá de ser aprovado em reunião de 

câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A câmara colaborará por ser um elemento politico mas também cultural.---------------------------- 

- A proposta do espaço permanente da exposição deverá vir oportunamente a reunião de câmara, 

será na parte da resistência, no espaço museológico.------------------------------------------------------ 

 

456/2013 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Península de 

Peniche Surf Club, considerando os objetivos do Centro de Alto Rendimento. -----------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. -------------------------------  

 

457/2013 – Protocolo celebrado entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche, 

que tem por objeto o estabelecimento de uma parceria para fomentar condições para a criação 

dos novos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP). ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar. --------------------------------------------------------------------  

 

PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO: 

 

458/2013 – Informação n.º 86/13, datada de 17 de julho de 2013, do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo, dando conhecimento de que o parque tem condições para ter uma 

lotação máxima de 2000 pessoas. -----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a capacidade máxima do Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo em 2000 utentes. (NIPG10507/13) ----------------------------------------------------------  

 

459/2013 – Informação n.º 85/13, datada de 17 de julho de 2013, do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo, sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais sitos no 

Parque. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião da Câmara. 

(NIPG10506/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS – EDUCAÇÃO: 

 

460/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 6424,88 euros 

(não inclui o pagamento das assinaturas de telefones no valor de 3600,24 euros/ano), ao 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado ao pagamento de expediente e 

limpeza, para o ano letivo de 2013/2014, a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, 

janeiro e abril. (NIPG10454/13) ------------------------------------------------------------------------------  

 

461/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 4332,64 euros 

(inclui o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento Vertical de Escolas de 

Peniche, destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano letivo de 

2013/2014, a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG10454/12) ----  
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462/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 7349,20 euros 

(inclui o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano letivo de 2013/2014, 

a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG10454/12) ------------------  

 

463/2013 – Informação, datada de 23 de julho de 2013, do Pelouro da Educação, propondo os 

valores dos subsídios a atribuir aos alunos carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e material escolar, e os critérios para 

atribuição dos referidos subsídios. ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar os critérios propostos e os valores dos auxílios 

económicos para livros e material escolar, para o ano letivo de 2013/2014, que serão os 

seguintes, por aluno: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Escalão de Rendimento A: Ensino pré-escolar – 31,15 euros; 1.º e 2.º anos do ensino básico – 

62,30 euros; 3.º e 4.º anos do ensino básico 70,60 euros. -------------------------------------------------  

Escalão de Rendimento B: Ensino pré-escolar – 15,57 euros; 1.º e 2.º anos do ensino básico – 

31,15 euros; 3.º e 4.º ano do ensino básico 35,30 euros. (NIPG10625/13) -----------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

464/2013 – Requerimento, datado de 14 de junho de 2013, de Maria Madalena Inácio, 

solicitando a marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade 

condicionada, na Avenida Mariano Calado, em Peniche. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 20 de junho de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da 

presente ata, deliberado autorizar a reserva de um lugar de estacionamento, para o veículo com a 

matrícula 41-GJ-62. (NIPG10504/13 M-Doc.2) ------------------------------------------------------------  

 

465/2013 – Requerimento, datado de 26 de junho de 2013, de João Paulo Leonardo Franco, 

solicitando a marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade 

condicionada, na Rua de Baixo, no Lugar da Estrada. ----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 16 de julho de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da 

presente ata, deliberado autorizar a reserva de um lugar de estacionamento, para o veículo com a 

matrícula 56-15-SF. Deliberado, ainda, encarregar o Departamento de Obras Municipais de 

suavizar a inclinação da rampa do lancil no início do passeio de acesso a veículos, conforme 

proposto no ponto 2) da informação da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada 

de 23 de julho de 2013, que também aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia à 

minuta da presente ata. (NIPG10545/13 M-Doc.3) --------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

466/2013 – Processo n.º R674/13, em nome de Cercipeniche – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para prorrogação do prazo de construção de um lar 

residencial, na Consolação, pelo período de um ano. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar. -------------------------------------------------------------------  

 

467/2013 – Informação, datada de 17 de julho de 2013, do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, sobre a eventual permuta de um terreno, sito na zona do Buraco do Mocho, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.07.2013 * Livro 104 * Fl.169 

no limite de São Bernardino. ----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião da Câmara. ------------------  

 

468/2013 – Proposta de alteração ao plano de alinhamento das Ruas Rodrigo de Carvalho e Rua 

das Flores, em Reinaldes, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado realizar uma visita ao local, no dia 26 de julho de 2013. -----------  

 

469/2013 – Processo n.º S8681/13, em nome de Aires e Perpétua, L.
da

, sobre a instalação de 

esplanadas na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado informar a empresa de que a sua esplanada descoberta apenas 

pode comportar quatro mesas, ocupando o espaço situado a sul da sua esplanada fechada. ---------  

 

470/2013 – Estudo prévio para reabilitação e ampliação da Capela de Santa Bárbara, sita em 

Reinaldes, e construção de equipamentos adjacentes. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. --------------------------------------------------------------------  

 

471/2013 – Carta remetida ao Provedor de Justiça, em 22 de julho de 2013, por correio 

eletrónico, sobre o processo do estabelecimento de restauração denominado Cabem Todos, sito 

na Rua do Viola, em Consolação. ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

472/2013 – Processo n.º C155/13, em nome de Luís Ludgero Franco Gomes, para destaque de 

uma parcela de terreno, sita na Rua dos Caminhos Velhos, em Geraldes.------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com área de233,00 

m², sita na Rua dos Caminhos Velhos, em Geraldes, a desanexar do prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 5020, da freguesia de Atouguia da Baleia, 

e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 8994, para ser integrada no 

domínio público. (M-Doc.4)-----------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Vice-Presidente, por já ter saído da reunião, não participou na apreciação e votação dos 

assuntos que se seguem. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

473/2013 – Informação n.º SMPC058/13, datada de 16 de julho de 2013, do Serviço Municipal 

de Proteção Civil, dando conhecimento de que identificou zonas de arriba instável no concelho e 

propondo que se informe a Agência Portuguesa do Ambiente de tal facto. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento da informação supramencionada e do 

despacho do senhor Presidente, datado de 16 de julho de 2013, que concordou com a proposta 

contida na mesma. (NIPG10502/13) -------------------------------------------------------------------------  

 

474/2013 – Informação n.º SMPC059/13, datada de 16 de julho de 2013, do Serviço Municipal 

de Proteção Civil, dando conhecimento de que nos dias 9 e 10 de julho de 2013 foram colocadas 

as placas de perigo ao longo do litoral, conforme indicação da Agência Portuguesa do Ambiente.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG10503/13) --------------------------------  

 

475/2013 – Informação n.º 13/2013, datada de 5 de julho de 2013, do Serviço de Turismo, 

solicitando autorização para a emissão de senhas de cobrança para utilização do comboio 

turístico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão de 1500 senhas de cobrança para utilização 

do comboio turístico, no valor unitário de 1,70 euros, série B. (NIPG9481/13) -----------------------  

 

476/2013 – Ofício, datado de 15 de julho de 2013, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

dando conhecimento de que a cartografia à escala 1:2000 dos aglomerados urbanos da Região 

Oeste foi devolvida pela Direcção-Geral do Território para correção, para que, posteriormente, 

seja sujeita a novos trabalhos de verificação pela DGT, com vista à homologação da mesma, e 

remetendo um memorando que resume as ações desde o envio da cartografia para homologação.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG10508/13) --------------------------------  

 

477/2013 – Ofício, datado de 15 de julho de 2013, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

remetendo uma moção aprovada pela Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço sobre a 

extinção da Entidade Regional de Turismo do Oeste. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e remeter à Assembleia Municipal, para 

conhecimento. (NIPG10509/13) ------------------------------------------------------------------------------  

 

478/2013 – Carta, datada de 9 de julho de 2013, de Filipe Miguel de Sousa Rodrigues, 

solicitando a prorrogação do período de concessão da exploração do estabelecimento de 

restauração e bebidas sito na praia do Molhe Leste, por um ano. ----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar. (NIPG9842/13) -----------------------------------------------  

 

479/2013 – Informação, datada de 19 de julho de 2013, do Serviço de Património, propondo que 

seja tomada a deliberação definitiva para venda de um prédio, sito em Ferrel. ------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alienar a Rogério dos Santos, pelo preço de 4176,00 euros, o 

prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2805, da 

freguesia de Ferrel, e omisso na matriz predial urbana da mesma freguesia, tendo sido 

participado para inscrição na respetiva matriz através da declaração modelo 1, recebida no 

Serviço de Finanças de Peniche, em 17 de julho de 2013, com o artigo provisório P4147. ---------  

 

480/2013 – Carta n.º 776/2013, datada de 8 de julho de 2013, da Associação de Motociclismo de 

Peniche, dando conhecimento da alteração da data do 15.º Encontro Nacional Motard, de 5 a 7 

de setembro de 2013 para 13 a 15 do mesmo mês.---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG9845/13) ---------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

481/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 2004,80 euros, ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento das refeições 

servidas no âmbito de diversas atividades promovidas pelo Município, durante o mês de junho de 

2013. (NIPG9666/13) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

482/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado doar à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia madeira e ferragens para a construção de um quiosque para 

a Comissão da Igreja de Santa Bárbara, de Reinaldes, no valor estimado de 627,83 euros. 

(NIPG10197/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

483/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado assumir o pagamento do vinho adquirido para a festa 
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de comemoração do vigésimo aniversário do Palácio da Justiça de Peniche, no valor de 77,56 

euros. (NIPG10505/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

484/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado emprestar diverso material à Associação Cultural e 

Desportiva de Bolhos, para a realização da festa em honra de Santo António, que decorrerá de 26 

a 29 de julho de 2013. (NIPG7827/13) ----------------------------------------------------------------------  

 

485/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a utilização gratuita da Casa Municipal da 

Juventude, de 31 de agosto a 8 de setembro de 2013, emprestar dois fogareiros, o sistema de som 

e dois holofotes e assegurar o transporte gratuito para o aeroporto, para a realização do 

intercâmbio internacional “Ecobeach”, promovido pela ADEPE – Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche e pela Associação Juvenil de Peniche. (NIPG9926/13) ---------------  

 

486/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 50,00 euros, à 

Casa do Benfica de Peniche, e dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível para a 

realização do II Torneio de Petanca, que terá lugar no dia 28 de julho de 2013. (NIPG10047/13) -  

 

487/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 160,00 euros, à 

Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião de Peniche, para comparticipação nos prémios para 

as embarcações que participaram no cortejo da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

(NIPG10034/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

488/2013 – Resultados provisórios do concurso de atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha 

da Berlenga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado homologar a lista de classificação, nos termos do artigo 18.º do 

Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigos dos Pescadores” sitas na Ilha da 

Berlenga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: --------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Informou que no dia 26 de julho a câmara irá realizar o Dia do Avós no Pinhal de Ferrel até às 

18 horas e terá a participação de várias entidades.--------------------------------------------------------- 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que esteve presente na Reunião da Àguas do Oeste e deu conta do processo de 

deliberação e de que o Processo das Rendas de Caudais foi retirado da Assembleia Geral.--------- 

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 10 de julho, esteve presente no Conselho Regional do Centro, onde foram apresentadas 

as grandes linhas de programação financeira para a Região Centro.------------------------------------ 

- No dia 12 de julho, participou na sessão solene do vigésimo aniversário do Tribunal de 

Peniche.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 14 de julho, participou no almoço convívio da Associação de Cultura e Recreio D. Inês 

de Castro, de Coimbrã.----------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 16 de julho, esteve presente na apresentação da Universidade Itinerante do Mar.----------  

- No dia 17 de julho, esteve presente numa reunião no Porto de Pesca de Peniche com o Instituto 

Portuário Transportes Marítimos.---------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 18 de julho, recebeu os proprietários de habitações na Aroeira – Consolação.-------------- 

- No dia 18 de julho, esteve presente na abertura da Delegação da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro e na entrega da chave do edifício.------------------------------------------------------------------- 

- No dia 20 de julho, assistiu ao Carnaval de Verão, felicitou todos os grupos que participaram e 

aderiram, no percurso e nas músicas.---------------------------------------------------------------------- 

- No dia 22 de julho, reuniu no auditório da câmara com o Instituto Portuário Transportes 

Marítimos, as organizações de pesca e com pescadores reformados, para regulamentar o acesso 

ao fosso da muralha.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 24 de julho, acompanhou a transmissão do programa da RTP Verão Total.----------------- 

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Felicitou o Senhor Presidente pela forma como correu o Carnaval de Verão. O Senhor 

Presidente agradeceu as palavras.---------------------------------------------------------------------------- 

- Perguntou se está a ser acautelada a preservação das dunas nos acessos à Praia de Cova de 

Alfarroba. O Senhor Presidente informou que já existe um projeto pronto.---------------------------- 

- Perguntou em que ponto de situação está um projeto de campismo para a Ilha da Berlenga.------ 

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Comentou que o Carnaval de Verão tinha sido bastante agradável, uma excelente noite de 

verão, cumprimentou os grupos e a organização. O Senhor Presidente agradeceu as palavras.----- 

- Informou que estavam a ser distribuídos mapas da cidade de Peniche a preto e branco, e da 

inexistência de desdobráveis nas unidades hoteleiras com informação do concelho. O Senhor 

Presidente informou que iriam ser contactadas empresas privadas que se propõe a fazer guias.---- 

- Referiu que os mapas da cidade que estão nos Muppis estão desatualizados.------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, nos 

termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro. -------------------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo doze horas e vinte e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------  


