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ACTA N.º 9/1999 
 
          ACTA DA 2ª. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA  MUNI-    
                      CIPAL DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 1999: 
 
 Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, no 
Edifício--sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas, estando presentes os 
Excelentíssimos Senhores Carlos Norberto Freitas Mota e Belmiro do Nascimento Ribeiro, 
respectivamente, Presidente e Segundo Secretário da respectiva Mesa, e os Membros 
Excelentíssimos Senhores Vidaúl Félix da Glória, Sebastião Codinha Batalha, Abel José 
Carvalho de Campos, Eduardo Marques Dias Figueira, Jorge Alberto Bombas Amador, Luís 
Gonzaga Franco Pinto, Raúl da Conceição Santos, Luis Fernando Pereira Vala Firmino, Delfim 
António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, Jorge Serafim Silva Abrantes,  Fernando Manjolinho 
Costa, Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva e Marco António Borges Bem, reuniu a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1º. – Período da ordem do dia. 
 
  1 - Apreciação e Votação do Plano  de  Actividades  Municipal  para o ano 
econó-mico de 2000. 
  2 - Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano económico de 
2000. 
  3 - Apreciação e votação do Orçamento Financeiro e Plano Plurianual de Investi-
mentos e Orçamento dos Serviços Municipalizados para o ano económico de 2000. 
  4 - Apreciação e votação da deliberação do Conselho de Administração dos Ser-
viços Municipalizados, de 2 de Dezembro de 1999, relativa à concessão de apoio financeiro ao 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 
  5 - Apreciação e votação da deliberação camarária, de 27 de Setembro de 1999, 
relativa à adesão como associado colectivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 
  6 - Concessão  de  abono  para  despesas  de  representação do pessoal dirigente 
do Município de Peniche. 
 
 2º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os membros Senhores Susete Silva Costa Laranjeira e João Manuel Jesus 
Gomes. 
 
 Não compareceram a esta reunião os Membros Senhores Jorge Santos Carvalho, Duarte 
Nuno Simões Vicente, Luís Pedro Batalha Codinha Grilo, João Cláudio Ferreira Martins Neves 
e Rui António Rodrigues Carvalho. 
 
PEDIDOS DE JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 A Mesa deu conhecimento do pedido de justificação de falta a seguir referido: 
 
 Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por não estar presente na reunião de hoje por motivos 
profissionais. 

 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
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SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº. 1 
do Artº. 38º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de hoje pelo 
Tesoureiro da mesma Junta de Freguesia, Senhor Fernando Pereira Ferreira. 
 
 A Assembleia reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a participar na 
reunião. 
 
 Seguidamente e a pedido da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da Mesa deu 
conhecimento à Assembleia da necessidade de serem apreciados e incluídos na ordem de 
trabalhos os assuntos que, a seguir, se transcrevem: 
 

- 1ª. Revisão ao Plano de Actividades para o ano económico de 1999.   
- 1ª. Revisão ao Orçamento Municipal para o ano económico de 1999. 
 
Submetidos à votação a admissão dos documentos em apreço, foram os mesmos 

admitidos, por unanimidade, ficando ordenados como os pontos 7º. e 8º. da ordem de trabalhos. 
 
Do mesmo modo, e a seguir, o Senhor Presidente da Mesa apresentou proposta verbal no 

sentido de ser incluído na ordem de trabalhos o assunto que adiante se faz referência: 
 
- 1ª. Revisão ao Estudo de Localização da Marina Oceânica. 
 
Submetido à votação a admissão do assunto em questão, foi o mesmo admitido, por 

unanimidade, ficando ordenado como o ponto 9º. da ordem de trabalhos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA O ANO DE 2000: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 1º. da ordem de trabalhos, tendo-se 
registado as intervenções do Senhor Jorge Abrantes (dizendo que a CDU lamenta que mais uma 
vez a história se repita, dado que da leitura da nota introdutória e da análise dos principais 
objectivos o documento apresentado não é mais do que um somatório de repetições e ausência 
de ideias para Peniche, nomeadamente quanto às questões relacionadas com a Marina e Fábrica 
de Farinhas de Peixe, mantendo-se os erros de anos anteriores), o Senhor Jorge Amador 
(discordando da manifestação de vontade proferida no antepenúltimo parágrafo da nota 
introdutória; denunciando a falta de diálogo existente com a Junta de Freguesia de Serra D’El-
Rei e chamando a atenção para o respeito institucional que a mesma merece sem qualquer 
discriminação; referindo que as tasquinhas rurais são um grande certame, cuja iniciativa gostaria 
que fosse mais abrangente e participativa de todo o concelho e esperando que o apoio a dar 
fosse igual ou melhor que em 1999; que a delegação de competências deveria contemplar um 
aumento gradual dos valores a transferir para as freguesias face às exigências que aparecem 
diariamente; que a Junta de Freguesia de Serra D’El-Rei tem vindo a apresentar propostas que 
mereciam um melhor acolhimento e chamando a atenção para a falta de referência quanto à 
selagem da lixeira de Ferrel e para a qual se tem que arranjar, definitivamente, uma solução), o 
Senhor Fernando Manjolinho (discordando que se diga que o Plano de Actividades é pouco 
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ousado e referindo que o que faz engulhos em alguns membros é saber-se que os objectivos 
propostos estão e vão ser cumpridos), o Senhor Eduardo Figueira (referindo que o Plano de 
Actividades não contem qualquer inovação, servindo apenas os objectivos do PS; dizendo que 
relativamente à freguesia de Ferrel se continua a verificar, apesar das diversas solicitações com 
vista a contrariar tal situação, o retardamento do seu desenvolvimento, designadamente na área 
do turismo e requalificação do centro urbano da sede de freguesia e resultante da  falta da 
disponibilização dos meios materiais e humanos a pôr à sua disposição e que, em contrapartida e 
apesar das garantias não cumpridas, continua a ter como “prémio”, há mais de 22 anos, a lixeira, 
sem que se vislumbre a sua selagem e duvidando que a mesma seja efectivada no próximo ano; 
citando, ainda, ter dificuldade em aceitar o documento, tal como está elaborado, face à ausência 
de projectos que se identifiquem com as realidades concretas e objectivas da freguesia e que 
proporcionem o seu maior grau de desenvolvimento por forma a que deixe de constituir uma 
freguesia adiada), o Senhor Franco Pinto (referindo que o Plano de Actividades contempla um 
conjunto de metas a alcançar e para as quais é necessário bastante dinheiro; que face à 
insuficiência dos recursos financeiros disponíveis mantinha algumas reservas quanto à inscrição 
de outras obras, que também gostaria de ver executadas; perguntando aos oradores anteriores 
qual a fórmula  para obter outras receitas e evitar despesas e se algumas dessas medidas 
passariam, nomeadamente pelo despedimento de pessoal ou aumento do endividamento; 
dizendo ter conhecimento que o relacionamento institucional entre as diversas autarquias tem 
sido normal, não se apercebendo que haja discriminação em relação a qualquer delas e que não 
faz sentido dizer-se que o Plano de Actividades é do PS quando o mesmo foi aprovado por 
maioria esmagadora na Câmara Municipal). 
 Seguidamente, e após o Senhor Presidente da Mesa haver solicitado que as intervenções 
se deveriam centrar numa perspectiva futura, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, 
que prestou os esclarecimentos adequados às considerações efectuadas, nomeadamente a 
inscrição de verba, por precaução, relativamente à Fábrica de Farinha de Peixe; que o projecto 
do tanque de aprendizagem teve que ser abandonado e que o novo projecto está pronto a 
desenvolver no próximo ano; que a relação institucional com outros órgãos autárquicos tem sido 
normal, até porque não se apercebeu que das intervenções anteriores fosse referida, em 
concreto, alguma proposta apresentada e que tivesse sido recusada; que o documento traduz a 
programação financeira que será possível levar a efeito; que nunca foi solicitada a participação 
de um vereador em reunião da Junta de Freguesia de Serra D’El-Rei; que existem mecanismos 
para apoiar a realização das “tasquinhas”; que a Câmara  está disponível para rever o protocolo 
de delegação de competências; que as populações são mais importantes que a cor da freguesia e 
que no plano de desenvolvimento tudo tem o seu “timing”; que os Serviços Municipalizados 
avançam com estudo para lançamento de ETA’s mais reduzidas, na qual estará incluída a de 
Ferrel; que face à malha de intervenção ser maior que em outra freguesia só é possível intervir 
em Ferrel através do QCAIII e que para qualquer intervenção urbana só é possível apresentar 
despesa, no âmbito do referido quadro de apoio, a partir de 24 de Novembro;  convidando o  
Senhor Presidente da Junta de Freguesia a visitar outras localidades, porque “areia e barro” há 
em todas as freguesias; que problemas surgidos com a Resioeste têm atrasado o processo de 
encerramento da lixeira de Ferrel e que para obviar a situação será necessário adquirir mais 
equipamento e avisar as empresas para que depositem os resíduos na ETRS). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (solicitando que as intervenções 
incidissem sobre as matérias constantes do Plano de Actividades e dizendo que a realidade 
financeira é conhecida e limitada em que as obras já absorvem os recursos disponíveis), o 
Senhor Jorge Amador (dizendo ter dificuldade em discutir o futuro sem olhar o passado; que o 
relacionamento entre os três órgãos deve ser de forma aberta e, por isso, tem todo o direito de 
dar a sua opinião; referindo que as propostas apresentadas pela Junta de Freguesia de Serra 
D’El-Rei são realistas e nem sempre bem acolhidas; que os elementos da CDU trabalham e 
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encaram a realização dos projectos em que intervêm com responsabilidade, nomeadamente o 
respeitante ao evento das “tasquinhas” e os relacionados com o protocolo da delegação de 
competências, o qual seria objecto de proposta de revisão após balanço no final do ano e a que 
se propõe prestar ajuda na sua elaboração e que existe uma diferença de tratamento e de apoios 
em relação à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; lembrando que continua por acabar a 
cantina do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal e chamando a atenção para a 
necessidade da construção de novo canil e para a qual sugeria o espaço anexo à ETAR de Serra 
D’El-Rei), o Senhor Eduardo Figueira (referindo que a revisão do protocolo significou apenas 
um acréscimo de 15 contos por mês, verba que considera irrisória para as necessidades 
existentes; que a aquisição de equipamento não obteve resposta e manifestando a sua 
disponibilidade para nova revisão da delegação de competências, a qual deverá consubstanciar-
se na avaliação dos meios a oferecer e do seu integral cumprimento; que são inverdades as 
garantias que foram dadas pelo Presidente da Câmara quanto à selagem da Lixeira de Ferrel; 
que não lhe foi dada qualquer informação sobre a nova solução tecnológica quanto à construção 
da ETAR e que anteriormente foi afirmado que o assunto se resolveria em 1999, tal como as 
obras de beneficiação dos Largos Nossa Senhora da Guia e da Associação, o que não veio a 
acontecer) e o Senhor Jorge Abrantes (dizendo ser importante recuar e analisar a estratégia 
anterior e concluir que não foram concretizados os objectivos planeados dentro de uma política 
que à partida era entendida como de rigor e onde, entre outras despesas, se verifica o aumento 
de pessoal). 
 A seguir, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (dizendo estar disponível 
para discutir o protocolo com as Juntas de Freguesia; que não há diferença de tratamento em 
relação às freguesias e que os valores envolvidos na aquisição de equipamento é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; que deu sempre informação de 
que a Resioeste é que teria que resolver o problema da selagem da lixeira de Ferrel; fazendo a 
elencagem  das obras previstas na área da Junta de Freguesia de Ferrel; aludindo ao problema de 
localização para o novo canil e referindo ter já ordenado a recuperação do existente), o Senhor 
Franco Pinto (dizendo ter constatado, pelas intervenções anteriores, não haver desigualdades de 
tratamento por parte da Câmara; sugerindo que, quando se referisse que o Plano de Actividades 
“não presta”, se deveria apresentar ideias novas, com indicação onde se poderia ir buscar o 
dinheiro necessário para a sua execução; questionando os membros contestatários de que forma, 
quanto e onde o Município poderia cortar nas despesas e solicitando informação e explicação 
porque não é feita referência à Marina Oceânica), o Senhor Jorge Abrantes (criticando o 
exercício de retórica oferecido pelo anterior orador; dizendo que há aumento do valor dos 
impostos mas que o mesmo se esgota nas despesas correntes, em vez das de capital; lamentando 
a ausência de informação sobre as despesas com pessoal e referindo que a política de rigor, tão 
proclamada pelo executivo, não transparece neste Plano de Actividades) e o Senhor Jorge 
Amador (solicitando mais uma vez uma atitude de parceria, sem diferença de tratamento, dado 
não haver razões para falta de relacionamento institucional com a Junta de Freguesia de Serra 
D’El-Rei, e citando ter  havido    6 000 contos de disponibilidade financeira para o lançamento 
de fogo de artifício e não terem sido contemplados 4 000 contos para obras de beneficiação das 
igrejas). 
 Interveio, a seguir, o Senhor Presidente da Câmara (dando conhecimento que foram 
admitidos 2 assessores, um para a área da solidariedade social e outro para a de imprensa e 
referindo que os membros da Assembleia que pretendam outros dados se deverão dirigir aos 
serviços administrativos respectivos, que lhes facultarão as informações solicitadas). 
 
 Submetido a votação, foi o Plano de Actividades aprovado, por maioria, com 14 votos a 
favor e 8 abstenções. 
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 Apresentou declaração de voto escrita o Grupo do PSD, cujo texto, objecto de leitura 
pelo Membro Senhor Paulo Rodrigues, a seguir se transcreve: 
 
 “DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
  A abstenção e o silêncio do Grupo do PSD não é indiciadora de qualquer 
alheamento da actividade da Câmara Municipal, mas vem no sentido de dar o benefício da 
dúvida a esta Câmara para a realização do seu Plano de Actividades. 
 
 Peniche, 16 de Dezembro de 1999. 
 O Grupo do PSD.” 
 
 Seguidamente, e atendendo às sugestões e propostas verbais apresentadas no decorrer da 
discussão do documento atrás referido, foram submetidas a votação as propostas de 
recomendação que, a seguir, se transcrevem e cujos resultados, também, se indicam: 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
  Que a Câmara Municipal proceda à reabertura do canil municipal.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com  20 votos a 
favor, 1 voto contra e 1 abstenção. 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
  Que a Câmara Municipal considere prioritária a instalação de balneários na 
Praia de Peniche de Cima.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
  Que a Câmara Municipal providencie a obtenção de um novo espaço para a 
construção de uma nova casa mortuária.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 21 votos a 
favor e 1 abstenção. 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
  Que a Câmara Municipal promova uma maior informação através da colocação 
de descrições, com tradução em mais de uma língua, dos locais de interesse turístico do 
Concelho.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 20 votos a 
favor e 2 abstenções. 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
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  Que a Câmara Municipal providencie o melhoramento dos acessos e a execução 
de novas ligações ao Béltico.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 21 votos a 
favor e 1 abstenção. 
 
 Fez declaração de voto verbal o Senhor Eduardo Figueira (dizendo ter-se abstido e 
salientando que qualquer intenção de intervenção para a zona deveria ser do conhecimento da 
Junta de Freguesia de Ferrel. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO ECONÓ-
MICO DE 2000: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do 2º. ponto da ordem de trabalhos, não se registando 
quaisquer intervenções. 
 
 Submetido a votação, foi o documento apresentado aprovado, por maioria, com 14 votos 
a favor e 6 abstenções. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO E PLANO PLURIANUAL 
DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA O 
ANO ECONÓMICO DE 2000: 
 
 Passando ao ponto 3º. da ordem de trabalhos, usaram da palavra o Senhor Joaquim 
Completo (perguntando se houve alteração dos critérios relativos à aplicação da taxa de 
conservação de esgotos), o Senhor Jorge Amador (solicitando o requacionamento do 
processamento e liquidação da tarifa de água para níveis mensais, dada a insatisfação 
generalizada da população quanto ao sistema actual de pagamento) e o Senhor Américo 
Gonçalves (perguntando sobre a elaboração de cálculos médios de exploração da água). 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados (referindo que o objectivo dos SMAS é adequar o tarifário à realidade 
actual; a forma de pagamento bimensal da tarifa de água lhe parece razoável e que qualquer 
alteração ao sistema existente tem os seus custos e terá que ser ponderada convenientemente). 
 
 Submetido a votação, foi o documento aprovado, por maioria, com 21 votos a favor e 1 
abstenção. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, DE 2 DE DEZEMBRO DE 
1999, RELATIVA À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL DO 
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do 4º. ponto da ordem de trabalhos, não se registando 
quaisquer intervenções. 
 
 Submetido a votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
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 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DE 27 DE SETEMBRO 
DE 1999, RELATIVA À ADESÃO COMO ASSOCIADO COLECTIVO À ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do 5º. ponto da ordem de trabalhos, não se registando 
quaisquer intervenções. 
 
 Submetido a votação, verificou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DE 3 DE DEZEMBRO 
DE 1999, RELATIVA À CONCESSÃO DE ABONO PARA DESPESAS DE REPRESEN-
TAÇÃO AO PESSOAL DIRIGENTE DO MUNICÍPIO: 
 
 Passando ao ponto 6º. da ordem de trabalhos, usou da palavra o Senhor Eduardo Figueira 
(solicitando informação sobre qual o pessoal abrangido pelo suplemento remuneratório). 
 
 Submetido a votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª. REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O 
ANO ECONÓMICO DE 1999: 
 
 Passando ao ponto 7º. da ordem de trabalhos, usou da palavra o Senhor Presidente da 
Câmara (dando informações e prestando os esclarecimentos relativamente ao documento 
apresentado). 
 
 Submetido a votação o documento em apreço, verificou-se a sua aprovação, por 
unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O 
ANO ECONÓMICO DE 1999: 

 
 

 Passando ao ponto 8º. da ordem de trabalhos, usou da palavra o Senhor Presidente da 
Câmara (dando informações e prestando os esclarecimentos relativamente ao documento 
apresentado). 
 
 Submetido a votação o referido documento, verificou-se a sua aprovação, por 
unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
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1ª. REVISÃO AO ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO DA MARINA OCEÂNICA: 
 
 Passando ao ponto 9º. da ordem de trabalhos, intervieram o Senhor Jorge Amador 
(colocando algumas questões e dizendo que o assunto merece um cuidado especial aquando da 
elaboração do plano) e o Senhor Jorge Abrantes (criticando a execução dos documentos 
financeiros por não ter sido contemplado o pagamento à Consulmar). 
 Seguidamente, foi submetida à votação proposta verbal de recomendação que, a seguir, 
se transcreve: 
 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
  Que a Câmara Municipal, nos termos do preceituado na parte final do nº. 6 do 
Artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, reveja  o Plano e o Orçamento, por forma a 
contemplar o pagamento à Consulmar dos estudos efectuados com a 1ª. revisão da localização 
da Marina Oceânica.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
 Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, constatou-se a 
sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora e trinta minutos, e após o Senhor Américo Gonçalves (que solicitou 
informação sobre o pagamento das senhas de presença a Timor), o Senhor Jorge Amador 
(dizendo sentir-se feliz por a CDU ter forçado a discussão do Plano de Actividades e 
Orçamento, pois só assim foi possível fazer uma apreciação minuciosa dos objectivos 
planificados) e o Senhor Delfim Campos (referindo que o Senhor Presidente da Mesa foi infeliz 
na imposição da “lei da rolha”), o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da 
qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                                         , 2º. Secretário da 
Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


