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---------------------------------------------------------------AAACCCTTTAAA   NNN...ººº   333888---------------------------------------------------------------   

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  1199  DDEE  MMAAIIOO  

DDEE  22001111::  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- No dia dezanove de Maio do ano dois mil e onze, no Salão Nobre do 

edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal, sob 

a presidência do Senhor Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da 

Câmara Municipal. Estiveram ainda presentes na reunião a Senhora Vice-

Presidente, Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro, os Senhores Vereadores 

António Miguel de Miranda Ferreira, Júlio Manuel dos Santos Penetra e José 

Carlos Calhoa Morais, e as Senhoras Vereadoras Marilisa Morais Duarte e 

Arminda de Oliveira Martins. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, 

Cristina Maria Simões Olívia, coadjuvada pela Técnica Superior, Maria de 

Laçalete Mendes Ferreira e Godinho. ------------------------------------------------------------ 

---------Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da 

Câmara, pelas 14 horas e 30 minutos, deu-se início ao período antes da ordem 

do dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------- 

1) O Senhor Presidente interveio para manifestar grande regozijo pelo facto de 

o problema que havia relativamente ao Centro de Noite da Santa Casa da 

Misericórdia da Mealhada, ter sido resolvido com o empenho da Senhora 

Ministra do Trabalho e Segurança Social. O problema nunca tinha sido 

colocado com a clareza com que o foi na reunião de 27 de Abril realizada 

com a Mesa da Misericórdia. Disse que colocou nesse mesmo dia o problema 

ao Senhor Governador Civil e que ainda nesse mesmo dia estava ao fim da 

tarde a descrever a situação à Senhora Ministra em Lisboa, que a partir daí 

interveio e então veio a ser autorizada a conversão em Lar de Idosos, 

condicionada à introdução de alguns ajustamentos. Acrescentou, lamentar 

algumas declarações inoportunas, nomeadamente as de que o facto de o Lar 

não abrir, em lugar do Centro de Noite, se devia a uma “birra” Referiu ainda 



que a “birra” foi provocada pelo “embrulho” que foi feito na Mealhada, entre 

Lar de Idosos e Cuidados Continuados, tendo ainda referido lamentar que o 

Director de um jornal tenha escrito que o problema só se resolveu porque ia 

haver eleições. Disse que só condescende com tal afirmação e com a 

utilização do jornal para fins políticos, pelo facto de o referido Director ser 

dirigente distrital do PSD e fazer-se passar por “independente”. ----------------------- 

O Senhor Vereador António Miguel Ferreira referiu que sempre foi colocada a 

questão de haver uma “birra” entre o Ministério da Saúde e da Solidariedade 

Social e Santa Casa da Misericórdia e agora a culpa é do “embrulho”. Disse 

lamentar a coincidência que resulta do facto de ser a cabeça de lista do P.S. 

pelo Distrito de Aveiro que se tenha deslocado ao Município para resolver o 

problema e achar estranho que a Senhora Ministra tenha demorado três anos 

a “abrir os olhos” sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente referiu que isso só aconteceu porque o assunto nunca 

tinha sido convenientemente explicado, nem sequer a Santa Casa tinha 

colocado a questão à Ministra da Tutela, adoptando pelo contrário uma 

atitude estranha de nem à Câmara comunicar os factos que ocorrem desde 

Março de 2008. Referiu ainda que não se deveria esquecer que o que foi 

construído com fundos comunitários foi um Centro de Noite que nunca teve 

procura e não um Lar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Calhoa Morais referiu que, uma vez que se estava a falar 

de “birras, iria embirrar com quem aprovou aquele projecto para um meio 

urbano, quando existem necessidades mais prementes nos meios rurais. Disse 

esperar que esta nova valência seja destinada a utentes do Concelho, pois 

neste momento só há uma instituição que dá apoio aos utentes do Concelho, 

que é o Lar de Antes. Disse que hoje é fácil à Segurança Social comprovar o 

que referir através do NISS dos cidadãos. Acrescentou que é bom recordar os 

antecedentes, pois quando foi celebrado o protocolo com o Ministério da 

Saúde foi escolhido, como local de assinatura, o Governo Civil de Aveiro, 

talvez porque o Salão Nobre da Câmara Municipal não tivesse a solenidade 

necessária para tal acto, porque, por vezes, o orgulho faz fazer asneiras. --------- 
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2) O Senhor Presidente interveio para informar que segundo informação do 

Senhor Director do Agrupamento de Centros de Saúde, irá funcionar 

brevemente no Centro de Saúde da Mealhada, uma unidade de saúde 

mental, que irá servir 4 municípios do agrupamento. --------------------------------------- 

3) O Senhor Presidente voltou a intervir para fazer referência elogiosa às 

comemorações do segundo aniversário da Fundação Mata do Bussaco. -------- 

O Senhor Vereador Calhoa Morais interveio para dar os parabéns ao 

Presidente e a toda a equipa da Fundação Mata do Bussaco, pelo trabalho e 

dedicação, e pela acção desenvolvida que tem contribuído para que o 

Concelho seja mais conhecido a nível nacional e até internacional. ---------------- 

4) O Senhor Vereador Júlio Penetra interveio para informar que foram 

concluídas a obras de requalificação urbana do Bairro Social do Canedo e 

que já foi possível a celebração de contratos de arrendamento com onze 

novas famílias, na passada terça-feira, em cerimónia em que foi feita a 

entrega das chaves das habitações e do Regulamento. Referiu ainda que 

posteriormente será feita a requalificação do espaço envolvente. ------------------ 

5) A Senhora Vice-Presidente interveio a propósito do aniversário da Fundação 

Mata do Bussaco, tendo referido que o mérito é do Eng.º António Jorge 

Franco, que apesar de todos os contratempos, conseguiu criar uma sólida 

rede de contactos e parcerias à volta da Mata, o que tem permitido que se 

tenha vindo a tornar um destino privilegiado do Turismo natureza e também 

religioso. Disse ser importante frisar que o Presidente da Fundação Mata do 

Bussaco conseguiu essa proeza em apenas dois anos. ---------------------- 

---------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------ 

Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: ----------------------------------- 

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião 

anterior (Acta n.º 37), após se ter procedido à sua leitura. ------------------------------- 

2. REALIZAÇÃO DE UM PARLAMENTO JOVEM MUNICIPAL - PROPOSTA: ---- 

A Senhora Vereadora Marilisa Duarte fez a apresentação da proposta, que a 

seguir se transcreve, referindo que a mesma tem dois objectivos, 1.º, a 



aproximação das comemorações do 25 de Abril aos jovens e o 2.º, a 

consciencialização nos jovens da importância da Política na vida das pessoas.  

---------------------------------------------------PROPOSTA--------------------------------------------------- 

----------------------REALIZAÇÃO DE UM PARLAMENTO JOVEM MUNICIPAL--------------------------- 

Uma das grandes preocupações do PSD tem sido a participação dos jovens na vida da sua 

comunidade. A política é - e será sempre - uma das melhores formas de intervir na nossa 

comunidade a fim de melhorá-la. Contudo, vemos que, apesar de atentos e interventivos, há um 

distanciamento dos jovens da vida política activa. A elevada abstenção dos jovens nos actos 

eleitorais e a sua presença residual nos órgãos políticos são indícios da falta de confiança e do 

desprezo que aqueles nutrem pela política e pelos partidos, e esses sentimentos têm-se 

agravado nos últimos anos. Isso mesmo já foi reconhecido pelo antigo Presidente da República, 

Mário Soares, que escreveu um livro - Elogio da Política — dedicado e destinado às gerações 

mais jovens, "educadas no desprezo pela política, pelo Estado e pelas ideias políticas, pelos ideais e 

pelas ideologias". Na verdade, temos de reconhecer que há uma imagem errada da política que 

é constantemente veiculada pelos mass média, associando-a à corrupção e ao "tachismo", que é 

seguramente absorvida por aqueles que não têm outro contacto com aquela actividade. --------- 

Interessa, portanto, mostrar-lhes o outro lado da actividade política, que esta é fundamental 

para resolver as questões que afectam o seu presente e futuro e que a sua intervenção é 

importante para tomar decisões que afectam o nosso concelho e o nosso país. ---------------------- 

E fundamental que não nos abstenhamos. Convém mostrar aos jovens que, se não estão 

satisfeitos com o statu quo, a melhor forma de o alterarem é através da actividade política. ----- 

O PSD sempre achou importantíssimo a comemoração da Revolução dos Cravos no nosso 

município. No entanto, as comemorações da revolução não têm servido para aquilo que 

achamos mais importante: transmitir a mensagem do 25 de Abril a todos e àqueles que 

necessitam mais dela: os que não participaram nem viveram os acontecimentos de 1974. Com 

efeito, não houve uma grande adesão da população às comemorações e não estavam presentes 

nos paços do concelho mais do que quatro pessoas com menos de 30 anos. ------------------------- 

Urge, deste modo, aproximar a população em geral e os jovens em particular das principais 

conquistas do 25 de Abril e sobretudo, uma vez que estamos no âmbito de umas comemorações 

promovidas por uma autarquia, do restabelecimento do Poder Local. Julgamos que tal só é 

possível se houver inovação e criatividade nas comemorações do 25 de Abril. Acreditamos que 

se pode juntar às tradicionais comemorações um evento que aproxime os jovens e a restante 

população da verdadeira essência daquilo que se comemora naquela data. ----------------------- 

Assim, com o intuito de promover a participação cívica e política dos jovens assim como para 

complementar as cerimónias do 25 de Abril com um evento destinado aos jovens, vimos propor à 
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Câmara Municipal de Mealhada a realização de uma Parlamento Municipal Jovem que se 

realize no próximo 25 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------- 

Esta iniciativa seria realizada, mutatis mutandis, nos mesmos moldes em que foi realizado o 

Parlamento dos Jovens, organizado conjuntamente pelo Instituto Português da Juventude, I. P., e 

pelo Ministério da Educação. Assim, realizar-se-ia um acordo entre a Câmara Municipal de 

Mealhada e as escolas do nosso concelho no qual poderiam colaborar outras entidades 

interessadas (por exemplo, o Instituto Português da Juventude e a Assembleia Municipal de 

Mealhada) para fazer uma iniciativa com um procedimento semelhante àquele que foi usado na 

iniciativa de âmbito nacional. -------------------------------------------------------------------------------- 

Poder-se-ia dividir nas seguintes fases: -------------------------------------------------------------------- 

1.ª fase: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Escolha de temas a debater; ------------------------------------------------------------------------------- 

-Processo eleitoral, onde se inclui a formação de listas candidatas à eleição dos membros do 

Parlamento Municipal e a campanha eleitoral; ----------------------------------------------------------- 

-Eleição dos membros do Parlamento Municipal; --------------------------------------------------------- 

-Realização de várias reuniões para apresentação, discussão e aprovação das recomendações 

a apresentar à Câmara Municipal de Mealhada. -------------------------------------------------------- 

2.a fase: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Realização de uma sessão solene no dia 25 de Abril na qual serão entregues à Câmara 

Municipal de Mealhada as recomendações aprovadas e entregues os prémios de melhor grupo 

parlamentar e melhor orador. ------------------------------------------------------------------------------- 

Do nosso ponto de vista, esta pode ser uma óptima forma de promover a participação cívica e 

política dos jovens e de chamar a sua atenção para aquilo que o 25 de Abril lhes deu: a 

faculdade de elegerem os seus representantes e de cada um de nós poder representar a sua 

comunidade, desde que seja escolhido por ela. Será também uma óptima maneira de mostrar 

aos jovens o significado do mandato autárquico e o processo de decisão nos órgãos da 

autarquia, enquanto órgãos representativos dos cidadãos residentes no nosso município. Além 

disso, julgamos que será uma óptima oportunidade para os jovens treinarem as capacidades de 

argumentação na defesa das suas ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria, e de se fazerem ouvir junto dos órgãos do Poder Local. ------ 

Só assim eles poderão constatar que a política é uma das actividades mais nobres do Homem, 

se for exercida desinteressadamente ao serviço da comunidade. Importa dizer-lhes, como disse 

Sá Carneiro, que "ser Ministro não vale como título, mas sim como possibilidade de servir a 

comunidade”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo exposto, propomos que a Câmara Municipal de Mealhada promova a realização de um 

Parlamento Municipal Jovem no próximo 25 de Abril. --------------------------------------------------- 



Os vereadores do PSD --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) António Miguel Miranda Ferreira e Marilisa Morais Duarte. ----------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Arminda Martins interveio para referir que tendo lido a 

proposta atentamente, ficou satisfeita ao saber que o Dr. Mário Soares é uma 

referência para os jovens sociais-democratas. Relativamente à data proposta, 

disse discordar, pois na sua opinião, a existir coincidência, perdem os dois 

eventos. Referiu que a data escolhida deveria anteceder as comemorações 

do 25 de Abril, por exemplo o dia 5 de Outubro. Quanto à designação sugeriu 

que poderia ser “Assembleia Municipal Jovem” e não “Parlamento”, porque 

tem uma característica nacional. Referiu ainda que também coloca a 

questão de se não deveria ser a Assembleia Municipal a tomar esta iniciativa 

ou a aprovar a sugestão e não a Câmara Municipal, uma vez que se trata da 

realização de uma Assembleia Jovem. ---------------------------------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente referiu que a Câmara se está a substituir aos jovens, 

dado que não é uma iniciativa inédita, pois já há alguns anos foi organizado, 

por uma jovem chamada Celine, em Ventosa do Bairro, um debate entre 

jovens portugueses e franceses. Esclareceu que na sua opinião esta proposta 

deveria ter sido apresentada pelos jovens e não pela Câmara Municipal. 

Poderá ser uma sugestão, mas deviam ser os jovens a organizar e a abraçar o 

projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente referiu que a intervenção e participação das Escolas é 

essencial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as linhas gerais da 

proposta e iniciar contactos com os Órgãos Directivos do Agrupamento de 

Escolas e Escola Profissional. -------------------------------------------------------------------------- 

3. AGUAS DO MONDEGO – RELATÓRIO E CONTAS 2010: --------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2010, 

apresentado pela Águas do Mondego e deliberou, por unanimidade, remeter 

o referido documento à Assembleia Municipal para conhecimento. ---------------- 

4. TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO 

PASSE ESCOLAR: ---------------------------------------------------------------- 



  Folha n.º _______ 
  Lº. ACTAS N.º 80 
  

 

A Câmara Municipal analisou o requerimento registado nos serviços municipais 

sob o número 03014, em 15/04/2011, e deliberou, por unanimidade, com 

fundamento na informação da Técnica de Serviço Social, Isabel Gaspar, 

datada de 20/04/2011, isentar o requerente do pagamento do passe escolar. - 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. “PAVIMENTAÇÃO EM MEALHADA, BARCOUÇO, BARRÔ E CANEDO” – 

MINUTA DO CONTRATO: -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 05/05/2011, que aprovou a Minuta do Contrato de  

Empreitada relativa à obra de “Pavimentação em Mealhada, Barcouço, Barrô 

e Canedo” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. “PAVIMENTAÇÃO EM MEALHADA, BARCOUÇO, BARRÔ E CANEDO” – 

INFORMAÇÃO N.º 065/2011- APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO PELO ADJUDICATÁRIO: ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente 

exarado em 04/05/2011, que aprovou a Informação n.º 065/2011, de 

03/05/2011, da Senhora Chefe da Divisão de Administração e Conservação do 

Território, sobre o assunto mencionado em epígrafe. --------------------------------------- 

7. “PAVIMENTAÇÃO EM MEALHADA, BARCOUÇO, BARRÔ E CANEDO” – 

INFORMAÇÃO N.º 020/2011: --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente 

exarado em 06/05/2011, que aprovou a Informação da Coordenadora 

Técnica, Senhora Graziela Bernardes, n.º 020/2011, de 03/05/2011, que 

mereceu a concordância da Senhora Chefe da Divisão de Administração e 

Conservação do Território, referente à obra mencionada em epígrafe. ------------ 

8. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 

EXECUÇÃO E ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DO LUSO” – 

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO NOS TERMOS DO N.º 4 DO ART.º 20.º 

DO CCP -INFORMAÇÃO N.º 066/2011: ---------------------------------------- 



A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Senhor Presidente, exarado em 09/05/2011, que aprovou a Informação n.º 

066/2011, da mesma data, da Senhora Chefe da Divisão de Administração e 

Conservação do Território, e em conformidade com a mesma, a prorrogação 

do prazo, até às 18 horas do dia 9 de Maio de 2011, para apresentação da 

proposta no procedimento mencionado em epígrafe. ------------------------------------ 

9. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 

EXECUÇÃO DA PRACETA DO VALE DO CASTANHEIRO - LUSO” 

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO  AO ABRIGO DO N.º 4 DO ART.º 209.º 

DO CCP – INFORMAÇÃO N.º 069/2011: -------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente 

exarado em 12/05/2011, que aprovou a Informação n.º 069/2011 da Senhora 

Chefe da Divisão de Administração e Conservação do Território da 

Coordenadora Técnica, de 09/05/2011, e a abertura de procedimento por 

ajuste directo com convite a uma única entidade, o Gabinete de Apoio da 

Universidade Técnica de Lisboa (GAPTEC), com o preço base de 

20.000,00€+IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. “ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESPECIALIDADES DO 

CENTRO ESCOLAR DO LUSO” – ADJUDICAÇÃO - INFORMAÇÃO N.º 

070/2011: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação da 

elaboração do Projecto de Execução e Especialidades do Centro Escolar do 

Luso, ao gabinete RISCO CALCULADO – Arquitectura e Engenharia, Lda., pelo 

valor de 24.900,00€, nos termos da Informação da Senhora Chefe da Divisão 

de Administração e Conservação do Território, n.º 070/2011, de 10/05/2011, 

bem como a Minuta do Contrato. ----------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. EMPREITADA DE “SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM HIDRAULICA (PH) NA 

RUA DR. AMÉRICO COUTO -MEALHADA” - ADJUDICAÇÃO– INFORMAÇÃO 

N.º 071/2011: ---------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente 

exarado em 11/05/2011, que aprovou a Informação da Senhora Chefe da 

Divisão de Administração e Conservação do Território da Coordenadora 

Técnica, n.º 071/2011, de 11/05/2011, e a adjudicação da obra mencionada 

em epígrafe à empresa Manuel Francisco de Almeida, S.A, pelo valor de 

353.011,28€, e a consignação independentemente do visto prévio do Tribunal 

de Contas face à especificidade da obra que deverá ser executada em 

tempo seco. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. “REABILITAÇÃO DA RUA DAS FERRUGENS / LARGO DO CEMITÉRIO – 

ANTES” – PLANO DE TRABALHOS - INFORMAÇÃO N.º 0100/2011: ----------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente 

exarado em 12/05/2011, que aprovou a Informação da Fiscalização, n.º 

0100/201, de 06/05/2011,após a mesma ter merecido despacho de 

concordância da Senhora Chefe da Administração e Conservação do 

Território, e nos termos nela previstos a concessão de prorrogação graciosa do 

prazo de execução da empreitada por 20 dias, terminando o prazo no dia 

23/05/2011, e a notificação ao empreiteiro de que o incumprimento desse 

prazo o fará incorrer na aplicação de multas contratuais. ------------------------------- 

13. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE PROCESSOS 

DE OBRAS: ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos 

por despachos de 05 a 18 de Maio de 2011, proferidos pelo Senhor Vereador 

José Carlos Calhoa Morais, no exercício das competências que lhe foram 

delegadas e subdelegadas pelo Presidente da Câmara no Despacho n.º 

38/2009, de 29 de Outubro. --------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO N.º 07/2010/488 – ANTÓNIO ESTEVES SIMÕES DIREITO. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Senhor Vereador Calhoa Morais, de 02/05/2011, que aprovou a emissão de 

certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º 5686, localizado no sítio de Queimada Nova, da Freguesia de 

Pampilhosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PROCESSO N.º 22/2008/128 – CASA DO POVO DA VACARIÇA. ------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não declarar a caducidade 

da licença e conceder ao requerente, o prazo de um (1) ano, para a 

conclusão das obras e o prazo de trinta dias (30) para requerer a emissão do 

alvará, nos termos da Informação Técnica de 16/05/2011, da Senhora Chefe 

da Divisão de Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara 

declarada como encerrada a reunião, pelas 16 horas e 30 minutos. ----------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim, 

_____________________________, Cristina Maria Simões Olívia, e pelo Senhor Presidente 

da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro. 

____________________________________________________________________________ 


