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ATA N.º 30/2020 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Peniche, no 

Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, com a 

participação dos Excelentíssimos Senhores Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark 

Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge 

Manuel Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, 

ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------  

 ------------- 1.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Pedido de alteração de certidão de propriedade horizontal, para o prédio sito na 

Rua Estado Português da India, n.º 9B e 11, em Peniche, apresentado em nome de Bernardete dos 

Anjos Martins Correia – Cabeça de Casal da Herança de – Pelouro das Obras Municipais; --------  

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

 ------------------- 2) Candidatura ao programa Centro 2020 – Programação Cultural em Rede - 

Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Protocolo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., 

referente ao funcionamento dos Espaços do Cidadão no município de Peniche – Pelouro da 

Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Contratação de empréstimo para “Reabilitação das Muralhas de Peniche” - 

Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Contratação de empréstimo para “Passadiços para as praias da baía norte de 

Peniche – Cova de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo” - Pelouro das Finanças;------- -------------  

 ------------------- 6) Contratação de empréstimo para “Estabilização da arriba do Portinho da Areia 

Sul” - Pelouro das Finanças; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Contratação de empréstimo para a “Reabilitação do edifício da antiga central 

elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche” - Pelouro das Finanças;----------- --------  

 ------------------- 8) Contratação de empréstimo para “2.ª fase de requalificação do Fosso das 

Muralhas de Peniche e zona envolvente” - Pelouro das Finanças;---------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 

2020 (Fase II) – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2020 (modificação 14) - Pelouro 

das Finanças;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Regulamento Municipal de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 

Município de Peniche – Consulta pública e parecer da ERSAR – Pelouro da Administração Geral; 

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 
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Freguesia de Atouguia da Baleia, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias; --  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Congresso “O futuro da nossa cidade” – Sessão “Liberdade e Cultura”, no 

âmbito da Rede Cultura 2027 – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Atribuição de apoio à Docapesca - Portos e Lotas, S.A., no âmbito da 

campanha denominada Promoção do Pescado Nacional – Relançamento do comprovativo de 

compra em Lota CCL – Pelouro da Administração Geral;------------------------------------------------  

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, para 2020 – 5.ª Alteração – Pelouro das Finanças;-------------- ------------  

 ------------------- 16) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular Marina Sousa Gavino - Pelouro da Administração Geral. ---------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pela senhora Vice-Presidente, no exercício das funções de Presidente, eram 

nove horas e quarenta minutos, encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a 

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

O senhor Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente da Câmara, não participou na reunião por 

se encontrar de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração 

e Finanças, durante toda a reunião, e Nuno Carvalho, Técnico Superior da Divisão de Energia e 

Ambiente, durante a apreciação e votação do ponto onze da ordem do dia. ---------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se registou qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Informou que será declarada a renovação do estado de alerta municipal com base na resolução 

Conselho de Ministros da passada 5ª feira (68-A/2020). --------------------------------------------------  

- Transmitiu que no próximo dia 05 de setembro haverá a inauguração da exposição Alteração 

Climáticas no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, que será uma inauguração 

essencialmente online. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Comunicou que no dia 10 de setembro o senhor Secretário de Estado da Energia virá a Peniche, 

numa visita relacionada com a assinatura do protocolo da cogestão da Berlenga, que teve de ser 

adiada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o Município vai apoiar e receber a organização das comemorações do Dia Mundial do 

Coração pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, no próximo dia 29 de setembro acrescentando 

que fará chegar o programa assim que possível. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Deixou a nota sobre o interesse turístico que o concelho continua a suscitar, exemplificando com 

o casal de bloggers espanhóis, que no seu blog divulgam destinos para famílias. Acrescentou que 
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em setembro uma jornalista americana virá à Berlenga com o objetivo específico de fazer 

mergulho e em maio do próximo ano está programado que uma das mais conceituadas jornalistas 

alemãs venha passar um dia na Berlenga e eventualmente até lá pernoitar. ----------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Acerca do Jornal Municipal lamentou não poder participar. Solicitou um espaço onde também 

pudesse prestar contas, e acrescentou que o jornal municipal não deverá ser usado apenas como 

jornal de campanha. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que é inaceitável que o modelo de recolha do lixo continue como está, que os moloks 

continuem entupidos, que continue a haver falhas nas lavagens dos contentores. --------------------  

- Acerca do levantamento, diagnóstico, da estratégia municipal para a etnia cigana disse que foi 

pedido ao Presidente que solicitasse a informação e foi dito que estaria a ser compilada pelo 

Gabinete de Apoio à Presidência, mas que até aqui os vereadores ainda não obtiveram qualquer 

resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a Nau dos Corvos questionou sobre a perspetiva de quando poderá começar a ser 

intervencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Transmitiu que tem em sua posse exemplares do jornal municipal para distribuir aos senhores 

vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que as questões que o senhor vereador colocou acerca do jornal que as vai levar ao senhor 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à recolha de lixo disse que reuniu com os serviços, tentou distribuir trabalho e que a 

fiscalização estivesse mais atenta porque esta situação nos preocupa a todos e o objetivo era o de 

agilizar a recolha dos lixos. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Acerca do levantamento e diagnóstico referente à etnia cigana comunicou que sabe que está feito 

e disse que o vai solicitar à Adjunta do senhor Presidente para o facultar, também, aos senhores 

Vereadores.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------     

- Quanto à Nau dos Corvos disse que falta chegar o relatório final do LNEC. ------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Perguntou se a senhora Vice-Presidente tem para disponibilizar à Câmara o relatório sobre a 

substituição do amianto, o levantamento do amianto existente. ------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Disse que tinha conhecimento da existência de um relatório sobre o amianto, mas que o ia 

solicitar e que assim que o tivesse na sua posse partilhá-lo-á com os senhores Vereadores. --------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Solicitou ao senhor Vereador Mark Ministro um ponto de situação da época balnear, 

nomeadamente sobre o facto de aguardarem a regulamentação própria para o uso da água em praias 

balneares, a fim de disciplinar as atividades de deslize que coabitam com os banhistas. ------------  

- Perguntou como está o processo de transferência de competências das praias porque a Câmara 

desconhece a evolução -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que a senhora Vice-Presidente ficou de marcar uma visita à APAP e que se está à espera 

para que se possa tomar uma posição relativamente a esse processo. -----------------------------------  

- Sobre os resíduos sólidos urbanos disse que ficam constrangidos com incapacidade dos serviços 

de resolver os problemas e que há sempre problemas, que o município é demasiado passivo nestas 

situações, acrescentando que será urgente uma maior pró-atividade solicitando nesse âmbito um 
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ponto de situação acerca da reunião com os restaurantes na Avenida do Mar sobre esta matéria que 

fiou de se realizar há algum tempo. --------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a Associação Arméria enviou um mail sobre o estacionamento desregulado e lembrou 

que existe um projeto para Papoa datado de 2016 para implementar. Disse que foi pedido que 

viesse à Câmara o projeto para se lembrarem dele e deixava um novo alerta sobre essa necessidade. 

Acrescentou que este tema se interliga ao autocaravanismo e que isto não valoriza o território, não 

valoriza o espaço que acaba por ficar com lixos e é urgente agir. ---------------------------------------   

- Disse que era importante o serviço de Proteção Civil fazer uma informação sobre a Caravela 

portuguesa que continua a aparecer nas nossas praias e é preciso saber como lidar com esta 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação aos pesqueiros disse que muitos estão numa situação perigosa e que será preciso fazer 

alguma coisa. Disse que é preciso colocar avisos e ou interdições. -------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre o dossier do rebranding da “Capital da Onda. --------------  

- Pediu que se fizesse chegar aos membros da Câmara uma informação sobre a dívida de terceiros 

ao Município, atualizada. 

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ana Rita Petinga: 

 - Sugeriu que a visita à APAP pudesse ser incluída na Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara 

de dia 7 de setembro, acrescentou que preferencialmente iria sugerir que aquele fosse o último 

ponto da reunião para que só no final da reunião se pudessem deslocar ao local, tal como a questão 

da Marginal Sul que o senhor Vereador Jorge Gonçalves sugeriu ir verificar ao local. --------------  

- Sobre a reunião com os restaurantes na Avenida do Mar disse que sabe que existiu, mas não tem 

qualquer informação que possa partilhar, garantindo que irá questionar o Presidente nesse sentido. 

- Relativamente à Papôa disse que se deslocou lá, acompanhada do senhor Chefe de Divisão das 

Obras Municipais e o Comandante da Proteção Civil, para que se pudesse perceber o que se pode 

fazer até e acrescentou que tem conhecimento que o Presidente quer trazer à Câmara para discussão 

o projeto a que a senhora Vereadora aludiu. ----------------------------------------------------------------    

- Comunicou que concorda com a sugestão da senhora Vereadora e que vai solicitar à Proteção 

Civil a produção da informação sobre as Caravelas Portuguesas. ---------------------------------------  

- Sobre os pesqueiros garantiu que é uma matéria que também a preocupa e que vai tentar avaliar 

e ver se será possível atuar ou sensibilizar de alguma forma. --------------------------------------------  

- Acerca do dossier do rebranding disse que o relatório final chegou há menos de duas semanas e 

que essa informação virá em breve à reunião de Câmara para conhecimento de todos. --------------   

- No que se respeita à dívida de terceiros ao Município disse que vai pedir a informação para trazer 

à Câmara, conforme solicitado. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Disse que relativamente à época balnear ainda há quinze dias pela frente, mas que tal como antes 

da época ter começado se reuniu com todos os envolvidos será de reunir agora no final da época 

para se avaliar o que correr melhor e menos bem, onde poderemos melhorar. Sobre a 

regulamentação disse que a transferência de competências vem facilitar alguma coisa, mas que 

ainda assim há outras entidades com as quais vamos ter de partilhar espaço, opiniões e chegar a 

entendimentos sobre qual a melhor forma de agir para criar a regulamentação. ----------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Lembrou que ao longo deste mandato tem havido reuniões com várias entidades no sentido de se 

chegar a uma regulamentação e perguntou para quando é que o senhor Vereador prevê que venha 

à Câmara um documento ou uma informação que sirva de base à regulamentação de que se está a 

falar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Disse que não existe uma regulamentação nacional nessa matéria, que continua em estudo pelo 

Turismo de Portugal sendo que nós podemos, até aqui feito pela Capitania, seria limitar localmente 

utilização das praias e que esperava até à próxima primavera trazer uma informação para que a 

Câmara pudesse discutir e analisar.  --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Recordou que se deve falar das questões da Educação, até porque estamos perto do início do 

novo ano letivo e das questões de economia social, nomeadamente a urgência da revisão do 

regulamento do associativismo.  ------------------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que desde que o senhor Presidente foi de férias os senhores Vereadores deixaram de 

obter informação sobre os números da Covid que nunca mais lhes foi dada no WhatsApp e que 

isso era importante para que pudessem ir acompanhando a informação. -------------------------------  

- Disse que nunca mais se fez uma discussão ou reflexão sobre o pós Covid, porque poderemos ter 

de lidar amanhã com uma segunda vaga e não se chegou a debater o tecido empresarial, as bolsas 

de pobreza e manifestou-se preocupado com as consequências do confinamento e da pandemia nas 

doenças mentais questionando se temos as respostas adequadas para atender a estas situações. ---  

- Saudou a informação que o vereador prestou, ainda que considere que talvez não seja a altura 

ideal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu nota que no anúncio da “Bepanthene” que faz a apologia da Berlenga chama-nos vila 

piscatória, quando Peniche é uma pitoresca cidade piscatória. -------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação sobre o Plano Diretor Municipal, concretamente a insuficiência 

da discussão sobre o instrumento de referência e que falta a existência de um plano objetivo de 

discussão, particularmente nos aspetos que são aspetos de conflito para a falta que se construam 

os consensos possíveis. Alertou, ainda para a necessidade de um cronograma objetivo de discussão 

do Plano Diretor Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a necessidade de conhecer o relatório da etnia cigana, não do diagnóstico social que é 

importante que seja atualizado, mas foi dito que havia uma estratégia para a etnia cigana e é isso 

que está em falta e é importante dar a conhecer. -----------------------------------------------------------  

- Subscreveu o lamento sobre o jornal municipal, entende que sendo do Município não pode ser 

adulterado para se transformar num panfleto de elogio nem de propaganda eleitoral, devendo 

garantir a pluralidade de opiniões. ----------------------------------------------------------------------------   

- Sobre o problema das autocaravanas a questão é que não temos alternativas que consigam 

resolver o problema. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que sobre o regulamento de desportos de deslize concordava com o que o senhor Vereador 

afirmou, mas que se devia ver o exemplo de Ericeira. ----------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Disse que os números da Covid se têm mantido com apenas um caso positivo, de um emigrante 

e que não houve novas alterações, pelo que não tem existido a mensagem regular a que se referiu 

senhor Vereador. Sobre o pós Covid manifestou a sua concordância ao que o Vereador afirmou e 

que eventualmente virá a segunda vaga e que devemos estar preparados. Garantiu que a Adjunta 

do senhor Presidente que está com a área social está a preparar uma informação que partilhará com 

a Câmara.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o anúncio da “Bepanthene” disse não ter visto, mas que será importante retificar a 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que vai solicitar um cronograma objetivo da discussão do Plano Diretor Municipal. ---  

- Em relação ao jornal municipal disse que é algo que a transcende.------------------------------------  
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- Sobre as autocaravanas concordou que as alternativas até existem, poderão não ser suficientes e 

teremos de arranjar mais e melhores alternativas. ----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que no dia 21 de julho de 2020 fez uma solicitação à Médica Veterinária que fizesse uma 

informação sobre o Cemitério dos Cães, junto ao pinhal dos Remédios, mas deu conta que essa 

informação nunca chegou. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o Mercado Municipal disse que no dia 10 de agosto voltou a chamar a atenção pela forma 

como se processa o acesso ao Mercado e a forma como está a ser gerido, nomeadamente que só 

duas portas estão a funcionar, uma para entradas e uma para saída e que, na prática se devia fazer 

a gestão com uma entrada e duas saídas, para ajudar a circular o ar. ------------------------------------  

- Ainda sobre o Mercado Municipal disse que há também o problema das lojas vazias que não 

havendo atividade continuam a pagar a renda e foi dito há algum tempo que esse problema estava 

a ser resolvido, mas na verdade está na mesma. Solicitou, ainda o mapa de pessoal do Mercado 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu que há algum tempo perguntou na reunião de Câmara qual era a intervenção que estava 

a ser feita junto ao Rio São Domingos, na parte de trás da EDP e que um munícipe lhe perguntou 

e ele não sabia o que se estava ali a fazer, o que vai contra um dos pilares da democracia e que se 

a Câmara não responde vai perguntar à Agência Portuguesa do Ambiente e que se Agência 

Portuguesa do Ambiente não responder vai perguntar ao Ministério do Ambiente. ------------------   

- Informou que recebeu um mail do senhor Mário Paulo a fazer uma reclamação porque a 

biblioteca não tinha rede WI-FI – pública, quando a Câmara fazia publicidade à rede WI-FI aberta 

em espaços públicos e o munícipe merece, no mínimo uma resposta. ----------------------------------  

- Disse que a Associação Arméria enviou um mail onde para além do problema do estacionamento 

referia o problema das mariolas e seria importante responder. -------------------------------------------  

- Sobre o problema da higiene pública disse que chamou atenção para o facto do problema não se 

resolver apenas com os novos contentores e que no Casal da Vala o cenário este fim de semana 

era terceiro mundista. Perguntou se a Voz do Mar não serviria também para fazer uma campanha 

pedagógica, para informar que não se deve ter aquelas atitudes sob pena de coima, tal como se 

poderia utilizar o jornal municipal para transmitir essa sensibilização pedagógica.  -----------------   

- Disse que alguém terá de responder pela ilusão criada na Voz do Mar sobre o sucesso que vai ser 

o Vale do Grou e que dali a um ano alguém terá de responder pela imagem que se transmitiu, 

alguém terá de ser responsabilizado. -------------------------------------------------------------------------   

- Em relação ao Plano Diretor Municipal afirmou que há mais de um ano que não é discutido, que 

no final do ano passado terminou o contrato com a equipa que está a fazer a revisão do PDM, mas 

que o contrato foi renovado, pelo que solicitou a cópia do Caderno de Encargos e a proposta 

apresentada pela empresa, reforçando que dos dez meses de contrato passaram já dois. ------------  

- Referiu que está a correr há três dias uma Petição Pública contra Plano Diretor Municipal que 

conta já com cerca de 1250 assinaturas o que significa que algo está mal e que face a isto e à 

gravidade que isto pode ter é preciso uma estratégia para atuar rapidamente. Assim questionou 

qual a estratégia de quem preside aos destinos do Município, como vai atuar porque a Câmara não 

tem sequer um organograma que diga quais são os trabalhos que vão ser realizados e em que 

espaço temporal se vão realizar. Disse que chamou a atenção a um pormenor dos documentos 

enviados à CCDR tivessem sido previamente discutidos na Câmara. Perguntou se estão a par da 

petição, o que propõem que se faça e como se pode resolver esta questão. 

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Em relação à informação solicitada à Medica Veterinária espera brevemente trazer a informação 

à Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Sobre a intervenção junto ao Rio São Domingos disse que não sabe ao certo o que se está a fazer, 

que sabe que houve uma limpeza, mas que vai tentar saber e que transmitirá ao senhor Vereador 

assim que tiver mais informação. -----------------------------------------------------------------------------  

- Disse que julgava que a correção da gestão das entradas e saídas do Mercado estariam resolvidas 

porque o senhor Presidente tinha transmitido aos serviços a solicitação do senhor Vereador e 

assegurou que vai averiguar. Afirmou que vai solicitar aos serviços que façam chegar ao senhor 

Vereador o Mapa de Pessoal do Mercado Municipal. Sobre as lojas vazias disse que o senhor 

Presidente já reuniu com as mesmas e solicitou a entrega das chaves para daquelas que não vão ter 

continuidade de atividade. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre os mails recebidos disse ter uma resposta já elaborada tanto para o munícipe como para a 

Associação Arméria.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Relativamente à Voz do Mar é intuito do senhor Presidente começar brevemente uma campanha 

pedagógica e de sensibilização da população ao problema dos lixos que irá envolver não só A Voz 

do Mar como todos os órgãos de comunicação do território.---------------------------------------------  

- Sobre o Plano Diretor Municipal e as questões que o senhor Vereador colocou disse que tem 

conhecimento da petição, das manifestações legitimamente efetuadas pelas populações e que 

considera que temos de agir com rapidez nomeadamente no esclarecimento da população e na 

discussão em sede de Câmara Municipal, associando-se à preocupação do Vereador. ---------------  

 

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: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

1) Pedido de alteração de certidão de propriedade horizontal, para o prédio sito na Rua Estado 

Português da India, n.º 9B e 11, em Peniche, apresentado em nome de Bernardete dos Anjos 

Martins Correia – Cabeça de Casal da Herança de – Pelouro das Obras Municipais: ------------  
Deliberação n.º 885/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, datada de 25 de agosto de 2020, que a seguir se transcreve 

e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------------------------------  

«De acordo com o n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação), 

proponho que a Câmara Municipal aprecie para efeitos de alteração de Certidão de Propriedade 

Horizontal, referente ao prédio sito na Rua Estado Português da India, n.os 9B e 11, em Peniche.» 

(Doc.636 NIPG 11642/20) -------------------------------------------------------------------------------------   

 

PROTOCOLOS: 

 

2) Candidatura ao programa Centro 2020 – Programação Cultural em Rede - Pelouro da 

Cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 886/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 26 de agosto de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DAF – Pelouro da Cultura n.º 1937/2020, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a participação do Município de Peniche 

nas candidaturas ao programa Centro 2020, do Aviso n.º CENTRO-14-2020-12, no domínio da 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.08.2020 * Livro 111 * Fl. 662 

Programação Cultural em Rede, destinada a Comunidades Intermunicipais e Municípios.» 

(Doc.637 NIPG 12666/20) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Protocolo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., referente ao 

funcionamento dos Espaços do Cidadão no município de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 887/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta da senhora 

Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve: --  

«Considerando que: 

-A 29 de abril de 2015, foi celebrado um protocolo com a Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), em 29 de abril de 2015, para definição das regras de funcionamento dos 

Espaços do Cidadão no município de Peniche; 

-A Câmara Municipal, na sua reunião de 01 de outubro de 2018, aprovou uma adenda ao 

protocolo, assumindo o custo associado à adesão ao Circuito AMA, no valor de 16,00€ por mês, 

acrescido de IVA, por cada Espaço do Cidadão; 

-O ponto 8 da “Adenda ao Protocolo de Instalação dos Espaços Cidadão do Município de 

Peniche” prevê que os valores a serem cobrados para a disponibilização dos circuitos serão 

ajustados em função com contrato celebrado entre a AMA e a operadora de comunicações; 

E que, a AMA comunicou ao Município a atualização dos encargos, no dia 14 de julho de 2020: 

a) Disponibilização de circuito de comunicações de suporte ao funcionamento do Espaço 

Cidadão, contemplando acesso de dados (Internet e aplicações privadas) e acesso de voz (VoIP): 

25 EUR/mês, acrescido de IVA à taxa legal aplicada; 

b) Encargo devido com a gestão do contrato de comunicações da AMA: 2,08 EUR/mês, acrescido 

de IVA à taxa legal aplicada. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tome conhecimento da atualização 

dos encargos com as comunicações no Espaço do Cidadão.» (NIPG 10816/20) ---------------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

4) Contratação de empréstimo para “Reabilitação das Muralhas de Peniche” - Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 888/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da deliberação n.º 23/2020, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, na 

sessão extraordinária de 29 de julho de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão 

de Administração e Finanças, datada de 27 de agosto de 2020, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere adjudicar a contratação do empréstimo 

para Reabilitação das Muralhas de Peniche, à entidade bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas 

condições constantes da sua proposta n.º 252/2020, datada de 25 de maio de 2020, de que se 

destacam: Montante do empréstimo: 680.000,00€; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: Euribor a 12 

meses; Spread: 0,29%, e aprove a minuta do contrato com a referida entidade bancária.» 

(Doc.638 NIPG 5929/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Contratação de empréstimo para “Passadiços para as praias da baía norte de Peniche – Cova 

de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo” - Pelouro das Finanças: ------------------------------------  
Deliberação n.º 889/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 
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no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da deliberação n.º 24/2020, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, na 

sessão extraordinária de 29 de julho de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão 

de Administração e Finanças, datada de 27 de agosto de 2020, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere adjudicar a contratação do empréstimo 

para Passadiços para as praias da Baía Norte de Peniche: Cova de Alfarroba, Baía e Baleal 

Campismo, à entidade bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas condições constantes da sua 

proposta n.º 251/2020, datada de 25 de maio de 2020, de que se destacam: Montante do 

empréstimo:270.000,00€; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: Euribor a 12 meses; Spread: 0,29%, e 

aprove a minuta do contrato com a referida entidade bancária.» (Doc.639 NIPG 5928/20) -------  

 

6) Contratação de empréstimo para “Estabilização da arriba do Portinho da Areia Sul” - 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 890/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da deliberação n.º 25/2020, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, na 

sessão extraordinária de 29 de julho de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão 

de Administração e Finanças, datada de 27 de agosto de 2020, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere adjudicar a contratação do empréstimo 

para Estabilização da arriba do Portinho de Areia Sul, à entidade bancária Caixa de Crédito 

Agrícola, nas condições constantes da sua proposta n.º 250/2020, datada de 25 de maio de 2020, 

de que se destacam: Montante do empréstimo: 105.000,00€; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: 

Euribor a 12 meses; Spread: 0,29%, e aprove a minuta do contrato com a referida entidade 

bancária.» (Doc.640 NIPG 5923/20) ------------------------------------------------------------------------  

 

7) Contratação de empréstimo para a “Reabilitação do edifício da antiga central elétrica para 

Centro Cívico e Intergeracional de Peniche” - Pelouro das Finanças: ------------------------------  
Deliberação n.º 891/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da deliberação n.º 26/2020, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, na 

sessão extraordinária de 29 de julho de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão 

de Administração e Finanças, datada de 27 de agosto de 2020, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere adjudicar a contratação do empréstimo 

para Reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de 

Peniche, à entidade bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas condições constantes da sua 

proposta n.º 247/2020, datada de 25 de maio de 2020, de que se destacam: Montante do 

empréstimo: 1.755.000,00€; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: Euribor a 12 meses; Spread: 0,29%, 

e aprove a minuta do contrato com a referida entidade bancária.» (Doc.641 NIPG 5918/20) -----  

 

8) Contratação de empréstimo para “2.ª fase de requalificação do Fosso das Muralhas de 

Peniche e zona envolvente” - Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 892/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 
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original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da deliberação n.º 27/2020, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, na 

sessão extraordinária de 29 de julho de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão 

de Administração e Finanças, datada de 27 de agosto de 2020, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere adjudicar a contratação do empréstimo 

para a 2.ª fase de requalificação do Fosso das Muralhas de Peniche e zona envolvente, à entidade 

bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas condições constantes da sua proposta n.º 249/2020, 

datada de 25 de maio de 2020, de que se destacam: Montante do empréstimo: 305.000,00€; Prazo: 

20 anos; Taxa de juro: Euribor a 12 meses; Spread: 0,29%, e aprove a minuta do contrato com a 

referida entidade bancária.» (Doc.642 NIPG 5919/20) --------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

9) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 2020 (Fase 

II) – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 893/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Considerando o procedimento para atribuição de dois talhões de cultivo da Horta Comunitária 

de Peniche, para o ano 2020, aberto em cumprimento da deliberação de Câmara Municipal de 06 

de julho de 2020 e considerando que no período de audiência prévia de interessados, ocorrido 

nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 6 do artigo 9.º do 

Regulamento Municipal da Horta Comunitária (RMHC), não advieram pronuncias à listagem 

provisória dos candidatos admitidos e excluídos, proponho que a Câmara Municipal atribua dois 

talhões de cultivo a titulo gratuito e anual aos munícipes abaixo apresentados. 

 

Laura Caria Meco Cordeiro  Admitido 

Sultuane Sulemane Admitido 

(Doc.643 NIPG 1608/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2020 (modificação 14) - Pelouro das Finanças: 
Deliberação n.º 894/2020: Foi presente a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, no 

exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal aprove a alteração permutativa aos documentos previsionais, 

para o ano 2020 – modificação n.º 14, conforme consta dos documentos anexos à referida 

informação.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por proposta verbal da senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções 

de Presidente, aprovar a proposta sem a reafectação de verbas no valor de 93.500,00 euros para 

aquisição de Massas Betuminosas. (Doc.644 NIPG 12933/20) ------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 
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11) Regulamento Municipal de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de 

Peniche – Consulta pública e parecer da ERSAR – Pelouro da Administração Geral: -----------  
Deliberação n.º 895/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de agosto de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal os projetos de regulamento externos do Município, bem como aprovar os regulamentos 

internos. 

Considerando que a proposta de regulamento prevê a consulta pública, proponho que a Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, delibere 

submeter o projeto de Regulamento a consulta pública pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 

100.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Considerando o n.º 4 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto na sua atual 

redação, deve ser remetida a proposta de regulamento à ERSAR para parecer, durante o período 

de consulta pública.» (Doc.645 NIPG 18308/19) ----------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

12) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de 

Atouguia da Baleia, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------  
Deliberação n.º 896/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da Chefe da DAF, 1988/2020, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal autorize o pagamento de 3.721,63€ à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2020, nos termos da alínea a) do artigo 7.º 

do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de 

Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em 02 de maio de 2014.» (Doc.646 NIPG 

12677/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

13) Congresso “O futuro da nossa cidade” – Sessão “Liberdade e Cultura”, no âmbito da Rede 

Cultura 2027 – Pelouro da Cultura: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 897/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 

1938/2020, datada de 19 de agosto de 2020, relativa ao Congresso “O futuro da nossa cidade” – 

Sessão “Liberdade e Cultura”, no âmbito da Rede Cultura 2027. (NIPG 12670/20) -----------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

14) Atribuição de apoio à Docapesca - Portos e Lotas, S.A., no âmbito da campanha 

denominada Promoção do Pescado Nacional – Relançamento do comprovativo de compra em 

Lota CCL – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 898/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  
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«Considerando que a Docapesca solicitou, através de e-mail registado sob o n.º 7451, em 25 de 

maio de 2020 (NIPG 7886/20), a colaboração do Município de Peniche, no âmbito da sua 

campanha “Promoção do Pescado Nacional –  Relançamento do Comprovativo de Compra em 

Lota CCL”, e que temos todo o interesse na promoção do setor, tendo em conta a sua relevância 

para a economia local, regional e nacional, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, autorize o apoio à campanha “Promoção de Pescado Nacional – Relançamento do 

Comprovativo de Compra em Lota CCL”, conforme solicitado e de acordo com a disponibilidade 

do Município.» (Doc.647 NIPG 7886/20) -------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

15) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, para 2020 – 5.ª Alteração – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 899/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------   

«Considerando: 

- Que o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, na sua reunião de 09 

de julho de 2020, aprovou a 5.ª modificação ao Mapa de Quotizações/Comparticipações dos 

Municípios para 2020, respetivamente; 

- Que a 5.ª alteração ao Mapa de Quotizações/ Comparticipações, consistiu na definição da 

comparticipação do Município nos projetos “Grow Investment” (856,22€), “Igualdade de género 

e da conciliação da visa profissional e privada” (810,45€) e “Smart Beach” (6.827,47€); 

- Na inclusão do projeto “Oeste + Recicla” (615,83€); e 

- No aumento, no valor de 123.172,49€, da comparticipação afeta ao projeto “Autoridade de 

Transportes – PART”. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea s) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize o pagamento do 

mapa de quotizações/comparticipações do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, conforme a Alteração ao Mapa de Quotização 2020 n.º 5, em anexo, aprovado pela 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste a 09 de julho de 2020, 

respetivamente.» (Doc.648 NIPG 12123/20) ---------------------------------------------------------------  

 

16) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

Marina Sousa Gavino - Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 900/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, datada de 27 de agosto de 2020, que a seguir se transcreve 

e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------------------------------  

«A requerente apresenta uma reclamação, no dia 14 de janeiro de 2020, com vista ao 

ressarcimento do prejuízo resultante de um incidente ocorrido no dia 23 de dezembro de 2019. 

Considerando a informação n.º 1939/20, do Gabinete Jurídico e de Contencioso, de 19 de agosto 

de 2020, em anexo, que conclui que não se consegue verificar a culpa e o nexo de causalidade 

entre o facto e o dano, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na 

alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, manifeste a 

intenção de indeferir o pedido apresentado por não se encontrarem preenchidos, 

cumulativamente, os pressupostos do dever de indemnizar: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e 

o nexo de causalidade entre o facto e o dano e proceda à audiência prévia ao interessado (a), nos 

termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo.» (Doc.649 NIPG 1114/20) --  
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 901/2020: 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 doze horas, a senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de Presidente, declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que 

de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo 

um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Marina Viola, 

Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. ------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

09 de novembro de 2020, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

A Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


