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ACTA N.º 1/2000 
 

ACTA DA 1.ª REUNIÃO  DA SESSÃO  ORDINÁRIA DO  MÊS DE 
FEVE-REIRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, 
REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2000: 

 
 Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil, no edifício-sede 
das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco 
minutos, estando presentes os Excelentíssimos Senhores Carlos Norberto Freitas 
Mota, Jorge Santos Carvalho e Belmiro do Nascimento Ribeiro, respectivamente, 
Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário da respectiva Mesa, e os 
Membros Excelentíssimos Senhores Vidaúl Félix da Glória, Sebastião Codinha 
Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas Eduardo Marques 
Dias Figueira, Jorge Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, Duarte 
Nuno Simões Vicente, Luis Fernando Pereira Vala Firmino, Luis Pedro Batalha 
Codinha Grilo, Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, João 
Cláudio Ferreira Martins Neves, Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes, 
Jorge Serafim Silva Abrantes e Fernando Manjolinho Costa, reuniu a Assembleia 
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1º. – Período de “antes da ordem do dia”. 
  
 2º. – 1º. Período de intervenção do público. 
 
 3º. – Período da ordem do dia: 
 
       1 – Apreciação e votação do Regulamento  do  Conselho  Municipal  
de  Segurança de Peniche. 
           2 – Apreciação e votação de alteração ao Regulamento do Serviço 
de  Saneamento de Peniche. 

     3 – Apreciação e votação do Regulamento  do Conselho Municipal 
da Juventude de Peniche. 

     4 – Apreciação e votação do regime legal das assembleias 
municipais. 
 

 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 

 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Membros Senhores Raul Fernando Conceição Santos e 
Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva. 
 
 Assistiram à reunião os Vereadores da Câmara, Senhores João Paulo Oliveira 
Teófilo, José Maria Anjos Costa, António José Barradas Leitão, Carlos Alberto das 
Neves João e Senhoras Maria João Estêvão Avelar Rodrigues e Maria Margarida 
Neves de Barros  Taveira.   
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PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: 
 
 A reunião foi aberta à hora acima indicada, tendo a Mesa dado conhecimento 
do pedido de justificação da falta a seguir referida: 

- Do Senhor João Cláudio Martins Neves, por não ter comparecido à reunião 
de 16 de Dezembro de 1999, por motivo de falecimento de familiar. 
 

A Mesa informou de que havia considerado justificada a falta. 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandato, a seguir indicados: 
 

- Do Senhor Rui António Rodrigues de Carvalho, por um período de  8 
dias, a partir de 21.2.2000, por se encontrar ausente do País. 

- Do Senhor Marco António Borges Bem, por um período de 9 dias, a 
partir de 20.2.2000, por motivos de ordem profissional. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos 

solicitados e, encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhores Joaquim Luis de Jesus Santos (do PSD) e Luis Alberto Santos Costa 
(do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na 
reunião. 

 
PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: 
 
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas nºs. 8 e 9, das reuniões realizadas nos dias 10 e 16 de 
Dezembro do ano findo, respectivamente, tendo sido dispensada a sua leitura, por os 
respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos Membros da 
Assembleia. 
 
 Postas à discussão, uma após a outra, não se verificaram quaisquer 
intervenções. 
 
 Submetidas à votação, constataram-se os seguintes resultados: 
 
 - Acta nº. 8 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
 - Acta nº. 9 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 
 
LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE: 
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 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que 
adiante se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua 
leitura, excepto quanto ao último ponto, por ter sido previamente distribuído pelos 
membros da Assembleia um memorando dos documentos recebidos: 
 

1– Circular n.º 143/99, datada de 9.12.1999, da ANMP, remetendo ficha de 
inscrição para Seminário Nacional sobre “Políticas Desportivas Locais, Regionais e 
Nacional”. 

 
2– Ofício n.º 24818, datado de 10.12.1999, da CCRLVT, remetendo 5 

exemplares do Plano Rodoviário da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo. 
 

3– Circular n.º 146/99, datada de 14.12.1999, da ANMP, dando conhecimento 
do seu entendimento relativamente à missiva apresentada pela Assembleia Municipal 
de Valença, sobre a modernização e dignificação das Assembleias Municipais. 

 
4– Circular n.º 144/99, datada de 13.12.1999, da ANMP, apresentando alguns 

considerandos sobre a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. 
 

5 – Circular n.º 145/99, datada de 14.12.1999, da ANMP, remetendo 
documento aprovado pelo Conselho Directivo daquela associação sobre as Novas 
Competências na Área da Educação. 

 
6 – Circular n.º 147/99, datada de 15.12.1999, da ANMP, remetendo  um 

exemplar da agenda daquela associação para o ano de 2000. 
 

7 – Circular n.º 149/99, datada de 20.12.1999, da ANMP, prestando alguns 
esclarecimentos sobre a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, relativa ao substituto do 
Presidente da Junta de Freguesia na Assembleia Municipal. 

 
8 – Ofício n.º 243-C, datado de 27.12.1999, da Assembleia Municipal de 

Sesimbra, remetendo cópia da moção aprovada, relativa ao Acordo U.E./Marrocos. 
 

9 – Ofício, datado de 28.12.1999, da Assembleia Municipal do Concelho de 
Valongo, remetendo moção relacionada com as Assembleias Municipais, na Lei n.º 
169/99, e convidando para estar presente no 1.º Encontro Nacional de Presidentes de 
Assembleias Municipais. 

 
10 – Circular n.º 156/99, datada de 29.12.1999, da ANMP, dando 

conhecimento de que irá proceder à elaboração de um regimento tipo da Assembleia 
Municipal, no âmbito da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 
11 – Circular n.º 152/99, datada de 27.12.1999, da ANMP, remetendo o 

exemplar n.º 77, do mês de Outubro, do boletim daquela associação. 
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12 – Carta, datada de 12.1.2000, da Associação Comercial de Peniche, 
remetendo cópia do fax que enviaram ao Sr. Secretário de Estado, relativo à situação 
do PROCOM - Urbanismo Comercial. 

 
13 – Carta n.º 37, datada de 17.1.2000, do Hospital de São Pedro Gonçalves 

Telmo, solicitando a designação do representante da Assembleia Municipal de 
Peniche para o Conselho Geral daquele hospital. 

 
14 – Ofício n.º 29, datado de 14.1.2000, da Assembleia Municipal de Resende, 

remetendo moções aprovadas, relativas à “Modernização e Dignificação das 
Assembleias Municipais” e sobre as regalias dos autarcas das Juntas de Freguesia. 

 
15 – Circular n.º 5/2000, datada de 13.1.2000, da ANMP, dando conhecimento 

de que se encontram disponíveis os pareceres do Comité das Regiões da União 
Europeia. 

 
16 – Ofício-circular n.º 41, datado de 11.1.2000, da Assembleia Municipal de 

Lagos, dando conhecimento da declaração aprovada, intitulada “Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais” e da sua concordância com a moção “Por 
um Poder Local Responsável, Útil e Dignificado”. 

 
17 – Circular n.º 1, datada de 14.1.2000, da Assembleia Municipal de Angra 

do Heroísmo, dando conhecimento da declaração aprovada, intitulada “Pela 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
18 – Ofício, datado de 19.1.2000, da CCRLVT, remetendo o programa da 

apresentação pública da edição do Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e 
Vale do Tejo.  

 
19 – Carta, datada de 25.1.2000, do Instituto de Pesquisa de Opinião e 

Mercado, remetendo ficha de inscrição para o Seminário de Marketing e 
Comunicação nas Autarquias. 

 
20 – Circular n.º 12/2000, datada de 28.1.2000, da ANMP, dando 

conhecimento da constituição de 7 comissões para a preparação de relatórios e 
propostas a submeter ao XII Congresso da ANMP e solicitando a apresentação de 
opiniões e propostas. 

 
21 – Carta ref.ª n.º QRE/206/00, datada de 27.1.2000, da QUERCUS, 

endereçando convite para as X Jornadas do Ambiente, sobre o tema “Conservar a 
Natureza – Porquê? Para Quê? Com Quem? Com Que Meios?”. 

 
22 – Ofício n.º 13/00, datado de 31.1.2000, da Assembleia Municipal da 

Figueira da Foz, solicitando a apresentação para aprovação em próxima sessão 
ordinária de moção relativa a “Modernizar e Dignificar as Assembleias Municipais”. 
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23 – Ofício n.º 1636/00, datado de 3.2.2000, da Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, remetendo documento relativo à “Discussão e Votação de uma 
Proposta sobre a Dignificação das Assembleias Municipais” e solicitando opinião 
sobre a realização do I Encontro de Assembleias Municipais. 

 
24 – Ofício n.º 206, datado de 9.2.2000, da Assembleia Municipal de Marco 

de Canaveses, dando conhecimento da aprovação de declaração “Pela Modernização 
e Dignificação das Assembleias Municipais” e da proposta elaborada pelos 
Presidentes das Assembleias Municipais do Distrito do Porto e Espinho sobre a 
secundarização das Assembleias Municipais. 

 
25 – Ofício-circular n.º 51, datado de 7.2.2000, da Assembleia Municipal de 

Valença, remetendo moção intitulada “De novo pela modernização e dignificação das 
Assembleias Municipais” e solicitando apoio para a realização do I Encontro 
Nacional de Presidentes de Assembleias Municipais. 

 
26 – Circular n.º 14/2000, datada de 8.2.2000, da ANMP, remetendo 

documentação relativa à 21.ª Assembleia Geral do CMRE e enviando as respectivas 
fichas de inscrição. 

 
27 – Circular n.º 17/2000, datada de 14.2.2000, da ANMP, enviando parecer 

relativo à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2000. 
 
28 – Circular n.º 15/2000, datada de 11.2.2000, da ANMP, remetendo um 

exemplar do regimento tipo da Assembleia Municipal. 
 
29 – Circular n.º 21-B/2000, datada de 16.2.2000, da ANMP, remetendo o 

regulamento e o programa aprovados para o XII Congresso daquela associação e 
enviando fichas de inscrição. 
 
 30 – Edição n.º 10/11/12 – Out.Nov.Dez./99, da “Revista dos Médicos”. 
 

31 – Edição n.º 77 – Outubro/99, do Boletim da ANMP. 
 
 32 – Edição n.º 7 – Dezembro de 1999, da publicação “Moinho Velho” da 
Junta de Freguesia de Ferrel. 
 
 33 – Edição n.º 91 – Janeiro de 2000, do “Boletim Informativo” da Associação 
Comercial de Peniche. 
 
 34 – Edição n.º 92 – Fevereiro de 2000, do “Boletim Informativo” da 
Associação Comercial de Peniche. 
 
 35 – Telecópia, datada de 16.2.2000, do Hotel Praia Norte, informando da 
disponibilização da sala para realização das reuniões da Assembleia Municipal. 
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 Seguidamente, e na ausência de quaisquer intervenções, o Senhor Presidente 
da Mesa submeteu à apreciação os assuntos adiante referenciados, que constam do 
expediente recebido, e sobre os quais a Assembleia tomou as seguintes deliberações: 
 
 a) Designação do representante da Assembleia Municipal para o Conselho 
Geral do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo: 
 
 Posto à discussão, apenas o grupo do PS apresentou proposta de nomeação do 
membro Senhor Américo Gonçalves. 
 
 Submetida a votação, constatou-se a sua aprovação, por maioria, com 22 votos 
a favor e 5 abstenções. 
 
 b) Designação de representante das Juntas de Freguesia ao XII Congresso da 
ANMP, a realizar nos dias 5 e 6 de Maio do corrente ano, em Vilamoura: 
 
 Posto à discussão, apenas o grupo do PS apresentou proposta de nomeação do 
Membro Senhor Manuel Chagas, Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 
 
 Submetida a votação, verificou-se a sua aprovação, por maioria, com 18 votos 
a favor e 9 abstenções. 
 
 Apresentou declaração de voto verbal, o Membro Senhor Jorge Amador 
(dizendo que, não estando em causa a pessoa nomeada, o grupo da CDU se abstinha 
por não ter sido dado cumprimento ao determinado anteriormente sobre a 
possibilidade de rotatividade entre os Presidentes das Juntas em congressos futuros). 
 
 c) Regimento tipo da Assembleia Municipal elaborado pela ANMP: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa informou, na sequência do determinado 
anteriormente, ter entendido que o presente documento poderia ser a base do projecto 
de trabalho do grupo que irá proceder ao estudo de reformulação do actual 
Regimento e para a constituição do qual faltava conhecer os elementos dos grupos do 
PS e PSD. 
 
 Submetido à consideração, foram indicados os Membros Senhores João 
Gomes e Fernando Manjolinho (do PS) e Jorge Carvalho e Paulo Rodrigues (do 
PSD), os quais, conjuntamente com os Membros Senhores Jorge Amador e Raúl 
Santos (da CDU), já designados na reunião de 10.12.99, constituirão a comissão 
encarregada de estudar o assunto e apresentar proposta definitiva para apreciação 
pela Assembleia. 
 
 d) Documentos remetidos por diversas Assembleias Municipais sobre decisões 
tomadas relativamente à pretensão de dignificação do referido órgão autárquico: 
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 Submetidos à discussão, usaram da palavra o Senhor Presidente da Mesa 
(apresentando proposta verbal de constituição de comissão para elaboração de 
trabalho sobre a matéria) e o Senhor Jorge Amador (propondo, verbalmente, que o 
assunto seja agendado como um ponto específico em ordem de trabalhos, com 
distribuição a todos os membros do expediente sobre a matéria). 
 
 Submetidas a votação, em alternativa, as propostas apresentadas, constatou-se 
a aprovação da apresentada pelo Senhor Presidente da Mesa, por 14 votos contra 12 
da outra, ficando o grupo de trabalho constituído pelos Membros da Assembleia 
Municipal a seguir identificados, Senhores João Gomes (do PS), Paulo Rodrigues (do 
PSD) e Jorge Amador (da CDU). 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 
a) APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos da alínea c)  do  nº. 1 do Artº. 53º. da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 
 A seguir, usaram da palavra o Senhor Jorge Amador (referindo que a revisão 
do PDM é fundamental para o desenvolvimento do concelho e perguntando quais os 
meios colocados à disposição dos técnicos para a sua execução e dizendo estar 
preocupado por não ter planos de urbanização na área da sua freguesia, cuja falta 
provocará inevitavelmente o seu estrangulamento) e o Senhor Duarte Nuno 
(solicitando informação sobre as diligências já efectuadas para concretização das 
futuras instalações da Escola Superior de Tecnologias do Mar; pedindo 
esclarecimentos sobre o processo do PROCOM; qual a situação actual das 
candidaturas apresentadas e perguntando se o Senhor Presidente da Câmara se sentia 
satisfeito e com esperança de um desfecho favorável para o comércio local ou se, 
pelo contrário, as garantias oferecidas pelo Secretário de Estado do Comércio iriam 
protelar-se e cingir-se a meras promessas eleitoralistas). 
 Interveio, a seguir, o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos sobre as matérias aventadas, nomeadamente quanto às prioridades a 
tomar para resolução dos assuntos relacionados com o desenvolvimento urbanístico 
do concelho, onde estão incluídas as sedes de freguesia, e salientando a urbanização 
da Zona Sul do Concelho, a revisão do PDM e a eventualidade de recurso a entidades 
exteriores para elaboração dos referidos estudos; dizendo, também que o PDM é uma 
prioridade, cuja revisão só será possível após entrega da cartografia pela AMO; 
referindo que já foram aprovados 4 projectos para Peniche no âmbito do PROCOM;  
que o Senhor Secretário de Estado do Comércio garantiu uma “almofada” para as 
candidaturas que entraram no II QCA e que o assunto foi tratado conjuntamente com 
as Associações Comerciais do distrito). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Jorge Amador (lembrando que a 
Assembleia Municipal aprovou moção e ficou de pedir informações no âmbito do 
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PROCOM), o Senhor Duarte Nuno (perguntando sobre o início do funcionamento do 
Mercado Abastecedor) e o Senhor Vereador João Teófilo (referindo que problemas 
de ordenamento do trânsito protelaram a entrada em funcionamento do Mercado 
Abastecedor e que o seu início está previsto para o próximo mês de Abril). 
 
b) APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do nº. 1 do Artº. 
53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, tendo sido previamente distribuído pelos 
membros da Assembleia um exemplar da referida informação. 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Jorge Abrantes (solicitando 
informação sobre o grau de utilização, na presente data, do valor da conta corrente e 
lamentando que as informações sobre dados financeiros e integradas em documentos 
de gestão não sejam prestadas com maior rigor) e o Senhor Presidente da Mesa 
(solicitando informação sobre o montante da dívida no início do mandato). 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (dizendo que a conta 
corrente está disponível mas que poderá haver necessidade de movimentá-la; que a 
dívida no início do mandato se cifrava em cerca de 281 000 contos; não tem havido 
agravamento e que a gestão camarária tem sido objecto de recuperação financeira) e 
o Senhor Duarte Nuno (referindo que a situação financeira é evolutiva e poderá 
condicionar a gestão, tal como o Senhor Presidente da Câmara admitiu). 
 
c) VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 
PESAR: 
 
 Passando ao assunto acima referenciado, o grupo do PSD apresentou proposta, 
por escrito, cujo texto, objecto de leitura pelo Senhor Presidente da Mesa, a seguir se 
transcreve: 
 
 “VOTO DE PESAR: 
 
  Que fique exarado em acta um voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor José Maria Vicente, antigo autarca (Presidente da Junta de Freguesia de 
Ajuda, eleito em representação do PSD, partido do qual era militante), funcionário e 
colaborador da Câmara Municipal desde finais dos anos 50, pai do deputado 
Municipal Dr. Duarte Nuno Simões Vicente e que a este se apresente as 
condolências por tão infausto acontecimento. 
 
 Assembleia Municipal de Peniche, 25 de Fevereiro de 2000. 
 O Grupo do PSD.” 
 
 Submetido à votação, constatou-se a aprovação do referido voto de pesar, por 
unanimidade. 
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 A solicitação do Membro Senhor João Cláudio, foi também aprovado, por 
unanimidade, a realização de um minuto de silêncio, que foi cumprido. 
 
 Não participou na votação o Membro Senhor Duarte Nuno. 
 
 Seguidamente, o mesmo grupo apresentou, por escrito, um voto de protesto, 
cujo texto, lido pelo Senhor 1º. Secretário da Mesa, a seguir se reproduz: 
 
 “VOTO DE PROTESTO: 
 
  Considerando o espírito de abertura democrática com que o Partido 
Socialista iniciou esta legislatura permitindo a eleição de um deputado Municipal do 
P.S.D. para 1º. Secretário da Mesa desta Assembleia. 
  Considerando a abertura ao diálogo e ao consenso democrático 
diversas vezes preconizado e afirmado pelo Partido Socialista desta Assembleia. 
  Considerando os protestos já anteriormente efectuados pelo grupo do 
P.S.D. quanto à forma como são marcadas as datas das Assembleias Municipais, 
bem como as respectivas ordens de trabalho. 
  Considerando que as convocatórias para  as Assembleias não são 
entregues aos vereadores da Câmara Municipal. 
  Vem o grupo do P.S.D. protestar quanto à alegada democraticidade 
do grupo do Partido Socialista por esta sistematicamente prescindir da opinião do 
1º. Secretário da Mesa ou de qualquer membro do P.S.D. eleito para esta 
Assembleia, quanto à marcação das datas de realização das Assembleias 
Municipais e quanto à elaboração das respectivas ordens de trabalho. 
  
 Os elementos do Partido Social Democrata presentes na reunião ordinária da 
Assembleia Municipal de Peniche, em 25.2.2000.” 
 
 Submetido à apreciação, usaram da palavra o Senhor Manjolinho Costa 
(estranhando que se fale do grupo do PS, já que o grupo do PSD actuava da mesma 
forma anteriormente), o Senhor Duarte Nuno (perguntando ao 1º. Secretário da 
anterior legislatura se o exercício era igual), o Senhor Jorge Amador (dizendo que a 
Mesa, anteriormente, tinha todo o cuidado na preparação das reuniões da 
Assembleia), o Senhor Franco Pinto (humorando com a frase “orgulhosamente sós” 
de Salazar e dizendo que mais vale só que mal acompanhado). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Duarte Nuno (dizendo que já era tempo de acabar 
com algumas parvoíces e que os membros da Assembleia deveriam ter um 
comportamento responsável e digno e não confundir o órgão com uma “taberna”), o 
Senhor Presidente da Mesa (lembrando o assunto que estava a ser tratado e 
solicitando que os membros se escusassem a considerações laterais), o Senhor Jorge 
Amador (dizendo não ter gostado da referência ao Salazar, face aos problemas que o 
mesmo causou a camaradas seus e à população em geral e que a Assembleia deveria 
manter o princípio da democraticidade na preparação das reuniões), o Senhor 
Américo Gonçalves (solicitando que os proponentes reformulassem o protesto, já que 
se sente lesado pelas críticas dirigidas ao grupo do PS e referindo que era da 
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competência do Presidente da Mesa fazer o agendamento das reuniões), o Senhor 
Delfim Campos (referindo que não tem complexos de ninguém e que se recusava a 
permanecer na reunião caso houvesse novas referências acintosas), o Senhor 
Manjolinho Costa (discordando das referências produzidas quanto à responsabilidade 
dos membros da Assembleia), O Senhor Presidente da Mesa (dizendo que as 
afirmações não deveriam ser dirigidas ao PS, uma vez que apenas fez cumprir o que 
dispõe a lei na matéria), o Senhor Jorge Carvalho (dizendo estar admirado pela 
reacção do PS, uma vez que o protesto consubstanciava os seus pontos de vista sobre 
o que pensa e como deveria ser elaborada a ordem de trabalhos) e o Senhor Paulo 
Rodrigues (dizendo ter uma opinião diferente de como deve ser interpretada a lei). 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (dizendo que a Mesa deveria 
reflectir sobre o assunto; referindo que na posição dos outros Membros da Mesa 
questionaria “se estou a mais, então o que estou aqui a fazer?”, e que relativamente à 
poupança entendida pela Câmara em relação aos assessores deixaria o assunto para 
uma próxima reunião), o Senhor Duarte Nuno (esclarecendo que não apelidou de 
responsável qualquer dos membros presentes, apenas contestando algumas 
afirmações que considera despropositadas e irresponsáveis e que sente alguma 
preocupação face aos “job for de boys”, que tanto o PS criticava e que vai mantendo 
e até aumentando), o Senhor Américo Gonçalves (dizendo que as leis são iguais para 
todos e que o grupo do PS realiza reunião após conhecer a convocatória com os 
assuntos a tratar) e o Senhor Presidente da Câmara (contestando as afirmações do 
Membro Duarte Nuno e lembrando que na Câmara nada se tem passado como 
anteriormente, uma vez que na fixação de pessoal está subjacente a competência e 
aptidões demonstradas em períodos experimentais de desenvolvimento de trabalhos 
específicos). 
 
 Submetido a votação, foi o voto de protesto rejeitado, por 7 votos a favor, 6 
abstenções e 14 votos contra. 
 
d) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO MEDIANTE PERGUNTAS ORAIS OU 
ESCRITAS: 
 
 A Assembleia passou ao assunto acima referenciado, tendo usado da palavra o 
Senhor Paulo Rodrigues (manifestando a sua preocupação face ao incumprimento da 
recomendação efectuada quanto ao desenvolvimento do PUB; perguntando se o 
assunto é ou não importante e quais as razões do seu protelamento e quais os 
assessores que efectivamente se encontram em serviço na autarquia), o Senhor 
Duarte Nuno (solicitando informação sobre as razões porque as obras do fosso das 
muralhas e ordenamento do Porto de Pesca não constam do PIDAC; que mudanças 
houve de natureza económica e quais os motivos que levaram à estagnação das 
actividades geradoras de riqueza na área do concelho), o Senhor Presidente da Mesa 
(referindo que a questão anterior ultrapassava nitidamente a simples pergunta e 
resposta oral e que o assunto, face ao mérito do mesmo, poderia ser agendado para 
uma próxima reunião), o Senhor João Cláudio (perguntando quais as obras já 
efectuadas nos Paços do Concelho por conta da transferência financeira de 55 000 
contos), o Senhor Eduardo Figueira (referindo que pelo facto do projecto do PUB 
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estar na “gaveta” não é desculpa; que a Junta de Freguesia tomou diversas iniciativas 
para clarificação do assunto tendo em conta a importância que o mesmo documento 
tem para o desenvolvimento económico e social da freguesia, nomeadamente através 
da pretensão na aprovação de projectos de construção no seguimento da malha 
urbana já consolidada; dizendo que se mantém disponível para resolver o assunto, 
mantendo a sua concordância com a orientação já expressa e desejando que a 
resolução seja rápida e dentro dos prazos previstos). 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara (referindo que o PUB 
não é eficaz e é também uma preocupação da actual Câmara e lembrando os 
problemas que o mesmo encerra face aos pareceres desfavoráveis que contém; que há 
um defícit de assessores relativamente ao que poderia recrutar; que, na globalidade, o 
PIDAC está mal regionalizado mas que o importante é considerar as obras previstas e 
discordando que haja recessão ou diminuição de natureza económica face à 
disponibilidade actual de empresas que se vem implantando no concelho, de que deu 
alguns exemplos). 
 
e) APROVAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA E 
MOÇÕES: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação dos assuntos acima referenciados, e após 
o Senhor Presidente da Mesa ter sugerido o tratamento dos dois em conjunto, que foi 
aceite, e referido que, das diligências que efectuou para encontrar um local para 
realizar as reuniões da Assembleia, lhe foi oferecido graciosamente a sala do ex-
bingo do Hotel Praia Norte, usaram da palavra o Senhor Jorge Amador (sugerindo 
uma visita às instalações para se inteirar das condições), o Senhor Franco Pinto 
(dizendo que as instalações são conhecidas, pelo que dispensa a visita, sendo mais 
importante a mudança o mais breve possível), o Senhor Jorge Abrantes (referindo 
que Peniche não ocupa lugar de destaque no distrito de Leiria em relação às verbas 
irrisórias e consignadas no PIDAC;  que outros distritos e concelhos com menos área 
e população foram contemplados com verbas mais significativas, sendo, por isso, um 
mau plano de investimento para Peniche e, por esse facto, a que a CDU não poderia 
ficar insensível, fez chegar ao grupo Parlamentar na Assembleia da República 
propostas de alteração das verbas a consignar para as obras da 2ª. fase do Porto de 
Pesca, selagem da lixeira de Ferrel, obras do fosso das muralhas e piscinas 
municipais), o Senhor Presidente da Câmara (dizendo que a selagem da lixeira de 
Ferrel tem a ver com a Resioeste e não com o OGE), o Senhor Jorge Amador 
(lamentando que o Presidente da Câmara não registe no boletim municipal as 
propostas que o PCP fez na Assembleia da República para Peniche), o Senhor Aleixo 
Brás (dizendo que gostaria de ver o PS e o PSD a considerarem as propostas 
apresentadas pelo PCP quando estivesse em causa assuntos que respeitassem a 
Peniche), o Senhor Duarte Nuno ( dizendo que o Presidente da Câmara não deveria 
ser o porta-voz do grupo do PS), o Senhor Franco Pinto (referindo que o Presidente 
da Câmara deverá intervir sempre que solicitado a fazê-lo, cumprindo, de algum 
modo, aquilo que o PSD e a CDU vêm solicitando em termos de dignificação da 
própria Assembleia) e o Senhor Delfim Campos (dizendo que o cargo de Presidente 
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da Mesa deveria consubstanciar a condução com tenacidade dos trabalhos e abster-se 
de fazer determinadas considerações). 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Mesa (dizendo que a questão 
do IP6 é suficientemente importante para ser objecto de análise, quer quanto à 
natureza da obra quer quanto à polémica que vem gerando, sendo a Assembleia 
Municipal o local correcto para a sua apreciação; referindo que Peniche nada ganha 
com divisões, pelo contrário, ganhará com a unidade autárquica e conjugação dos 
seus esforços para que os objectivos sejam alcançados; lembrando o que foi decidido 
na reunião de Setembro em que todos nos congratulámos e deliberámos dar disso 
conhecimento ao MEPAT e, mesmo assim, alguns elementos, à revelia da decisão 
tomada, iniciaram movimento de contestação ao projecto actual e sugerindo que 
fossem apresentados elementos gráficos audio-visuais elaborados pela Câmara, que 
foi satisfeito e objecto da prestação de esclarecimentos por parte do Senhor 
Presidente da Câmara). 
 
 Após os esclarecimentos prestados, usaram da palavra o Senhor Presidente da 
Mesa (referindo que, como habitante de Peniche, se tem preocupado e reflectido 
sobre a obra do IP6; que a estrada a construir não é de atravessamento, sendo apenas 
de chegada e saída e interessando exclusivamente a Peniche; que não tendo havido, 
até à presente data, qualquer iniciativa dos concelhos limítrofes para obrigar o Estado 
a levar adiante o projecto, ao contrário do esforço desenvolvido pelas populações do 
concelho de Peniche que consideram a obra prioritária ao seu desenvolvimento e que 
acabaria com o isolamento a que estão votadas, não entende os motivos, e a que 
título, as Assembleias Municipais do Bombarral e de Óbidos aparecem neste 
contexto a tomarem posição sobre a matéria; chamando a atenção de que o projecto 
levou dois anos a executar e quatro a ficar na “calha” da decisão política e se a obra 
não avançar rapidamente outras a substituirão com o prejuízo de ficarmos à espera 
mais cinco ou sete anos até novo agendamento; interrogando-se se haverá hipótese, 
de momento, de convencer o Governo a alterar a sua posição no sentido de refazer o 
projecto e viabilizar as duas faixas com um separador central; realçando que Peniche 
tem um problema exclusivo, razão pela qual não devemos meter outras pessoas e 
entidades a interferir no assunto; questionando se alguém de bom senso quererá 
perder esta oportunidade e se o perfil concreto elaborado não será um óptimo traçado 
e referindo, ainda, que se deveria diligenciar no sentido de ser assegurado o IC 11), o 
Senhor Jorge Amador (dizendo que o movimento é pacífico e constituído por pessoas 
responsáveis; que gostaria de ver o Governo a considerar as quatro vias, dado que a 
constituir-se de raiz e tendo em atenção o tráfego a que a estrada vai estar sujeita e o 
atraso da obra, segundo a opinião dos técnicos, se poderia contemplar já  no traçado 
definitivo as quatro vias com separador central; criticando a falta de atitude do 
executivo em relação às pessoas que fazem parte do movimento, actuando como 
contra-vapor à iniciativa; referindo que o movimento não contesta a execução do 
troço e pretende, para além da alteração para as quatro vias, conhecer os efeitos de 
impacto ambiental que a construção provocará na zona e garantir que os montantes 
resultantes das expropriações sejam justos e encontrados de forma negociada; que 
ninguém foi coagido a assinar qualquer documento; que, no parecer anteriormente 
formulado pela Junta de Freguesia, o número de faixas não estaria em discussão, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 25.02.2000 * Fl. 
13 

 

tendo o mesmo sido condicionado pelo anterior vereador Senhor Afonso Clara, e que 
continua a aguardar oficialmente a deliberação da Câmara sobre o assunto), o Senhor 
Américo Gonçalves (perguntando ao Senhor Presidente da Junta de freguesia de 
Serra D’El-Rei se conhecia ou não o traçado, tal como está previsto; reprovando a 
atitude do referido membro de tentar tirar partido e ter-se associado a instituições que 
pretendem obstar à construção; lamentando de se ter proposto o nó em Serra D’El-
Rei e alertando para o facto do projecto actual poder ser inviabilizado e não termos a 
estrada no anos mais próximos), o Senhor Fernando Manjolinho (dizendo acreditar 
que o movimento partiu com o intuito de atrasar o processo, dado que nunca 
acreditaram que o projecto ia ser alcançado; que tem conhecimento que houve 
pessoas que assinaram o documento sem saberem os pormenores e referindo que o 
projectado satisfaz plenamente as necessidades do volume de tráfego previsto), o 
Senhor Delfim Campos (dizendo não perceber as razões que levam então a construir-
se auto-estradas; não aceitar que apelidem os membros que discordam do projecto de 
“cegos políticos ou idiotas intelectuais”; solicitando ao Senhor Presidente da Mesa 
que imponha serenidade aos elementos do PS; referindo que não alinha em bairrismo 
desacerbado, admitindo a audição das populações limítrofes; questionando se a 
estrada com quatro faixas não ofereceria maior segurança e se teremos que ser 
sempre fatalistas fazendo coisas pequenas quando há oportunidade de executar obra 
de maior dimensão e lamentando que se diga que as pessoas assinaram o documento 
de recolha de assinaturas de cruz e sem conhecimento de causa), o Senhor Paulo 
Santos (dizendo que há a tentativa  de “tapar o sol com a peneira”, uma vez que é 
difícil acreditar que as pessoas que estiveram envolvidas não conhecessem o traçado; 
questionando se alguém de bom senso quererá assumir a responsabilidade pela não 
execução da estrada e interrogando-se se não haverá outros interesses por detrás da 
pretensão), o Senhor Duarte Nuno (dizendo que não dispõe de muitos dados técnicos; 
que não gostaria de ser acusado de ter participado no entravamento do processo e que 
preferia “uma estrada na mão do que quatro faixas a voar”), o Senhor Franco Pinto 
(dizendo que não há projectos à escolha e que como cidadão de Peniche, e face à 
prioridade da mesma, é preferível ter agora a estrada que está planeada do que ter 
uma outra, não se sabendo quando; não ter dúvidas que o movimento, 
objectivamente, está contra os interesses do concelho de Peniche e movido por outros 
objectivos mal intencionados; estar desagradado por ver cidadãos de Peniche ligados 
ao movimento e referindo que, simultaneamente com a recuperação do E.N. 114, 
Peniche ficaria bem servido em termos rodoviários), o Senhor Paulo Rodrigues 
(dizendo não ser curial fazer-se referência a pessoas que não têm a possibilidade de 
manifestar a sua opinião, nomeadamente no caso em que é mencionado o ex-
vereador Afonso Clara;  que o movimento tem algum mérito e simpatia do grupo do 
PSD e que se passasse à votação por considerar o assunto  esgotado) e o Senhor 
Eduardo Figueira (referindo que o movimento é pacífico e tem pautado a sua 
actividade com rigor e sentido de responsabilidade dadas as preocupações 
manifestadas pelas pessoas; dizendo que escolhia a proposta do movimento; que o 
assunto poderia ser resolvido caso houvesse vontade política do Governo e que se 
admira que a Assembleia não seja capaz de acreditar nessa disposição; que os 
habitantes dos outros concelhos têm o direito de se pronunciar sobre o assunto e que 
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devido a aspectos relacionados com o desenvolvimento solicitaram a rectificação do 
projecto à Assembleia da República). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (dizendo que o movimento é 
tripartidário e pretende também que a IP6 seja uma obra que proporcione segurança 
às pessoas; que não se conhece o estudo de impacto ambiental e que a obra vai 
penalizar o Olho Marinho, a cuja população se deveria manifestar a nossa 
solidariedade, e referindo que “era o que faltava que o movimento quisesse cortar o 
desenvolvimento de Peniche”) e o Senhor Presidente da Mesa (sugerindo a retirada 
das três moções apresentadas, dado o grau de conflitualidade que encerram, e a 
identificação com a deliberação tomada pela Câmara sobre a matéria; referindo que 
se não for encontrada uma posição consensual só Peniche perderá e sofrerá as 
consequências no contexto actual e que a solução foi devidamente estudada e se não 
deveria reivindicar “só por da cá aquela palha”). 
 Seguidamente, e após ter sido deliberado retirar as moções apresentadas, a 
reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos.   
  
 Reatada a reunião, usaram da palavra, o Senhor Presidente da Mesa 
(promovendo a leitura de moção conjunta, proveniente de reunião realizada entre os 
diversos grupos), o Senhor Delfim Campos (aludindo à proposta enunciada e 
entendida como tentativa de reconciliação e impedimento de confrontação pública e 
sugerindo que fosse declarado a apresentação das moções que foram retiradas). 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Franco Pinto (dizendo que, caso não houvesse 
consenso, a moção apresentada pelo PS assumia de novo a sua forma exacta e 
inicial), o Senhor Paulo Rodrigues (sugerindo, face à ausência de consenso, que 
fossem novamente readmitidas as moções inicialmente apresentadas e se passasse à 
votação) e o Senhor Delfim Campos (referindo que votar uma proposta consensual, 
depois das posições tomadas, seria, no mínimo, inaceitável e sugerindo que se 
avançasse para a votação). 
 Retirada a proposta comum e efectuada a leitura, uma após outra, das moções 
na sua redacção inicial e que a seguir se transcrevem, constataram-se os seguintes 
resultados: 
 
 “MOÇÃO: 
 

IP6 – VIA RÁPIDA PENICHE/DAGORDA 
 

 
 Considerando que uma ligação rápida de Peniche ao exterior, que 
substituísse as velhas estradas para Caldas da Rainha e Lisboa, é um sonho 
antigo de Peniche e uma reclamação permanente e dos seus representantes 
autárquicos; 
 Considerando que como fruto desse esforço e na versão que sempre foi 
apreciada e aprovada pela totalidade dos órgãos autárquicos concelhios, a 
Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, temos agora, finalmente, 
essa obra a concurso; 
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 Considerando que se trata, com 4, 3 e 2 vias ao longo do seu percurso e 
uma plataforma que oscila entre os 14 e os 24 metros de largura (as estradas 
actuais apenas têm 6 metros), duma via magnífica, que responde perfeitamente às 
nossas necessidades e que está ao alcance da mão, pois estará concluída até final 
de 2002; 
 Considerando que quando todos respiramos aliviados e tudo procuramos 
fazer para que nenhum imprevisto possa comprometer o feliz desfecho do 
processo, surgem duas vozes, que sempre também reclamaram e aprovaram a via 
rápida tal como foi posta a concurso, a dizer, é necessário refazer o projecto em 
ordem a prever 4 faixas em todo o trajecto; 
 Considerando que estamos perante uma grave irresponsabilidade, pois os 
autarcas em causa sabem perfeitamente que, a ter acolhimento a sua posição, era 
a construção da via rápida que ficaria comprometida, levando Peniche a ter que 
esperar mais uns largos anos para, de novo, conseguir colocar esta obra em 
condições de ser realizada; 
 
 Propõe-se que a Assembleia Municipal de Peniche, reunida na sua sessão 
ordinária de Fevereiro, delibere: 
 
 1 – Rejeitar energicamente a posição assumida pelas Juntas de Freguesia  
de Ferrel e Serra d’ El-Rei, de que seja estudada a alteração do traçado deste lanço 
do IP6 de forma a vir a contemplar 4 faixas em toda a sua extensão, por se tratar 
duma manifestação extemporânea e lesiva do grande objectivo de toda a população 
concelhia, que é ter rapidamente operacional uma ligação viária decente à rede de 
estradas nacional, objectivo que o projecto em concurso inquestionavelmente 
assegura. 
 
 2 – Identificar-se com a deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua 
reunião de 7 de Fevereiro passado sobre esta matéria, assumindo como suas as 
posições então aprovadas, nomeadamente: 
 

1.º- Manifestar ao Senhor Ministro do Equipamento e ao ICOR o 
desejo de que o concurso para a construção do referido lanço seja levado até ao 
fim e que a obra se inicie nos prazos previstos; 

 
2.º- Manifestar ao Senhor Ministro do Equipamento e ao IEP o 

desejo de que, sem prejuízo do disposto no número anterior, se executem os 
estudos de recenseamento de tráfego e outros que se julguem necessários com vista 
a habilitar à tomada de decisão sobre o alargamento do perfil da via, logo que tal 
se justifique; 
 

3.º- Manifestar ao Senhor Ministro do Equipamento a urgência de 
programar a construção do lanço do IC11, entre Peniche e Torres Vedras (nó do 
IC1), de forma a dotar o concelho das infra-estruturas rodoviárias indispensáveis 
ao seu desenvolvimento. 

 
 Peniche, 25 de Fevereiro de 2000.” 
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 Seguidamente, interveio o Senhor Delfim Campos (dizendo que a moção 
contém considerandos que o grupo da CDU considera inaceitáveis). 
 
 Após o Senhor Presidente da Mesa ter declarado que se iria proceder à 
votação, o grupo da CDU retirou-se da reunião. 
 
 Submetida a votação, constatou-se a aprovação da moção em apreço, por 
maioria, com 14 votos a favor e 7 abstenções. 
 
 “MOÇÃO: 
 
  Em 1990 e 1994, efectuaram-se estudos de tráfego para determinar a 
execução do projecto do troço do IP6 Peniche/Dagorda. 
  Durante bastante tempo, o projecto esteve preparado e parado na 
gaveta até que, apressadamente, em Outubro de 1999, o Engº. Cravinho, para tentar 
salvar a face do Governo e a sua própria face, lançou para concurso, sem sequer o 
rever!. 
  Colocou-nos perante uma situação de facto consumado, da qual ele é o 
grande responsável pela leviandade e precipitação com que tratou todo este 
processo! 
  Respeitamos o Movimento Pró-4 Faixas e até não discordamos dele em 
absoluto, dado que a sua actuação não é idiotice intelectual nem completa cegueira 
político-partidária como alguém já o afirmou, até porque nele se encontram 
representadas Juntas de Freguesia de três quadrantes políticos (PSD, CDU e PS). 
  No entanto, não será por nós que a obra não avançará!. 
  Repudiamos a posição meramente eleitoralista do Sr. Presidente da 
Câmara quando se disponibiliza para suspender o seu mandato e ir à Assembleia da 
República defender o IP6, já que o deveria fazer igualmente na escandalosa 
distribuição de verbas do PIDDAC 2000 para Peniche. Igualmente esta posição do 
Sr. Presidente da Câmara revela uma total falta de confiança nos Deputados eleitos 
pelo Partido Socialista no Distrito de Leiria na defesa dos nossos interesses. 
 
  Solicitamos: 
 
  1 – Que a Câmara Municipal de Peniche exija do Governo que os 
estudos para o alargamento do IP6 a 4 vias (estudos de tráfego, impacto ambiental, 
perfis e expropriações) se iniciem; 
  2 – Que a execução do troço do IC11 entre Peniche e Torres Vedras 
entre em PIDDAC no próximo ano. 
 
 O grupo do PSD.” 
 
 Submetida a votação, já com os elementos da CDU presentes, constatou-se a 
sua rejeição, com 7 votos a favor,  6 abstenções e 14 votos contra. 
 
 “MOÇÃO: 
 
  - Considerando que o traçado do IP6, entre Dagorda e Peniche, que 
irá ser implementado na Sub Região Oeste, servirá em especial uma população 
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residente estimada em cerca de 55 000 habitantes, nos Concelhos de Óbidos, 
Peniche e Bombarral, onde a densidade populacional é de 81,5, 341,9 e 136,4 
habitantes/Km2, respectivamente, chegando a duplicar na época de Verão; 
  - Considerando que este troço do IP6 abrange uma zona de grandes 
potencialidades turísticas, agrícolas, pesqueiras e agro-alimentares, carenciada de 
infraestruturas rodoviárias, indispensáveis a um desenvolvimento harmonioso que 
urge: 
 
  A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária a 
25 de Fevereiro de 2000 delibera: 
 
  1 – Apoiar as pretensões dos habitantes e autarcas do PP, PSD, CDU 
e do Partido Socialista, dos Concelhos de Óbidos, Peniche e Bombarral que 
reivindicam a implementação do IP6, nesse troço, com 4 faixas de rodagem; 
  2 – Solidarizar-se com a petição a apresentar na Assembleia da 
República pelo Movi-mento Pró 4 Faixas. 
 
 O grupo da CDU.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta em epígrafe rejeitada, com 6 votos a favor 
e 21 votos contra. 
 
 Fez declaração de voto verbal, o Senhor Jorge Amador (dizendo-se contristado 
com o conteúdo da moção que respeita à posição assumida pelas Juntas de Freguesia 
e referindo não aceitar que se referencie que os objectivos a que se propunham viesse 
a prejudicar os legítimos interesses da população do concelho de Peniche). 
 
 Foi deliberado, ainda, remeter cópia da moção aprovada ao Senhor Primeiro 
Ministro, Grupos Parlamentares da Assembleia da República e Senhor Secretário de 
Estado das Obras Públicas e promover a sua divulgação pela imprensa nacional, 
regional e local. 
 
2º. – 1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos prosseguiriam em 
próxima reunião, a realizar no dia 10 de Março de 2000, para apreciação e votação 
dos assuntos agendados e que ficaram por tratar e, eventualmente, outros que 
entretanto poderão aparecer e cuja inclusão na ordem do dia será oportunamente 
submetida à consideração dos membros da Assembleia. 
 
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: 
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 Sendo quatro horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da 
Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta 
que eu,                                                                                      , 1º. Secretário da 
Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 
 


