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ACTA N.º 49/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA
REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011.-----------------------------------------Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze, nesta Vila da
Chamusca, na Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a
Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente Sérgio Morais da
Conceição Carrinho, e com as presenças dos Senhores Vereadores Joaquim
José Duarte Garrido, Francisco Manuel Petisca Matias, João Manuel Duarte
Lourenço e Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, comigo, Cristina
Isabel Pires Queimado, Técnica Superior que secretariei.----------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas e quinze minutos, após o que se deu inicio à apreciação
dos seguintes assuntos:-----------------------------------------------------------------------------ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Previamente distribuído pelo Executivo
o texto da acta da reunião anterior, que será aprovada na próxima reunião.----------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
02.12.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 142.340,27€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:
67.343,89€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 74.996,38€; DOCUMENTOS:
50.544,80€.---------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
seguintes pontos previamente estabelecidos: --------------------------------------------------------------------------------Documentos para aprovação:-----------------------------------(01) – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - ASSEMBLEIA MUNICIPAL (02.12.2011):-------Presente o oficio n.º10/2011 da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
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CHAMUSCA, registado no livro respectivo sob o número 14851 em
05.12.2011, dando conhecimento das deliberações tomadas na sessão
extraordinária desse órgão que teve lugar no passado dia 02 do corrente.------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, dar execução às
deliberações tomadas pelo órgão. ---------------------------------------------------------------(02) – LICENCIAMENTO DO ECOCENTRO DA CHAMUSCA: -------------------------No âmbito do processo de licenciamento do Ecocentro instalado na
freguesia e concelho de Chamusca efectuado pela RESITEJO – ASSOCIAÇÃO DE
GESTÃO E TRATAMENTO DOS LIXOS DO MÉDIO TEJO, a Câmara Municipal,
deliberou por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos:-----------------------UM) - Aprovar os termos da Declaração a emitir com vista a instruir o
referido processo.------------------------------------------------------------------------------------DOIS) – Considerar o interesse público municipal da instalação do
referido equipamento.------------------------------------------------------------------------------(03) - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO / TESOURARIA - 640.000,00
EUROS:--------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada sobre este assunto na reunião de
26.09.2011 (Ponto 02), foi novamente presente a Proposta de Contrato de
Empréstimo de Tesouraria, P.º 9015/007251/592, referenciando detalhadamente nas Cláusulas Contratuais (1 a 18), todas as condições para a operação
de crédito pretendida.-------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e, com três votos a favor e dois votos contra dos
Senhores Vereadores do PS Joaquim José Garrido e Dr. Paulo Queimado
conforme a posição constante da Declaração de Voto apresentada e transcrita
na reunião de 26.09.2011, deliberou por maioria e em minuta para efeitos
imediatos, APROVAR o teor das cláusulas Contratuais propostas para o
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Empréstimo em epígrafe, das quais tomou pleno conhecimento e que, para
todos os efeitos legais, se dão por inteiramente transcritas nesta acta.----------------(04) - PROPOSTAS DE PROTOCOLOS / RENOVAÇÕES: -------------------------------A Câmara apreciou e tendo em conta o interesse da operação e reuniões
de trabalho ocorridas com as diversas entidades, deliberou por unanimidade,
aprovar as seguintes Propostas de Protocolos, documentos que, por muito
extensos se dão por inteiramente transcritos nesta Acta para todos os
efeitos:----------------------------------------------------------------------------------------------------a) MANUTENÇÃO DE ESPAÇO VERDE, a celebrar com a JUNTA DE
FREGUESIA DE CARREGUEIRA;----------------------------------------------------------------------b) EDIFÍCIO ALTO DO PINA / CENTRO COMUNITÁRIO DO ARRIPIADO, a
celebrar com a JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA;-----------------------------------c) CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS a celebrar com a JUNTA DE FREGUESIA
DE CHAMUSCA;-----------------------------------------------------------------------------------------d) HISTÓRICO DE COOPERAÇÃO / DESPESAS COM PESSOAL, a celebrar
com a JUNTA DE FREGUESIA DE PINHEIRO GRANDE;-----------------------------------------e) PROTECÇÃO CIVIL / COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, a
celebrar com a ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
CHAMUSQUENSES;------------------------------------------------------------------------------------f) MOTORISTAS PRÁTICOS DE TRANSPORTES FLUVIAIS / BARCAS DO
ARRIPIADO, a celebrar com a ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS CHAMUSQUENSES;----------------------------------------------------------------g) FUNCIONAMENTO DO SECTOR OPERACIONAL, a celebrar com a
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CHAMUSQUENSES); ----------------------------------------------------------------------------------------------h) SALÃO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
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/ UTILIZAÇÃO, a celebrar com a ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS CHAMUSQUENSES); --------------------------------------------------------------i) PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA EB2,3/S DA CHAMUSCA –
UTILIZAÇÃO PELA COMUNIDADE EXTRA-ESCOLAR, a celebrar com o AVEJICC –
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO
CONCELHO DA CHAMUSCA;-------------------------------------------------------------------------j) CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL – CONTRATO PROGRAMA DE GESTÃO
/ ANO 2012, a celebrar com a UNIÃO DESPORTIVA CHAMUSCA;--------------------------l) LOJA N.º17 NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL, a celebrar com o
CHAMUSCA BASKET;----------------------------------------------------------------------------------m) LOJA N.º 21 E 22 NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL, a celebrar
com a ASSOCIAÇÃO CAÇADORES MIRONES DA NATUREZA;-------------------------------n) CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES ANEXAS AO JARDIM-DE-INFÂNCIA DO
ARRIPIADO, a celebra com a UCDA;---------------------------------------------------------------o) ESCOLA DA CANICEIRA, a celebrar com a ADEPEC – ASSOCIAÇÃO DE
DEFESA ;--------------------------------------------------------------------------------------------------p) CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RÚSTICA NA PARREIRA, a
celebrar com a ASSOCIAÇÃO 3P´S TEAM- MOTO CLUBE.----------------------------------(05) – EDUCAÇÃO: TRANSPORTES ESCOLARES - APOIO DE VIATURA
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CHOUTO - INFORMAÇÃO/PROPOSTA SR.
VEREADOR JOÃO LOURENÇO: --------------------------------------------------------------------Presente a seguinte informação/Proposta do Senhor Vereador JOÃO
LOURENÇO: “Em virtude de avaria grave e inesperada na viatura utilizada em
transportes escolares nas freguesias de Chouto e Parreira, foi solicitada à
Junta de Freguesia do Chouto apoio no sentido de disponibilizar viatura de
sua propriedade por cumprir todas as normas exigidas para o fim. A Junta de
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Freguesia do Chouto acedeu a esta solicitação e no período compreendido
entre 14/10 e 04/11/2011 a sua viatura esteve a efectuar este serviço
percorrendo um total de 3.616 Kms. Neste sentido e a fim de minimizar os
gastos efectuados com este empréstimo propõe-se a atribuição de uma verba
no valor de 1.700,OO€ (MIL E SETECENTOS €UROS).”.-------------------------------------- A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo aos

procedimentos propostos.-------------------------------------------------------------------------(06) – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME – SANTARÉM / PEDIDO DE
APOIO – PROPOSTA SR. VEREADOR JOÃO LOURENÇO:------------------------------------ Presente a seguinte informação/Proposta do Senhor Vereador JOÃO
LOURENÇO: “Em ofício recebido oportunamente, conforme fotocópia anexa,
é solicitado ao Município por esta Associação um contributo de natureza
pecuniária, destinado a custear despesas de manutenção das instalações de
armazenamento e conservação de alimentos recolhidos. Dada a relevância da
actividade que o Banco Alimentar contra a fome desenvolve na conjuntura
actual parece-me oportuno e da maior importância responder positivamente
ao apoio solicitado pelo que proponho seja efectuado um donativo de 100€
(CEM €UROS).”.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo ao
procedimento proposto.----------------------------------------------------------------------------(07) - SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA / PROPOSTA DE REFORÇO
DE NOVAS MEDIDAS INTERNAS 2012 – CONTROLO E CONTENÇÃO NA ÁREA
DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – PROPOSTA SR. VICE–PRESIDENTE:-------------- Distribuída a documentação sobre o assunto em epígrafe, a qual será
apreciada em próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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-----------------------------Documentos para conhecimento-----------------------------------(08) – CEMITÉRIO / ABERTURA DE PORTÃO – FAX J.F. CHAMUSCA E
PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------Fax da JUNTA DE FREGUESIA DE CHAMUSCA, solicitando a abertura dos
dois portões do Cemitério afim de as pessoas com mobilidade reduzida se
puderem visitar as campas dos seus familiares. O Senhor Presidente explicou
os motivos por o portão se encontrar apenas com uma parte aberta e propôs
que fosse colocada uma placa com a seguinte inscrição “Acesso a viaturas que
transportem pessoas deficientes ou com dificuldade de locomoção”.------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo ao
procedimento proposto pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------(09) – EXPLORAÇÃO MINEIRA:--------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo ao teor da Proposta
da ANMP sobre o assunto em epígrafe (pagamento pelo concessionário da
exploração de um valor anual ao município onde a exploração se localiza,
bem como de um critério mais justo

de distribuição da Derrama pelos

Municípios cuja circunscrição territorial seja atingida pela zona de influência
da exploração de depósitos de minerais.”------------------------------------------------------(10) – LICENCIAMENTO ZERO / INCORPORAÇÃO DE CRITÉRIOS
ADICIONAIS NOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS: OCUPAÇÃO DE DOMÍNIO
PÚBLICO E AFIXAÇÃO DE PUBLICIDADE:-------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo ao teor da Circular
n.º156/2011-GJ sobre o facto da entidade Estradas de Portugal, SA ter
solicitado aos Municípios a incorporação nos seus regulamentos municipais
de um conjunto de critérios adicionais relativos às acções /operações de
ocupação de domínio público sujeitas ao licenciamento Zero, entendendo a
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ANMP que “não poderá de todo, equacionar-se que sobre os Municípios deva
recair qualquer obrigação de assumir, nos seus regulamentos, a regulação de
matérias que não cabem nas suas atribuições e competências”, pelo que irá
acompanhar com atenção este assunto, bem como manter os procedimentos
em curso na Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------(11) - ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS NACIONAIS E REGIONAIS DO STAL
(14.12.2011):-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do Fax do STAL- SINDICATO NACIONAL
DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, informando que no
próximo dia 14.12.2011 se irão realizar , simultaneamente a Assembleia Geral
e as Assembleias Regionais Eleitorais para eleger os órgãos nacionais e
regionais do STAL para o quadriénio 2012-2015, a instalação da mesa de voto
será colocada das 08h00 às 16h00 no Parque de Máquinas com deslocação ao
Edifício Paços do Concelho entre as 10h e as 12h30, pelo que solicitam a
dispensa dos funcionários que referem para membros das mesas de voto,
bem como da dispensa dos funcionários associados para puderem exercer o
seu direito de voto.-----------------------------------------------------------------------------------(12) – SRU: ESCLARECIMENTO SOBRE APROVAÇÃO DA ADENDA AO
CONTRATO PROGRAMA DE GESTÃO CELEBRADO EM 2011:----------------------------- A Câmara tomou conhecimento de Fax da LT - SOCIEDADE DE
REABILITAÇÃO URBANA, EM, registado no livro o número 14769 prestando
esclarecimentos sobre o assunto em epígrafe.------------------------------------------------(13) – SAÚDE NO CONCELHO DA CHAMUSCA:-----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor dos Faxes do ACES DA LEZÍRIA ,
informando do reinicio de atendimento nas seguintes Extensões de Saúde
com uma equipa de saúde:-------------------------------------------------------------------7
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------A) – EXTENSÃO DE SAÚDE DE ULME – 5.ª feiras de cada semana entre as
9h e as 17 horas, com inicio a partir de 15 de Dezembro:----------------------------------B) – EXTENSÃO DE SAÚDE DE VALE DE CAVALOS - 3.ª feiras de cada
semana entre as 9h e as 17 horas, com inicio a partir de 6 de Dezembro.-------------(14) – EN 118 KM 97+400 a 97+535 – CHAMUSCA - MEDIDAS DE
SEGURANÇA RODOVIÁRIA – TRAVESSA DA PEDREIRA: -----------------------------------Presente o teor do oficio n.º 3009 de 29.11.2011 remetido ao Sr. Director
da Delegação Regional de Santarém – Estradas de Portugal, com o seguinte
teor “Após análise da V. comunicação sobre índices de sinistralidade na área
referida, verificámos com base nos registos locais, incluindo testemunhos dos
moradores que: 1. A esmagadora maioria dos acidentes verificados se deve a
colisões entre quem circula de Norte para Sul na EN 118 e quem sai da
estrada municipal 586, Estrada do Campo da Chamusca e não de quem sai ou
entra na Travessa da Pedreira.

2. Neste sentido, para além das correcções

de circulação da Travessa da Pedreira, propomos o estudo de solução para o
entroncamento da EM 586 com a EN 118.

2.1. O local encontra-se

devidamente sinalizado, mas, as características actuais poderão estar a
induzir os menos atentos e/ou desconhecedores do local, parecendo-Ihes
uma rotunda que não é.

2.2. Salvo melhor opinião ou estudo técnico por

parte da E.P. que seja ponderado o seguinte: A. Não permitir a inversão de
marcha no entroncamento ligando a ilha da EM 586 ao espaço onde se
encontra o monumento existente. B. Reperfilar a saída da EM 586 para a EN
118 com a construção de uma ilha direccionado a entrada para Norte e Sul da
EN 118. Aguardando V. análise e proposta, despeço-me com toda a
cordialidade.”.-----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo à solução
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referenciada no oficio remetido à EP Santarém. ---------------------------------------------(15) – SISAV – DOSSIER FISCAL DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA (20082010):---------------------------------------------------------------------------------------------------Dado conhecimento ao Executivo do teor do Documento referenciado em
epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------(16) – ECODEAL: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (30.11.2011): -----------------A Câmara tomou conhecimento dos documentos da ECODEAL relativo às
Contas referentes a Outubro de 2011.-----------------------------------------------------------(17) - VISITA RIBTEJO:------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada na reunião de 28.11.2011 (Ponto
12), foi presente a informação Técnica n.º 193/TJ de 05.12.2011, dando
conhecimento de visita ao local da descarga da RIBTEJO, efectuada pela Eng.ª
Filipa Sobral (RIBTEJO); Eng,º Tiago Jerónimo (CMC), Vereador Dr. Paulo
Queimado (CMC), Joel Marques (Presidente J. F. Carregueira), Encarregado
José João Vicente (RESITEJO), sugerindo que “seja injectada na ribeira mais
água do poço pertencente à RIBTEJO, seja sugerido à administração da
mesma a realização de análises à linha de água e ao solo em 3 pontos (ex. a
100m, 500m e 800m do local da descarga). Sugiro ainda que seja reportada à
CMC de Chamusca os resultados das análises do efluente tratado assim como
os resultados das análises à água da Ribeira das Lamas”. Sobre o assunto foi
apresentado documento subscrito pelos Senhores Vereadores do PS (Sr.
Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado).--------------------------------------------------------A Câmara manifestou acordo ao procedimento proposto na Informação
Técnica, e continuará a acompanhar o assunto, bem como manter os
procedimentos habituais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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-----(18) – GIP / GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL / DADOS DO
CONCELHO:--------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento de Gráficos contendo os dados do
Concelho relativos ao n.º de Desempregados inscritos no Centro de Emprego,
e Distribuição do numero de inscrições e atendimentos do Gabinete de
Inserção Profissional da Câmara Municipal. A Câmara continuará a
acompanhar o assunto com atenção.------------------------------------------------------------(19) - DESPORTO: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA OFERTA
DESPORTIVA NO CONCELHO:---------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do Documento supra referenciado
elaborado pelo Gabinete de Desporto da Câmara Municipal com vista a
“avaliar as expectativas, vontades e necessidades da população em termos de
oferta desportiva, pretendendo-se analisar actividades desportivas formais e
/ou informais, infraestruturas e meios humanos existentes, para uma melhor
adequação dos mesmos”, o questionário será aplicado aos pais dos alunos
dos Jardins de Infância e da Escola do 1.º Ciclo da freguesia de Chamusca. ----------(20) – CONTABILIDADE - REALIZAÇÃO DE DESPESAS:------------------------------A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto no n.º 3
do artigo 65.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, da “Posição dos Compromissos” correspondente
ao período de 25 a 30 de Novembro do ano corrente, na importância global
de 233.919,09€ (duzentos e trinta e três mil e novecentos e dezanove euros e
nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------(21) - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE:---------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento dos contactos, reuniões e acções
em que participou no período compreendido entre a última e a presente
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reunião, bem como do agendamento do previsto até à próxima reunião,
referindo nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------Dia 29.11: Jantar entre a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, a
Junta de Freguesia de Carregueira e o Conselho de Administração da
ECODEAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------Dia 30.11: Reunião do Conselho de Administração da ECODEAL.------------------Dia 01.12: Participou no Almoço do Aniversário da Sociedade Recreativa
Arripiadense.-------------------------------------------------------------------------------------------Dia 02.12: Reuniu com a RIBTEJO para definição de procedimentos –
Efluentes / reclamação. À noite, reunião Assembleia Municipal extraordinária.
Pessoal: Apresentação e cumprimentos – concursos.---------------------------------------Dia 03.12: Visita a habitação na Rua da Fontinha – Talude e escoamento.------Dia 05.12: Visita à Casa Rolim/ Chamusca – Demolições e retirada de
entulhos – Serviço de Protecção Civil.-----------------------------------------------------------(22) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:---------------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS:--------------------------------------------------------------OBRAS EM CURSO: Rua das Cerradas / Chamusca: execução de pluviais,
asfalto, colocação de vedação e colocação de placa identificativa do
loteamento.-------------------------------------------------------------------------------------.------CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL: Pequeno assalto.---------------------------------BIBLIOTECA MUNICIPAL: Actividade de Final de Ano e Natal: Inicio das
actividades dia 08.12. Presépio Vivo (dia 17.12): Organizado pela Câmara
Municipal da Chamusca, direção artística de Carlos Petisca, sendo
protagonizado pelo Grupo Dramático JNP, e a participação especial da
Associação Cultural Cantar Nosso e da JuntAnima (OTL sénior da Junta de
Freguesia da Chamusca). ---------------------------------------------------------------------11
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------ DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012: Previsão de entrega para dia 10.12.--------ECODEAL: Aludiu à importância do jantar com o Conselho de
Administração da ECODEAL que teve lugar no passado dia 29.11.----------------------- JOÃO MANUEL LOURENÇO:-----------------------------------------------------------------Deu conhecimento do agendamento da última semana: Dia 29.11: Jantar
da ECODEAL. Dia 02.12: Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal. Dia
04.12: À tarde, teatro no Semideiro (jovens). Dia 05.12: I Encontro Distrital de
Voluntariado em Torres Novas, promovido pela Rede Europeia Anti Pobreza.
Agendamento da próxima semana: Dia 07.12: Reunião do Núcleo Executivo
do CLAS; Dia 09.12: Reunião restrita da CPCJ.-------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:------------------------------------------------------------------AGENDA: Dia 29.11: Jantar com o CA da ECODEAL, que considerou muito
produtivo. Dia 02.12: Acompanhou reunião e visita à Ribeira das Lamas com
Eng.º da RIBTEJO. Dia 04.12: Teatro no Semideiro, promovido pela Companhia
de Teatro do Ribatejo.-------------------------------------------------------------------------------Informou que na sequência de conversas com moradores no Semideiro,
verificou duas situações: Moinho (não detectou qualquer anomalia) /
Passagem (verificou a existência de desgaste em alguns muros pelas águas de
Ribeira). -------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e vinte minutos, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada aprovada,
vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim Cristina Queimado
servindo de Secretário, que redigi e igualmente assino, nos termos do n.º 2 do
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artigo 92.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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