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ATA N.º 53/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e 

Sala de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores 

António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-     

-Presidente, 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: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Gestão do Pinhal Municipal do Vale Grande – Departamento de Energia e 

Ambiente;----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Legalização de alterações efetuadas num estabelecimento comercial, sito no 

Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel – André Nunes - Unipessoal, L.da;--------------------------  

 ------------------- 3) Unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; -----------------  

 ------------------- 4) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita no Sítio do Convento, em Peniche – Conventopen - Imobiliária e Construção, 

S.A.;------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita no Sítio do Convento, em Peniche – C.A. Património Crescente - Fundo 

Imobiliário Aberto; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita junto à Estrada Marginal Sul, em Peniche – Amador, L.da; ---------------------------  

 ------------------- 7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória parcial 

das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto 

Paulino Montez e Estado Português da India, em Peniche – Nis 8 - Imobiliária e Investimento, 

S.A.;------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Implantação de um equipamento de skate, junto à Avenida Monsenhor 

Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e à Avenida da Praia, em Peniche;----------- ---------------------  

 ------------------- 9) Alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em 

Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis – Auto Júlio - Comércio 

de Veículos e Automóveis, L.da; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Visconde, em Peniche – 

Freguesia de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Sinalização de trânsito na Rua do Brejo, em Ferrel – Freguesia de Ferrel;---- 

 ------------------- 12) Sinalização de trânsito nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel – 

Freguesia de Ferrel;- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Visconde, em Peniche, por 
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administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------  

 ------------------- 14) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua do Brejo, em Ferrel, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------  

 ------------------- 15) Colocação de sinalização rodoviária, nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, 

em Ferrel, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores 

Sitas na Ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Balcão 2020 - Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

Urbana para a cidade de Peniche – Portugal 2020; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Acordo de parceria no âmbito da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche – 

Município de Peniche e Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche; -------  

 ------------------- 19) Protocolo para Criação de condições para continuar o desenvolvimento de 

ações que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Município de 

Peniche e Rip Surf - Artigos de Desporto, Unipessoal, L.da; ---------------------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014; ------------------  

 ----------------- Ações tutelares e auditorias: -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Auditoria ao Município de Peniche no âmbito do controlo de endividamento 

e da situação financeira da administração local autárquica – Inspeção-Geral de Finanças; ----------  

 ----------------- Relacionamento institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Oferta de livros ao Município – Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Saúde: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Cuidados de saúde primários no concelho de Peniche; ---------------------------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada 

V Passeio de Bicicletas de Pais Natal – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

 ------------------- 25) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do 

Mar, em Peniche – Dourado & Dourado, L.da; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do 

Mar, em Peniche – António Conceição Nunes; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Rua D. Luís de 

Ataíde, em Peniche – Pizaria Luís Costa & Costa, L.da; --------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, no Largo Nossa 

Senhora da Consolação, em Consolação – Norberto Hipólito, L.da; -------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Dispensa do pagamento de taxas pela emissão de alvará de autorização de 

utilização de um edifício, destinado a lar residencial, sito na Rua da Horta, em Consolação – 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------  

 ------------------- 30) Subsídio para pagamento de encargos decorrentes da realização de um 

concerto – Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra; -------------------------------  

 ------------------- 31) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito 

aberto, denominada V Passeio de Bicicletas de Pais Natal – Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 32) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos 

comerciais na passagem de ano. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas, encontrando-se na sala seis dos 

sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das quinze horas e vinte 

minutos, tendo chegado durante a intervenção do senhor Presidente da Câmara no período de 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 47, 48, 49, 50 e 51/2014, da reunião 

camarária realizada nos passados dias 10, 17 e 26 de novembro e 1 e 9 de dezembro, tendo sido 

dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos 

membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Ofício n.º 219, datado de 15 de dezembro de 2014, da Direção de Serviços da Região Lisboa e 

Vale do Tejo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a comunicar a alteração da 

denominação das escolas básicas do primeiro ciclo n.os 1, 2, 4 e 6, de Peniche, que passaram a 

denominar-se, respetivamente: Escola Básica Velha de Peniche; Escola Básica do Filtro, 

Peniche; Escola Básica do Alemão, Peniche; e Escola Básica da Prageira, Peniche. (NIPG 

17627/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 16 de dezembro, recebeu o senhor José Apolinário, Presidente da Docapesca, na 

sequência do Dia do Pescador e de um conjunto de solicitações que foram feitas, por parte do 

Município, à Docapesca. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, deslocou-se a Aveiro, para participar na reunião da Direção da Oceano 

XXI, que teve como tema principal a fusão entre a Oceano XXI e o Fórum Empresarial da 

Economia do Mar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de dezembro, esteve presente na Festa de Natal Sénior, organizada pelo Município 

de Peniche, que decorreu na Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, em Serra 

d’El-Rei, onde estiveram envolvidas várias associações e instituições de solidariedade social. 

Agradeceu a todos os que estiveram envolvidos nessa iniciativa. ---------------------------------------  

- No dia 17 de dezembro, participou no seminário Mar e Terra, Cultivando o Desenvolvimento 

Local, organizado pela Animar, com o envolvimento da Adepe – Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche, e realizado em Peniche. ---------------------------------------------------  

- No dia 17 de dezembro, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, participou na 

apresentação de um projeto, incluído no Grupo de Ação Costeira do Oeste, que pretende 
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valorizar as artes tradicionais de pesca enquanto recurso de atração turística, com um 

documentário denominado Fishtour – Uma Experiência Única na Rota da Sardinha. --------------  

- No dia 18 de dezembro, participou na reunião do Conselho Intermunicipal da Oeste CIM, onde 

se abordou o tema relacionado com os custos que uma maior pluviosidade tem, na medida em 

que passa a haver um maior afluxo às estações de tratamento. -------------------------------------------  

- No dia 18 de dezembro, participou numa iniciativa, organizada pelo Partido Comunista 

Português, na Fortaleza de Peniche, que evocou os 60 anos da fuga de Dias Lourenço. -------------  

- No dia 19 de dezembro, participou numa iniciativa, organizada pelo Governo da República, de 

lançamento dos Programas Operacionais do Portugal 2020, os quais já se encontram disponíveis 

no sítio do Portugal 2020 na Internet, à exceção do Mar 2020. ------------------------------------------  

- No dia 19 de dezembro, participou na festa de Natal do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de dezembro, esteve presente no início de uma ação, bastante participada, 

desenvolvida no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, sobre a elaboração de presépios. ---  

- No dia 20 de dezembro, esteve presente no primeiro jogo de sub-16 do Rugby Clube de 

Peniche. Felicitou o clube. -------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de dezembro, esteve presente nas festas de Natal do Jardim Infantil de Ferrel e da 

Junta de Freguesia de Ferrel e nas ações de uma parceria denominada Uma criança um 

brinquedo, dinamizada pela rádio 102 FM, com a colaboração do Município. ------------------------  

- No dia 20 de dezembro, assistiu ao concerto de Natal, em Atouguia da Baleia, organizado pela 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de dezembro, participou, pelo quinto ano consecutivo, no Passeio de Bicicletas de 

Pais Natal, organizado pela Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, que teve como objetivo a 

recolha de bens alimentares para distribuir a famílias carenciadas daquela localidade. --------------  

- No dia 21 de dezembro, esteve presente em algumas ações desenvolvidas pela Associação de 

Canoagem da Bacia do Tejo. ----------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 21 de dezembro, participou na 22.ª Festa de Natal de Bôlhos. --------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara referiu, ainda, a apresentação de um livro, na qual não pôde estar 

presente, uma vez que coincidiu com a festa de Natal do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, no entanto estabeleceu um contanto com a autora para se proceder à 

aquisição de alguns exemplares, como vem sendo habitual. ---------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Manifestou a sua preocupação por existirem construções nas instalações da Balealcoop - 

Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL, sitas em Casais do 

Baleal, que não foram licenciadas pela Câmara Municipal, o que transmite uma ideia de 

impunidade. Perguntou quando será construído o novo acesso às referidas instalações, através da 

Rua Infante D. Henrique. O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, informou que 

a construção do novo acesso está prevista para o primeiro semestre de 2015. -------------------------  

- Disse que se mantém a situação de um ecoponto, sito na ilha do Baleal, e sugeriu, uma vez 

mais, que se encontre uma solução para aquele problema. O senhor Presidente da Câmara disse 

que é um assunto que se encontrava previsto no Orçamento Municipal. -------------------------------  

- Disse que teve conhecimento do abate de uma parte da rampa da Casa da Rocha, na ilha do 

Baleal. O senhor Presidente da Câmara disse desconhecer a situação e solicitou ao senhor 

Vice-Presidente para verificar o que aconteceu. ------------------------------------------------------------  

- Perguntou se houve alguma tomada de decisão relativamente à vedação que foi executada junto 

à Avenida da Praia, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara informou que estava 

a ser seguido todo o processo, até à tomada de posse administrativa. -----------------------------------  

- Manifestou alguma tristeza e preocupação pelo facto da Fortaleza de Peniche se encontrar cada 
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vez mais degradada, sugerindo a ocupação dos espaços existentes, tal como o senhor Francisco 

Nico o fez, mantendo desta forma alguma atividade no monumento. O senhor Presidente da 

Câmara informou que têm sido efetuadas sucessivas e continuadas intervenções, quer a nível 

interior quer a nível exterior, e que a ala referida está associada ao protocolo de concessão 

existente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado, por 

unanimidade e votação nominal, as seguintes deliberações: ----------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:  

 

1) Gestão do Pinhal Municipal do Vale Grande – Departamento de Energia e Ambiente:-------  
Deliberação n.º 1319/2014: Deliberado optar pelo cenário n.º 2, constante na informação n.º 

109, datada de 5 de novembro de 2014, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que aqui se 

dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que prevê uma 

gestão florestal sustentável para o Pinhal Municipal do Vale Grande. ----------------------------------  

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração de voto:  

«Declaração de Voto 

Gestão do Pinhal Municipal do Vale Grande 

Os vereadores do PSD congratulam-se pelo facto dos serviços municipais apresentarem 

finalmente à Câmara Municipal a informação técnica referente aos possíveis cenários de 

exploração/salvaguarda do Pinhal Municipal, há muito anos referenciado pelo PSD como 

prioridade. 

O executivo da CDU dotou, nos últimos anos, o Pinhal Municipal ao abandonou, não se 

preocupando com a sua salvaguarda nem com os riscos associados a este recurso natural. Na 

mesma forma, não procurou rentabilizar a exploração do pinhal gerando receitas, perfeitamente 

identificáveis como possíveis. 

O PSD condenou esta atitude de desprezo e exigiu a tomada de medidas. 

Todavia, mais do que a decisão agora tomada pela câmara municipal na escolha do cenário 

sustentável, com a gestão responsabilidade do município, é preciso passar das palavras aos atos 

para podermos salvar este verdadeiro pulmão do nosso concelho. 

Peniche, 22 de dezembro de 2014. 

Cristina Leitão 

Luís Ganhão» (Doc.1 NIPG 15944/14) ----------------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

2) Legalização de alterações efetuadas num estabelecimento comercial, sito no Largo Nossa 

Senhora da Guia, em Ferrel – André Nunes - Unipessoal, L.da: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1320/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 12 de dezembro de 2014, deliberado, no uso das competências 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na sua atual 

redação, aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras, 

apresentado pela empresa André Nunes - Unipessoal, L.da, em 27 de novembro de 2014, para 

legalização de alterações efetuadas num estabelecimento comercial, sito no Largo Nossa Senhora 

da Guia, em Ferrel, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datadas de 4 e 5 de dezembro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui 
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por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU 116/14) ---  

 

3) Unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia: ----------------------------------  
Deliberação n.º 1321/2014: Deliberado tomar conhecimento do ponto de situação do processo 

referente à unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O senhor Presidente 

da Câmara deu indicação ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para 

que a documentação que esteve presente na reunião seja disponibilizada aos senhores 

Vereadores, em formato digital. ------------------------------------------------------------------------------   

 

4) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no 

Sítio do Convento, em Peniche – Conventopen - Imobiliária e Construção, S.A.: -----------------  
Deliberação n.º 1322/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 de dezembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do 

artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, receber 

provisoriamente as obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Sítio do 

Convento, em Peniche, promovida pela empresa Conventopen - Imobiliária e Construção, S.A., 

em conformidade com o Auto de Receção Provisória Total, datado de 10 de dezembro de 2014. 

Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta 

anexa ao livro de atas. (Doc.3 NIPG 17796/14) ------------------------------------------------------------  

 

5) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no 

Sítio do Convento, em Peniche – C.A. Património Crescente - Fundo Imobiliário Aberto: ------  
Deliberação n.º 1323/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 de dezembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do 

artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, receber 

provisoriamente as obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Sítio do 

Convento, em Peniche, promovida pela empresa C.A. Património Crescente - Fundo Imobiliário 

Aberto, em conformidade com o Auto de Receção Provisória Total, datado de 10 de dezembro 

de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 NIPG 17795/14) -----------------------------------------------------  

 

6) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita 

junto à Estrada Marginal Sul, em Peniche – Amador, L.da: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1324/2014: Considerando a informação conjunta prestada pelo Departamento 

de Obras Municipais e pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 7 de 

novembro de 2014, deliberado considerar que a receção provisória total das obras de urbanização 

de uma operação de loteamento, sita junto à Estrada Marginal Sul, em Peniche, promovida pela 

empresa Amador, L.da, está concluída e que a requerente seja notificada para, no prazo de 60 

dias, apresentar os documentos e efetuar as correções e trabalhos em falta. (Doc.5 NIPG 

17799/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória parcial das obras de 

urbanização de uma operação de loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto Paulino 

Montez e Estado Português da India, em Peniche – Nis 8 - Imobiliária e Investimento, S.A.: --  
Deliberação n.º 1325/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Nis 8 - Imobiliária e 

Investimento, S.A e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 18 

de dezembro de 2014, e a informação do Diretor do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 17 de dezembro de 2014, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em 

pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear as senhoras engenheiras Tânia Marisa da Costa 
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Silva, Herménia Cristina de Sousa Coelho e Florinda Maria Pereira Monteiro e a senhora 

arquiteta Ana Sofia Rego Maia Carriço, para constituírem a comissão de vistoria para efeitos de 

receção provisória parcial das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no 

gaveto das ruas Arquiteto Paulino Montez e Estado Português da India, em Peniche. (Doc.6 

NIPG 17870/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

8) Implantação de um equipamento de skate, junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa e à Avenida da Praia, em Peniche: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1326/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de implantação de um 

equipamento de skate, junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e à 

Avenida da Praia, em Peniche, em próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------  

 

9) Alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em Peniche, para 

instalação de um posto de abastecimento de combustíveis – Auto Júlio - Comércio de Veículos 

e Automóveis, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1327/2014: Deliberado voltar a apreciar o pedido para arrendamento ou 

alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em Peniche, para instalação de 

um posto de abastecimento de combustíveis de baixo custo, apresentado pela empresa Auto Júlio 

- Comércio de Veículos e Automóveis, L.da, em 5 de novembro de 2014, em próxima reunião da 

Câmara Municipal, preferencialmente em conjunto com outros processos relativos a pedidos de 

instalação de postos de abastecimento de combustíveis. (DPGU R872//14) ---------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

10) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Visconde, em Peniche – Freguesia de 

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1328/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche, pelo seu ofício 

n.º 130, datado de 13 de junho de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 16 de dezembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 3 de dezembro de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e 

de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência 

estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar 

a marcação de uma linha ziguezague (M14), de acordo com o n.º 1 do artigo 62.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 

de outubro, na Rua do Visconde, em Peniche, conforme planta apresentada pelo Departamento 

de Obras Municipais. (Doc.7 NIPG 8097/14) --------------------------------------------------------------  

 

11) Sinalização de trânsito na Rua do Brejo, em Ferrel – Freguesia de Ferrel: -------------------  
Deliberação n.º 1329/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, pelo seu ofício n.º 

222, datado de 26 de novembro de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 18 de dezembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 9 de dezembro de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e 

de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência 

estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar o 

projeto de sinalização rodoviária para a Rua do Brejo, em Ferrel, conforme planta apresentada 

pelo Departamento de Obras Municipais, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.8 NIPG 
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13628/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Sinalização de trânsito nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel – Freguesia de 

Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1330/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, pelo seu ofício n.º 

223, datado de 27 de novembro de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 18 de dezembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 9 de dezembro de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e 

de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência 

estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar o 

projeto de sinalização rodoviária para as ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel, conforme 

planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, de acordo com o Regulamento de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. 

(Doc.9 NIPG 13830/14) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS:  

 

13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Visconde, em Peniche, por administração 

direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1331/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de dezembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a 

realizarem por administração direta as obras necessárias para a marcação de uma linha 

ziguezague (M14), na Rua do Visconde, em Peniche, para execução da deliberação n.º 

1328/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 8097/14) ------------------------------------------------  

 

14) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua do Brejo, em Ferrel, por administração 

direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1332/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 de dezembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a 

realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação da sinalização 

rodoviária, na Rua do Brejo, em Ferrel, para execução da deliberação n.º 1329/2014, tomada na 

presente reunião. (NIPG 13628/14) --------------------------------------------------------------------------  

 

15) Colocação de sinalização rodoviária, nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel, 

por administração direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1333/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 18 de dezembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a 

realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação da sinalização 

rodoviária, nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel, para execução da deliberação n.º 

1330/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 13830/14)-----------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 
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16) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 

da Berlenga: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1334/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regulamento de 

Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga, em 

próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 17515/14) -----------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

17) Balcão 2020 - Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária Urbana para a 

cidade de Peniche – Portugal 2020: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1335/2014: Deliberado aprovar a proposta de criação de uma parceria, entre o 

Município de Peniche, a Freguesia de Peniche e a Adepe – Associação para o Desenvolvimento 

de Peniche, para elaboração de uma candidatura de pré-qualificação para implementação de uma 

Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária Urbana para a cidade de Peniche. 

Estiveram presentes na reunião representantes da Adepe – Associação para o Desenvolvimento 

de Peniche que fizeram uma apresentação sobre o assunto. (NIPG 17518/14) ------------------------  

 

18) Acordo de parceria no âmbito da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche – Município de 

Peniche e Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche: -------------------  
Deliberação n.º 1336/2014: Na sequência da informação n.º 83/2014, datada de 2 de dezembro 

de 2014, do Setor da Cultura, deliberado aprovar o texto do acordo de parceria a celebrar entre o 

Município de Peniche e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche, que 

aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem 

como objeto a integração da igreja de São Pedro na Rota das Igrejas do Concelho de Peniche. 

(Doc.10 NIPG 15337/14) --------------------------------------------------------------------------------------   

 

19) Protocolo para Criação de condições para continuar o desenvolvimento de ações que 

permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Município de Peniche e Rip 

Surf - Artigos de Desporto, Unipessoal, L.da: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 13372014: Atendendo à competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado aprovar o texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e a Rip Surf - Artigos de Desporto, Unipessoal, L.da, que 

aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por 

objeto criar condições para continuar o desenvolvimento de ações que permitam fomentar e 

afirmar a marca Peniche Capital da Onda. (Doc.11) -------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014: -------------------------------  
Deliberação n.º 1338/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

proferido em 19 de dezembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou uma alteração aos documentos previsionais para o ano 

2014 (modificação n.º 20), conforme consta dos documentos que foram apresentados, que aqui 

se dão por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas, nos termos do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 17874/14)----------------------------------  

 

AÇÕES TUTELARES E AUDITORIAS: 
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21) Auditoria ao Município de Peniche no âmbito do controlo de endividamento e da situação 

financeira da administração local autárquica – Inspeção-Geral de Finanças: ---------------------  
Deliberação n.º 1339/2014: Deliberado tomar conhecimento do processo referente à auditoria 

efetuada pela Inspeção-Geral de Finanças ao Município de Peniche, no âmbito do controlo de 

endividamento e da situação financeira da administração local autárquica. ----------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

22) Oferta de livros ao Município – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1340/2014: Deliberado aceitar a doação que a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche fez ao Município, de cem exemplares do livro intitulado 

“Soldados da Paz” com Sede em Peniche, da autoria de Fernando Engenheiro, e agradecer a 

oferta. (NIPG 17123/14) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

SAÚDE: 

 

23) Cuidados de saúde primários no concelho de Peniche: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1341/2014: Deliberado aprovar o teor da informação do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, datada de 19 de dezembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que 

se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre os cuidados de saúde primários no 

concelho de Peniche, nomeadamente a falta de recursos no Centro de Saúde de Peniche. (Doc. 

12) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

24) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada V Passeio de 

Bicicletas de Pais Natal – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa: --------------  
Deliberação n.º 1342/2014: Atendendo ao solicitado pela Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa, por requerimento, recebido em 26 de novembro de 2014, e considerando 

as informações da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais e da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, datadas de 2 e 18 de dezembro de 2014, 

respetivamente, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 

18 de dezembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, que autorizou a emissão de uma licença para realização de manifestação desportiva 

em circuito aberto, denominada V Passeio de Bicicletas de Pais Natal, que se realizou no dia 21 

de dezembro de 2014, no concelho de Peniche, conforme previsto no n.º 1 do artigo 29.º do 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 

de agosto. (NIPG 16583/14) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

25) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do Mar, em 

Peniche – Dourado & Dourado, L.da: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1343/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Dourado & Dourado, L.da, 

por requerimento, recebido em 18 de dezembro de 2014, e considerando a informação da 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 18 de dezembro de 2014, 

deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
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da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a requerente a ocupar 65,00 m2 de espaço 

público, no passeio da Avenida do Mar, em Peniche, com uma esplanada fechada, conforme 

projeto oportunamente aprovado pela Câmara Municipal, para apoio ao estabelecimento 

comercial denominado Restaurante Katekero II, nos termos do artigo 65.º do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, pelo período de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2014, renovável automaticamente, conforme previsto na alínea a) 

do n.º 5 do artigo 26.º do referido regulamento. (Doc.13 NIPG 17852/14) ----------------------------  

 

26) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do Mar, em 

Peniche – António Conceição Nunes: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1344/2014: Atendendo ao solicitado por António Conceição Nunes, por 

requerimento, recebido em 16 de dezembro de 2014, e considerando a informação da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 18 de dezembro de 2014, deliberado, no 

uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, autorizar o requerente a ocupar 51,68 m2 de espaço público, no 

passeio da Avenida do Mar, em Peniche, com uma esplanada fechada, conforme projeto 

oportunamente aprovado pela Câmara Municipal, para apoio ao estabelecimento comercial 

denominado Restaurante Miramar, nos termos do artigo 65.º do Regulamento de Publicidade e 

de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, pelo período de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2014, renovável automaticamente, conforme previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 

26.º do referido regulamento. (Doc.14 NIPG 17721/14) --------------------------------------------------  

 

27) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Rua D. Luís de Ataíde, em 

Peniche – Pizaria Luís Costa & Costa, L.da: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1345/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Pizaria Luís Costa & Costa, 

L.da, por requerimento, recebido em 16 de janeiro de 2014, e considerando a informação da 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 18 de dezembro de 2014, 

deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a requerente a ocupar 36,00 m2 de espaço 

público, na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche, com uma esplanada fechada, conforme projeto 

oportunamente aprovado pela Câmara Municipal, para apoio ao estabelecimento comercial 

denominado Pizaria O Outro, nos termos do artigo 65.º do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, pelo período de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2014, renovável automaticamente, conforme previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 

26.º do referido regulamento. (Doc.15 NIPG 750/14) -----------------------------------------------------  

 

28) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, no Largo Nossa Senhora da 

Consolação, em Consolação – Norberto Hipólito, L.da: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1346/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Norberto Hipólito, L.da, por 

requerimento, recebido em 30 de janeiro de 2014, e considerando a informação da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 18 de dezembro de 2014, deliberado, no 

uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, autorizar o requerente a ocupar 29,90 m2 de espaço público, no 

Largo Nossa Senhora da Consolação, em Consolação, com uma esplanada fechada, conforme 

projeto oportunamente aprovado pela Câmara Municipal, para apoio ao estabelecimento 

comercial denominado Restaurante Maresol, nos termos do artigo 65.º do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, pelo período de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2014, renovável automaticamente, conforme previsto na alínea a) 

do n.º 5 do artigo 26.º do referido regulamento. (Doc.16 NIPG 1369/14) ------------------------------  
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APOIOS DIVERSOS: 

 

29) Dispensa do pagamento de taxas pela emissão de alvará de autorização de utilização de 

um edifício, destinado a lar residencial, sito na Rua da Horta, em Consolação – Cercipeniche 

- Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: ------------------------  
Deliberação n.º 1347/2014: Atendendo ao solicitado pela Cercipeniche - Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, em 11 de dezembro de 2014, 

deliberado deferir o pedido de dispensa do pagamento das taxas devidas pela emissão de alvará 

de autorização de utilização de um edifício, destinado a lar residencial, sito na Rua da Horta, em 

Consolação, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e 

Compensações Urbanísticas do Município de Peniche e com os fundamentos constantes na 

informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 12 de dezembro de 

2014. (DPGU R969/14) ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

30) Subsídio para pagamento de encargos decorrentes da realização de um concerto – Coro 

dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1348/2014: 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, conceder ao Coro dos Antigos 

Orfeonistas da Universidade de Coimbra um subsídio, no valor de 1 000,00 euros, para 

pagamento de encargos decorrentes da realização de um Concerto de Ano Novo, que terá lugar 

no dia 3 de janeiro de 2015, na igreja de São Pedro, em Peniche. (NIPG 14496/14) -----------------  

 

31) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, 

denominada V Passeio de Bicicletas de Pais Natal – Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1349/2014: Na sequência da deliberação n.º 1342/2014, tomada na presente 

reunião, deliberado, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 18 de 

dezembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que isentou a Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, do pagamento 

de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada V 

Passeio de Bicicletas de Pais Natal, que se realizou no dia 21 de dezembro de 2014, no concelho 

de Peniche, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do 

Município. (NIPG 16583/14) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: 

 

32) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos comerciais na 

passagem de ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1350/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de dezembro de 2014, deliberado isentar os estabelecimentos comerciais de restauração 

e/ou bebidas do concelho de Peniche de horário de encerramento, na madrugada do dia 1 de 

janeiro de 2015, ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do Horário de Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche, 

o que deverá ser comunicado à Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, 

Capitania do Porto de Peniche e Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 
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Deliberação n.º 1351/2014: 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 dezoito horas e quarenta 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. ---------------------------------------------------  

 


