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ATA N.º 40/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e
Sala de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Jorge
Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, no exercício das funções de presidente da câmara,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Cristina Maria Luís Leitão, Vereadores,
reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -
------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------
------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Processos referentes a um edifício, sito na Rua Viola, em Consolação, onde
se encontra instalado o estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem Todos; -------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------2) Licenciamento de evento denominado Super Festa do Caloiro 2014 –
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;---------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------3) Licenciamento da publicidade ao evento denominado Super Festa do Caloiro
2014 – Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; -----------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Apoio à realização do evento denominado Festa dos Círios de Nossa Senhora
dos Remédios – Santuário de Nossa Senhora dos Remédios; --------------------------------------------
-------------------5) Apoio à realização do evento denominado XXIV Expo-Ave de Peniche 2014
– Clube Ornitológico de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Doação de sacos para lixo – Freguesia de Ferrel; -----------------------------------
-------------------7) Apoio à produção de um programa televisivo para promoção da prática do
surf em Peniche – TAP Portugal; -----------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento denominado Super Festa do
Caloiro 2014 – Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;--
-------------------9) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Marques Ferreira; -------
-------------------10) Comparticipação para transporte escolar – Loic Marques Teófilo;-------------
-------------------11) Comparticipação para transporte escolar – Daniel Afonso Santos Fonseca; --
-------------------12) Comparticipação para transporte escolar – Lara Alexandre Engenheiro;------
-------------------13) Comparticipação para transporte escolar – Miguel Jorge Mota; ----------------
-------------------14) Comparticipação para transporte escolar – Elisa Muraro; -----------------------
-------------------15) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Cipriano Ferreira; -------
-------------------16) Comparticipação para transporte escolar – Iuri Alexandre Fernandes Rafael.
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de
presidente da câmara, eram quinze horas e vinte minutos, encontrando-se na sala seis dos sete
elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.-----------------------------------------------
O senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara, não participou na
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 29.09.2014 * Livro 105 * Fl.479

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 28/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 3 de julho de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido
previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 22 a 29 de setembro do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião com a empresa ARADA sobre o desenvolvimento da obra do Edifício António
Conceição Bento;
- Nas reuniões com os advogados que estão a tratar do processo da Providência Cautelar a
propósito do encerramento de Escolas;
- Nas reuniões com encarregados de educação da Escola Básica do Casal da Vala;
- Na reunião de Assembleia Municipal do dia 26 de setembro;
- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Peniche;
- No almoço anual da Associação Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente”;
- Nas iniciativas dinamizadas no Parque da Cidade no âmbito do Dia Mundial do Coração;
- Na entrega dos Certificados aos Estudantes da Escola Secundária de Peniche que
participaram nas diversas atividades do Desporto Escolar no ano letivo 2013/2014.» -------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, por escrito, os seguintes votos de
felicitação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
«ATLETA: TELMA SANTOS
É com particular agrado e apreço que envio as minhas felicitações à atleta Telma Santos, pela
vitória no Torneio da Colômbia, derrotando na final a peruana Daniela Macias com os parciais
de 11-5, 11-6 e 11-3.
Em nome da Câmara Municipal de Peniche, saúdo, também, todos os Agentes Desportivos -
Equipa Técnica e Dirigentes, que com o seu empenho, vontade e dedicação, deram o seu
contributo para este excelente desempenho.
Votos das maiores felicidades pessoais e desportivas.»---------------------------------------------------
«ATLETA: FERNANDO SILVA
É com particular agrado e apreço que envio as minhas felicitações ao atleta Fernando Silva,
pelo título de Campeão Europeu, conquistando o ouro no Europeu de Veteranos +40, que
decorreu nas Caldas da Rainha, ao vencer na final o espanhol Mário Carulla, com os parciais
de 21-18, e 23-21.
Em nome da Câmara Municipal de Peniche, saúdo, também, todos os Agentes Desportivos -
Equipa Técnica e Dirigentes, que com o seu empenho, vontade e dedicação, deram o seu
contributo para este excelente desempenho.
Votos das maiores felicidades pessoais e desportivas.»---------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
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- Associou-se aos votos de felicitação apresentados pelo senhor Vice-Presidente. -------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se aos votos de felicitação apresentados pelo senhor Vice-Presidente. -------------------
- Perguntou se existe previsão para a resolução do caso do parque de estacionamento público
existente na cave do empreendimento denominado Jardins do Mar, sito na Avenida do Porto de
Pesca, em Peniche. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que o processo será
presente a uma próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------
- Disse que ainda não recebeu a cópia do protocolo celebrado entre a empresa Lusitaniagás e o
Município, que solicitou na reunião de 8 de setembro. O senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que lembre ao
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística a solicitação que lhe foi feita
pelo senhor Presidente da Câmara, na reunião de 8 de setembro. ---------------------------------------
- Perguntou se o cronograma previsto para a elaboração dos documentos previsionais do
Município está a ser cumprido. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que os
prazos previstos estão a ser cumpridos.----------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Associou-se aos votos de felicitação apresentados pelo senhor Vice-Presidente. -------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Perguntou qual o ponto de situação do processo dos parques de armazenamento de gás
existente no Casal da Vala. Perguntou, também, se existe a possibilidade de transferir os
referidos parques para junto da Estação de Transferência de Resíduos Sólidos. O senhor Vice-
Presidente, Jorge Amador, disse que irá transmitir a questão ao senhor Presidente da Câmara,
por ser ele o responsável pelo processo. ---------------------------------------------------------------------
- Perguntou se é verdade que um autocarro municipal irá ao Porto para transportar os espetadores
de um espetáculo musical. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que já elaborou
uma proposta de apoio que será presente à próxima reunião da Câmara Municipal. -----------------
- Perguntou se já existe alguma resposta da Junta de Freguesia de Peniche sobre a situação da
Universidade Sénior de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------
- Disse que ficou surpreendida com as reações dos munícipes acerca da atribuição da Chave de
Ouro da Cidade ao atleta de surf Kelly Slater. Referiu que muitos munícipes não acharam bem a
entrega deste galardão ao atleta, por limitar a sua atribuição a outra personalidade mais
importante e por se estar a banalizar essa distinção. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
disse que a Chave de Ouro da Cidade é o galardão que aparece em terceiro e último lugar no
Regulamento para a Atribuição de Galardões Honoríficos do Município de Peniche, depois da
Medalha de Honra do Município e da Medalha de Mérito Municipal, não estando limitado o seu
número, pelo que poderá ser atribuída a outras personalidades que reúnam as condições
regulamentares. Sublinhou a repercussão internacional dos factos relacionados com o atleta
Kelly Slater e a importância dos surfistas para a definição do local das etapas do campeonato do
mundo de surf. Lembrou que esta foi a segunda Chave de Ouro da Cidade que foi atribuída pela
Câmara Municipal, tendo a primeira sido atribuída ao senhor D. Ximenes Belo, premiado com o
Nobel da Paz em 1996, aquando da sua visita à cidade de Peniche, pelo que não lhe parece que
esta distinção esteja a ser banalizada. ------------------------------------------------------------------------
- Referiu-se à necessidade da Câmara Municipal entregar um convite ao senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para entrar no espaço reservado do Campeonato do
Mundo de Surf, uma vez que este se localiza na freguesia de Atouguia da Baleia, para evitar o
incidente que aconteceu no ano passado em que o referido autarca foi impedido de entrar. O
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senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que se lembra de ter visto, no ano passado, o
enhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia no espaço reservado do
Campeonato do Mundo de Surf e que vai transmitir a preocupação da senhora Vereadora ao
senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Referiu, mais uma vez, a necessidade urgente de se realizarem obras no pontão de acesso à ilha
do Baleal, para evitar a acumulação de areia. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
informou que os serviços estão a tratar, com prioridade, dos processos burocráticos para a
contratação da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que foi feito um excelente trabalho com o corta-canas no caminho principal que liga os
Casais do Baleal ao Moinho Velho, mas os caminhos transversais também necessitam de
intervenção, porque a agricultura também é uma atividade de importância vital para o concelho
de Peniche. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que se está a fazer a melhor gestão
possível dos recursos humanos necessários para operar o corta-canas. ---------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram
tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Processos referentes a um edifício, sito na Rua Viola, em Consolação, onde se encontra
instalado o estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem Todos:-------------------
Deliberação n.º 958/2014: Deliberado promover duas reuniões, uma com o explorador do
estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem Todos e outra com os condóminos
do edifício, sito na Rua Viola, em Consolação, concretamente com os que se opõem à
legalização das obras efetuadas no edifício no âmbito da exploração do referido estabelecimento
comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

2) Licenciamento de evento denominado Super Festa do Caloiro 2014 – Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar:------------------------------------
Deliberação n.º 959/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação de Estudantes da Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, recebido em 16 de maio de 2014, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 24 de setembro de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma licença de recinto
improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de
setembro, para a realização de evento denominado Super Festa do Caloiro 2014, no logradouro
do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, sito na Avenida do Porto de Pesca, em
Peniche, de 15 a 18 de outubro de 2014, devendo as atividades terminarem pelas 04h00 (e não às
05h00 como foi solicitado). (NIPG 13089/14) -------------------------------------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

3) Licenciamento da publicidade ao evento denominado Super Festa do Caloiro 2014 –
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Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: -----------------
Deliberação n.º 960/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, recebido em 22 de
setembro de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 24 de setembro de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma
licença para a colocação de publicidade ao evento denominado Super Festa do Caloiro 2014, nos
termos do artigo V do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do
Município de Peniche. (NIPG 13089/14)--------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

4) Apoio à realização do evento denominado Festa dos Círios de Nossa Senhora dos Remédios
– Santuário de Nossa Senhora dos Remédios: ------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 961/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispensar ao Santuário de
Nossa Senhora dos Remédios, de Peniche, o apoio logístico solicitado, por carta, recebida em 24
de setembro de 2014, dentro das disponibilidades materiais do Município, para a realização
evento denominado Festa dos Círios de Nossa Senhora dos Remédios, que terá lugar nos dias 18
e 19 de outubro de 2014. (NIPG 13293/14) -----------------------------------------------------------------

5) Apoio à realização do evento denominado XXIV Expo-Ave de Peniche 2014 – Clube
Ornitológico de Peniche:--------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 962/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispensar ao Clube
Ornitológico de Peniche o apoio logístico solicitado, por carta, recebida em 5 de junho de 2014,
dentro das disponibilidades materiais do Município, e conceder à referida entidade um subsídio,
no valor de 500,00 euros, para a realização do evento denominado XXIV Expo-Ave de Peniche
2014, que terá lugar de 10 a 12 de outubro de 2014. (NIPG 7558/14) ----------------------------------

6) Doação de sacos para lixo – Freguesia de Ferrel: ----------------------------------------------------
Deliberação n.º 963/2014: Atendendo ao solicitado pelo ofício n.º 166, datado de 9 de setembro
de 2014, deliberado doar à Freguesia de Ferrel 100 quilos de sacos para lixo, para colocar nas
papeleiras da freguesia, no valor estimado de 184,00 euros. (NIPG 12716/14)--------------------------

7) Apoio à produção de um programa televisivo para promoção da prática do surf em Peniche
– TAP Portugal: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 964/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assumir o pagamento de 9
refeições no âmbito da produção de um programa televisivo, pela empresa TAP Portugal, para
promoção da prática do surf em Peniche, no valor estimado de 85,50 euros. (NIPG 13353/14)----

8) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento denominado Super Festa do Caloiro 2014 –
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: -----------------
Deliberação n.º 965/2014: Na sequência das deliberações n.os 959/2014 e 960/2014, tomadas na
presente reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e
Preços do Município, isentar a Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do pagamento de taxas pelo licenciamento do evento denominado Super
Festa do Caloiro 2014, incluindo licenças de publicidade e especial de ruído, a realizar de 15 a
18 de outubro de 2014, em Peniche. (NIPG 13089/14) ---------------------------------------------------
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9) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Marques Ferreira: ----------------------
Deliberação n.º 966/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Francisco Marques Ferreira, residente em Coimbrã, a fim de poder frequentar a Escola Básica
2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18
de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa
ao livro de atas. (Doc.1 DEA 2091) --------------------------------------------------------------------------

10) Comparticipação para transporte escolar – Loic Marques Teófilo: -----------------------------
Deliberação n.º 967/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Loic Marques Teófilo, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís
de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18 de setembro
de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de
atas. (Doc.2 DEA 2091)----------------------------------------------------------------------------------------

11) Comparticipação para transporte escolar – Daniel Afonso Santos Fonseca: ------------------
Deliberação n.º 968/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Daniel Afonso Santos Fonseca, residente em Lugar da Estrada, a fim de poder frequentar a
Escola Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação,
datado de 18 de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DEA 2092) -----------------------------------------------------------

12) Comparticipação para transporte escolar – Lara Alexandre Engenheiro: ---------------------
Deliberação n.º 969/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Lara Alexandre Engenheiro, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 1.2.3
de Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18 de setembro de 2014, que
aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4
DEA 2100) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Comparticipação para transporte escolar – Miguel Jorge Mota: --------------------------------
Deliberação n.º 970/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Miguel Jorge Mota, residente em Ribafria, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr.
Afonso Rodrigues, sita em Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18 de
setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.5 DEA 2121)------------------------------------------------------------------------------

14) Comparticipação para transporte escolar – Elisa Muraro:----------------------------------------
Deliberação n.º 971/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
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com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Elisa Muraro, residente em Lugar da Estrada, a fim de poder frequentar o Colégio Rainha D.
Leonor, sito em Caldas da Rainha, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18 de
setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.6 DEA 2094)------------------------------------------------------------------------------

15) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Cipriano Ferreira: ----------------------
Deliberação n.º 972/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não comparticipar nos
encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da
aluna Carolina Cipriano Ferreira, por estar matriculada num curso apoiado pelo Programa
Operacional Potencial Humano e poder beneficiar do apoio deste programa, conforme parecer
do Pelouro da Educação, datado de 18 de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de
que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 DEA 1892) -----------------------------

16) Comparticipação para transporte escolar – Iuri Alexandre Fernandes Rafael:---------------
Deliberação n.º 973/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não comparticipar nos
encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do
aluno Iuri Alexandre Fernandes Rafael, por estar matriculado num curso apoiado pelo Programa
Operacional Potencial Humano e poder beneficiar do apoio deste programa, conforme parecer
do Pelouro da Educação, datado de 18 de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de
que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.8 DEA 2093) -----------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 974/2014: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezasseis horas e quarenta minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das
funções de presidente da câmara, 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 assino. -------------------------------------------------------------------------------


