ACTA N.º 45/2005 – Reunião ordinária do dia 2005.11.21
----------Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, nesta vila de
Bombarral e salão nobre do edifício do Palácio Gorjão, realizou-se uma reunião
ordinária da Câmara Municipal de Bombarral, com a presença do senhor Presidente
da Câmara Luís Alberto Camilo Duarte, dos senhores Vereadores Jorge Gabriel
Duarte Catana Monteiro Martins, João Carlos Barreiras Duarte, António Joaquim
Correia Fialho Marcelino, José João Jesus Ferreira, Mário Gomes Morgado e Bruno
António Martins Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Pelas 18.25 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião.
1224.
1225.

1226.

1227.

1228.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACTA N.º 44/2005: Depois de lida e achada conforme foi deliberado por unanimidade
aprovar a acta n.º 44/2005 respeitante à reunião de Câmara de 14.11.2005. ------------DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS: Informou o
executivo de que no passado dia 14.11.2005 reuniu com a Direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bombarral com vista a analisar o
relacionamento futuro entre as duas instituições, tendo sido manifestada a
preocupação com o atraso nos pagamentos.-----------------------------------------------------PRESENÇAS: Pelas 19.15 horas compareceu na reunião o senhor vice-Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------ENCONTRO NACIONAL DE AUTARCAS: Informou o executivo de que no passado
dia 16 de Novembro esteve presente no Encontro Nacional de Autarcas organizado
pela ANMP, que decorreu em Santarém, anexando à presente acta a declaração final
emanada desse encontro, realçando a grande preocupação com o orçamento geral do
Estado de 2006 que vem prejudicar gravemente as autarquias no que respeita à
redução dos fundos e inibição de acesso ao crédito num contexto de dificuldades
financeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------PROJECTOS: No passado dia 16 de Novembro esteve reunido com a senhora
Administradora Delegada da AMO, a preparar uma deslocação à CCDRLVT para
reunir no dia 18 de Novembro com o gestor da Medida 1.5 sobre a obra da Praça da
Município. Neste processo foi feita uma pré-adjudicação, mas o apoio aprovado não
corresponde à expectativa criada à Câmara Municipal e que apontava para uma
comparticipação de 90%. Colocou ao gestor do programa a possibilidade de anulação
do concurso, questionando se a verba aprovada se poderia manter para um novo
projecto respeitante apenas ao arranjo da superfície da Praça, o que foi confirmado
pelo eng. Moura de Campos. Esta situação irá obrigar a um processo negocial com o
empreiteiro a quem foi feita a pré-adjudicação. Nessa reunião também colocou a
questão do complexo desportivo, tendo manifestado a sua preocupação pela situação
gravosa que esta obra representa para a já difícil situação financeira da autarquia. Vão
apresentar uma candidatura visando tentar obter um reforço do apoio financeiro. Foi
solicitada uma reunião ao senhor Presidente da CCDRLVT que terá lugar no próximo
dia 25 de Novembro.------------------------------------------------------------------------------------DR. EDGAR LEAL: No passado dia 17 de Novembro teve uma reunião com o Dr.
Edgar Leal, tendo feito entrega aos membros do executivo de cópia de fax com a
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1229.
1230.

1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.

1239.

1240.

1241.

relação dos processos judiciais sob a responsabilidade deste advogado. ----------------TREVOESTE: Informou o executivo de que no passado dia 17 de Novembro esteve
presente na assembleia da TREVOESTE, dando conhecimento da constituição dos
respectivos órgãos sociais.----------------------------------------------------------------------------MARIA LURDES CONCEIÇÃO FELICIANO SOARES: Na sequência da presença
desta munícipe na última reunião pública da Câmara Municipal, informou o executivo
ter reunido com o senhor Jorge António Pereira Luís, tendo este acordado em demolir
no prazo de 20 dias a construção ilegal que provoca problemas na casa da
reclamante.------------------------------------------------------------------------------------------------COEFICIENTE DO IMI: Entretanto reuniu igualmente com o Chefe de Repartição de
Finanças para abordar esta questão, sendo necessário apresentar propostas
fundamentadas até Março, a fim de poder se revista a taxa para o ano de 2007.-------ENCERRAMENTO DE ESCOLAS: Informou o executivo que o senhor vereador José
João Ferreira teve uma reunião no CAE Oeste sobre o encerramento de escolas.-----EDP: Solicitou uma reunião à EDP que irá ter lugar amanhã, para analisar a
implementação do protocolo existente. Ainda hoje protestou junto desta empresa por
mais um conjunto de cortes no fornecimento de energia eléctrica.--------------------------REVISÃO DO PDM: Disse já ter solicitado à CPU uma reunião com carácter de
urgência com o executivo sobre o processo de revisão do PDM. Entretanto vai ser
necessário avançar rapidamente com o processo da carta escolar. ------------------------DOCUMENTOS: Fez entrega ao senhor vereador Gabriel Martins de cópia de
despachos respeitantes aos senhores vereadores José João Ferreira e João Carlos
Duarte e dos mapas de pagamentos ao Dr. Mário de Carvalho.-----------------------------DOCUMENTOS: Fez entrega ao senhor vereador Bruno Santos de cópia dos
despachos de atribuição de pelouros. --------------------------------------------------------------SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE: Fez entrega de cópia de ofício da
Sociedade Recreativa Sobralense a apresentar cumprimentos ao novo executivo. ----AUDIÊNCIA PRÈVIA NOS TERMOS DO ARTIGO 100.º DO CÓDIGO DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: Fez entrega aos membros do executivo de
cópia da informação 0542/DOPPU/05 sobre o assunto em epígrafe. ----------------------DO SENHOR VEREADOR FIALHO MARCELINO: --------------------------------------------ÁGUAS DO OESTE – OBRAS NA DELGADA: Disse que as Águas do Oeste não
estão a cumprir o regulamento de trânsito nesta obra porque a obra não está
sinalizada. Também não sabe como se vai da Delgada para o Barro Lobo, estando
neste momento a ser utilizado um terreno privado para se circular, com graves
prejuízos para o proprietário. Existe uma informação de funcionários desta empresa
em como irão cortar o acesso à Delgada. Se tal acontecer vai haver graves problemas.
A fiscalização da Câmara deve tomar uma atitude. ---------------------------------------------ILUMINAÇÕES DE NATAL: Após a comemoração do Ano Europeu da Pessoa com
Deficiência e do empenho que a Câmara teve neste processo, estão-se a colocar as
iluminações de Natal, criando dificuldades à circulação de pessoas portadoras de
deficiência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ENCONTRO NACIONAL DE AUTARCAS: Em relação a este encontro onde
estiveram 2200 autarcas, põe em questão a colocação das bandeiras a meia haste,
sem cumprimento dos pressupostos para que tal suceda e sem deliberação das

2

ACTA N.º 45/2005 – Reunião ordinária do dia 2005.11.21

1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.

1252.

1253.

1254.

Câmaras. Pergunta se morreu alguém para se colocar a bandeira a meia haste na
questão do orçamento. Não percebe o teor do ponto 7.9 da declaração, mas questiona
se quem aprovou a mesma sabe o que é uma taxa e uma tarifa. Sobre o 7.10 pergunta
se as Câmaras sabem que também fazem o mesmo quando utilizam as sedes das
colectividades sem pagarem. Considera esta uma declaração única e exclusivamente
política e não tem nada a ver com os pressupostos do orçamento geral do Estado. ---DO SENHOR VEREADOR MÁRIO MORGADO: -----------------------------------------------ENCONTRO NACIONAL DE AUTARCAS: Informou o executivo de que esteve
presente no encontro nacional de autarcas. ------------------------------------------------------RESIOESTE: Informou o executivo de que esteve presente numa reunião na
RESIOESTE que visava a apresentação de um CD a distribuir pelos Agrupamentos de
Escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA PARA O
PRIMEIRO CICLO: Informou o executivo de que esteve presente numa reunião na
Escola Superior de Educação de Leiria sobre o assunto em epígrafe.---------------------PELOURO DA EDUCAÇÃO: Informou o executivo de que no passado dia 17 de
Novembro se verificou verdadeiramente a sua instalação como responsável pelo
pelouro da educação.-----------------------------------------------------------------------------------VISITA AO ESTÁDIO MUNICIPAL: Questionou para quando está prevista a visita ao
estádio municipal, tendo ficado a mesma marcada para dia 12 de Dezembro. ----------REGULAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO: Solicitou cópia do regulamento em
epígrafe.----------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR GABRIEL MARTINS: ----------------------------------------------DESPACHOS: Reiterou o pedido de cópia dos despachos de nomeação do chefe de
gabinete e vereador a tempo inteiro e as das declarações de incompatibilidade do
chefe de gabinete e assessores.---------------------------------------------------------------------GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES DE CÂMARA: Solicitou informação sobre o ponto de
situação do assunto em epígrafe, tendo o senhor Presidente da Câmara informado
que tal se verificará após o regresso ao salão nobre. ------------------------------------------REGIMENTO DAS REUNIÕES DE CÂMARA: Solicitou cópia do regimento das
reuniões de Câmara.------------------------------------------------------------------------------------AUDITORIA: Solicitou informação sobre o ponto de situação da auditoria financeira.-----------O senhor Presidente da Câmara disse que está a ser elaborado o caderno de
encargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------DO SENHOR VEREADOR BRUNO SANTOS: --------------------------------------------------PISCINA MUNICIPAL: Solicitou informação sobre qual a estratégia que vai ser
seguida quanto à gestão da piscina municipal.-------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que para já a intenção é manter a
gestão directa, atendendo aos elevados investimentos que foram efectuados.----------REDE SOCIAL: Feitos que foram o diagnóstico e o plano de desenvolvimento social,
perguntou o que se vai seguir. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que o plano de desenvolvimento social
saiu de forma muito precipitada e deve ser reanalisado, para depois se implementarem
algumas medidas. ---------------------------------------------------------------------------------------PASSADEIRA EM SÃO MAMEDE: Chamou a atenção para a existência de uma
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1255.

passagem de peões em São Mamede, em frente do chafariz, que termina num muro.REGULAMENTOS MUNICIPAIS: Solicitou nova cópia dos regulamentos municipais
dado que a que lhe foi entregue desapareceu do seu gabinete. ------------------------------

ORDEM DO DIA

1256.
OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------------------------1256.01 INFORMAÇÃO PRÉVIA: Presente o processo n.º 22/04/02, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Carla Conceição Calixto Nunes Braga Vieira, a solicitar a
emissão de informação prévia para construção de moradia unifamiliar sita no Pinheiro
da Cruz, lugar de A-dos-Ruivos, freguesia de Carvalhal, foi o mesmo retirado da
ordem do dia afim de ser feita uma abordagem à requerente e ser o processo
reanalisado administrativamente a fim de ser informado de que forma poderá o mesmo
ser objecto de reanálise pelo executivo, devendo igualmente ser elaborada nova
informação técnica sobre o enquadramento deste processo. --------------------------------1256.02 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA
UNIFAMILIAR E MURO – PROJECTO DE ESPECIALIDADES: Presente o processo
n.º 78/01/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor José António Andrade
Alves, datado de 2005.10.18, a solicitar licença para alterações efectuadas no decurso
de construção de moradia unifamiliar e muro sitos no lugar da Delgada, freguesia de
Roliça e verificando-se que foram presentes as necessárias licenças de construção
para alterações efectuadas no decurso de construção de moradia unifamiliar e muro
sitos no lugar da Delgada, freguesia de Roliça. --------------------------------------------------1256.03 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA UNIFAMILIAR – TELAS FINAIS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 10/03/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
Avelino António Barreiras Ferreira, datado de 2005.10.18, foi deliberado por
unanimidade aprovar as telas finais do projecto de arquitectura para alterações
efectuadas no decurso da obra de construção de moradia unifamiliar sita no Barro dos
Barrancos, lugar do Estorninho, freguesia de Bombarral, condicionado ao cumprimento
da informação n.º 0546/DOPPU/05. ----------------------------------------------------------------1256.04 PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE DÍSTICO DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO:
Apreciado o processo n.º 1479/05/08, iniciado a requerimento apresentado pela
senhora D. Carla Alexandra Fernandes Alves Pequeno, datado de 2005.10.26, foi
deliberado por unanimidade reconhecer a necessidade do acesso de pessoas e
viaturas à sua garagem sita na Rua de Olivença, 72, vila e freguesia de Bombarral,
pelo que fica proibido o estacionamento de viaturas em frente da mesma mediante a
afixação do respectivo dístico de estacionamento proibido. ----------------------------------1256.05 ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
MORADIA UNIFAMILIAR E MURO - PROJECTO DE ARQUITECTURA E
ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 78/04/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. Isabel Maria Jorge Cardoso Teixeira, datado de
2005.10.13, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir
a licença para alterações efectuadas no decurso da obra de construção de moradia
unifamiliar e muro sitos no Casal da Cumeira, freguesia de Carvalhal, condicionado ao
cumprimento da informação n.º 0544/DOPPU/05.------------------------------------------------
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1256.06 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE MORADIA E
GARAGEM – PROJECTO DE ARQUITECTURA: Apreciado o processo n.º 136/05/01,
iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Duarte Manuel Martins Carvalho,
datado de 2005.09.14, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de
arquitectura para demolição de construção existente e construção de moradia e
garagem sitos na Rua Camilo José Soares, vila e freguesia de Bombarral,
condicionado ao cumprimento da informação n.º 0550/DOPPU/05. ------------------------1256.07 CONSTRUÇÃO DE MORADIA E GARAGEM - PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 98705/01, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
José João Gomes Ferreira, datado de 2005.09.27, foi deliberado por unanimidade
aprovar o projecto de arquitectura para construção de moradia e garagem sitas no
lugar de A-dos-Ruivos, freguesia de Carvalhal, condicionado ao cumprimento da
informação n.º 0549/DOPPU/05.---------------------------------------------------------------------1256.08 CONSTRUÇÃO DE CAPELA - PROJECTO DE ARQUITECTURA E
ESPECIALIDADES: Presente o processo n.º 39/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela Fábrica da Igreja do Santíssimo Salvador do Mundo, com o projecto
de arquitectura e a solicitar licença para construção de capela no lugar do Estorninho,
freguesia de Bombarral, foi o mesmo retirado da ordem do dia. -----------------------------1256.09 CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO - PROJECTO DE ARQUITECTURA:
Apreciado o processo n.º 79/05/01, iniciado a requerimento apresentado pela senhora
D. Maria Fernanda Violante Monteiro, datado de 2005.11.08, foi deliberado por
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura para construção de muro de vedação,
condicionado ao cumprimento da informação n.º 0547/DOPPU/05. ------------------------1256.10 COLOCAÇÃO DE DÍSTICO DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO: Apreciado o
processo n.º 455/05/08, iniciado a requerimento apresentado pelo senhor Fernando
Jorge Ferreira Leal, datado de 2005.04.07, foi deliberado por unanimidade indeferir o
pedido de colocação de dístico de estacionamento proibido na Rua 18 de Março, 9,
vila e freguesia de Bombarral, com fundamento na informação n.º 0543/DOPPU/05. -1256.11 LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM – PROJECTO DE
ESPECIALIDADES: Apreciado o processo n.º 8/05/01, iniciado a requerimento
apresentado pela senhora D. M.ª Carmo Henriques Ministro Santos, datado de
2005.10.19, a solicitar licença para legalização de construção de garagem sita no
Casal Guerra, freguesia de Bombarral e verificando-se que foram presentes os
necessários projectos de especialidades, foi deliberado por unanimidade deferir o
licenciamento pelo período de 02 meses. ---------------------------------------------------------1256.12 ALTERAÇÃO EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE
HELTH CLUB (PAVILHÃO MUNICIPAL): Apreciado o processo n.º 71/04/01, iniciado
a requerimento apresentado pelo senhor Pedro Miguel Alves Simão, datado de
2005.10.25, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e deferir
o licenciamento das alterações efectuadas no decurso da obra de instalação de helth
club no pavilhão desportivo municipal, condicionado ao cumprimento da informação n.º
0553/DOPPU/05. ----------------------------------------------------------------------------------------1256.13 AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – PROJECTO DE ARQUITECTURA DAS
ALTERAÇÕES EFECTUADAS NO DECURSO DA OBRA – LEGALIZAÇÃO:
Apreciado o processo n.º 69/03/01 iniciado a requerimento apresentado pelo senhor
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Joaquim António Dias Duarte, datado de 2005.10.12, foi deliberado por unanimidade
reprovar o projecto de arquitectura das alterações efectuadas no decurso da obra de
ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua do Canto, lugar de Famões, freguesia
de Bombarral, com fundamento na informação n.º 0539/DOPPU/05. ----------------------1256.14 APROVAÇÂO EM MINUTA: As deliberações respeitantes a obras particulares foram
aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos.---------------------------- ---------1257.
ALTERAÇÃO N.º 9 AS GOP E ALTERAÇÃO N.º 8 AO ORÇAMENTO DA DESPESA:
----------INTERVENÇÃO: O senhor vereador Gabriel Martins disse que em relação à
despesa com pessoal é de estranhar que se volte a fazer uma nova alteração sobre os
membros dos órgãos autárquicos, esperando que não volte a ser necessário reforçar
esta área pois fica a ideia de que se vão fazendo alterações à medida em que vão
sendo feitos determinados acordos. Sobre o espectáculo de Tony Carreira, estando
perante uma despesa já realizada e não cabimentada, está-se a dar cobertura a uma
situação manifestamente ilegal e ao permiti-lo estão a tornar-se cúmplices. Quanto à
questão da educação, foi reconhecido por todos ser uma das áreas mais importantes,
pelo que estar-se a cortar as verbas nesta área é grave até porque sabe que no inicio
do ano escolar foi pedida uma comparticipação aos pais para aquisição de material de
apoio educativo porque a escola não tinha esse material. É importante tomar em
consideração os diversos aspectos dos apoios aos alunos, porque se o mesmo for
dado em numerário pode não ter o fim a que se destina, e até porque o vereador do
pelouro não foi ouvido sobre esta questão. Considerou existir falta de fundamentação
política nas propostas, não havendo qualquer estratégia ou orientação política. Esta
situação de falta de fundamentação, estratégia e definição de prioridades, é patente no
caso da aquisição de uma viatura de recolha de lixo. É necessário escolhe o modelo
em que assentará o processo de recolha de lixo no nosso concelho. É estranho que
antes dessa escolha se gastem € 135.000 na aquisição de uma viatura, podendo
haver situações que provisoriamente resolvam o problema, porque o modelo pode vir
a passar pela concessão do serviço a uma empresa. É mais uma situação que implica
um desgaste financeiro difícil para a Câmara Municipal. Estas faltas devem ser
invertidas rapidamente sob pena das coisas continuarem na mesma. O vicePresidente da Câmara é o mesmo do anterior executivo e um dos vereadores já era
Presidente da Comissão Política do partido que governava a autarquia, pelo que
tinham a obrigação de conhecer a situação financeira da Câmara e se não sabiam
deviam ter providenciado no sentido de saberem. Os membros da Assembleia
Municipal sabiam que a situação financeira era grave. Estranha que agora se diga que
a situação é calamitosa, quando tal não era novidade para ninguém. -------------------------------INTERVENÇÃO: O senhor Presidente da Câmara disse que os acordos
existente são públicos, não havendo nada obscuro. O momento que estão a
atravessar deve ser o mais transparente possível. Informou que o material educativo
solicitado pelo Agrupamento de Escolas foi adquirido indo ser entregue nos próximos
dias. A aquisição de cartolinas e cadernos não faz parte das práticas das Câmaras
Municipais. Quanto à forma de atribuição de subsídios, disse que o processo vem de
Junho, mas na altura o responsável pelo pelouro entendeu manter a situação vigente,
porque nesta altura é difícil alterar as coisas para este ano lectivo. Neste momento
está a ser feito um diagnóstico da situação financeira e depois devem em conjunto
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1258.

1259.

encontrar um conjunto de soluções para resolver os problemas, lembrando que em
2006 vão ter um ano difícil por força das decisões do governo e que motivaram uma
posição unânime de autarcas de todos os partidos. É muito fácil filosofar. Se se vier a
optar pela concessão da recolha de lixo, o processo demorará quase um ano e
durante esse período não se pode manter a actual situação. Mesmo que seja
adquirida esta viatura, será possível valorizá-la no processo de concurso. A situação
financeira é muito mais grave do que era do conhecimento público, apelando a que em
conjuntos e encontrem soluções para os problemas.-----------------------------------------------------INTERVENÇÃO: O senhor vereador Mário Morgado disse que o vereador da
CDU aceitou o pelouro da educação à luz de um espírito de colaboração que entende
dever existir. O processo foi claro e transparente como está expresso em acta. Não
existem acordos mas sim um acordo de princípios.-------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara retirou esta proposta da ordem do dia. --------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTACIONAR AUTOCARAVANA ATRÁS DO
VIADUTO: Apreciado o requerimento do senhor Hugo Tiago Carreira Rodrigues, foi o
mesmo retirado da ordem do dia, a fim dos serviços informarem se a viatura em
questão tem licenciamento sanitário, se são cumpridos os regulamentos municipais e
qual o parecer da GNR. --------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES: Apreciada a informação n.º
171/DT/2005, foi deliberado por unanimidade autorizar o requerido pela senhora D.
Mónia Mendes Talaia, para o pagamento em 3 prestações mensais da divida de €
107,03 respeitante a consumo de água. ---------------------------------------------------------------------Pelas 22.30 horas, foi a reunião encerrada e lavrada a presente acta, que
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada nos termos do n.º 2
do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo presidente do orgão e pelo
funcionário municipal que a lavrou .-----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara:
O Funcionário:
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