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ACTA N.º 2/2000 

 
ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
FEVE- REIRO DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, 
REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2000: 

 
Aos dez dias do mês de Março do ano dois mil, no Hotel da Praia Norte, nesta 

Cidade, pelas vinte e duas horas, 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, 
Jorge Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, Duarte Nuno Simões 
Vicente, Luis Fernando Pereira Vala Firmino, 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 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 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. 

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

 Não compareceram a esta reunião os Membros Senhores Eduardo Marques Dias 
Figueira, Luis Pedro Batalha Codinha Grilo e Rui António Rodrigues de Carvalho. 
 
 Assistiram à reunião os Vereadores Senhores José Maria dos Anjos Costa e 
João Paulo Oliveira Teófilo. 
 
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 Fernando Manjolinho Costa, por um período de  8 dias, a 
partir do dia 8 do corrente mês, por se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Luis Alberto Santos Costa,  por um período de 3 dias, a 
partir de hoje, pelo motivo indicado anteriormente. 
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- Do Senhor Raúl Fernando Conceição Santos, por um período de 8 dias, 
a partir de 9 do corrente mês, pelo mesmo motivo. 

- Do Senhor Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva, por um 
período de 10 dias, a partir de hoje, por motivo de assistência à família. 

- Do Senhor António José Filipe, por um período de 8 dias, a partir de 9 
do corrente mês, por se encontrar ausente do concelho. 

- Da Senhora Maria Dilene de Oliveira Leiria, por um período de 8 dias, 
a partir do corrente mês, pelo motivo atrás referido. 

- Do Senhor José Manuel Batista Ribeiro, por um período de 8 dias, a 
partir de 9 do corrente mês, pelo mesmo motivo. 

- Da Senhora Maria Emília  Antunes, por um período de 8 dias, a partir 
de 9 do corrente mês, pelo mesmo motivo. 

 
 A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos 
solicitados e, encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhor Álvaro André Paiva Amador (da CDU) e Senhor Joaquim Luis de Jesus 
Santos (do PSD), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a 
participar na reunião. 
 
 Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da 
Assembleia a inclusão na ordem de trabalhos dos assuntos adiante mencionados, os 
quais tinham sido já aventados através do ofício nº. 1861, datado de 1 de Março 
corrente: 
 
  – Indicação de 3 Deputados Municipais, para integração da Comissão 
Organizadora das Comemorações do 26º. Aniversário do 25 de Abril; 
   – Alteração ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 
     – Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios do Oeste; 
  – Alteração de âmbito limitado ao Plano Director Municipal; 
  – 1ª. revisão ao Plano de Actividades para o ano económico de 2000; 
   – 1ª. revisão ao Orçamento Municipal para o ano de 2000. 
 
 Ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido dos 
assuntos serem apreciados imediatamente a seguir aos pontos que já vinham agendados 
da última reunião e ficando ordenados como sendo os pontos 4 a 9 da ordem do dia, 
respectivamente. 
 
 A seguir, intervieram o Senhor Presidente da Mesa (questionando a Assembleia 
sobre a configuração da sala) e o Senhor Duarte Nuno (sugerindo outra disposição das 
mesas e chamando a atenção de que foram apresentados à Mesa três requerimentos). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (lembrando que se não deveria 
prejudicar a ordem de trabalhos e sugerindo que os requerimentos fossem apreciados 
no final e após esgotados os assuntos agendados), o Senhor Franco Pinto (solicitando a 
leitura dos temas versados nos requerimentos a fim de poder dar a sua opinião e 
dizendo que se deveria apreciar em primeiro lugar a ordem do dia e depois e antes da 
intervenção do público verificar da possibilidade da sua admissibilidade), o Senhor 
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Jorge Carvalho (fazendo a leitura de três requerimentos apresentados, versando, o 
primeiro, um pedido de confirmação à Ministra Srª. Elisa Ferreira sobre a autenticidade 
da notícia veiculada pelos órgãos de comunicação social em que esta se referia ao 
cancelamento até 30 de Julho de 2001 dos apoios ao investimento das empresas da 
Região Oeste e se essa situação, a ser verdade, vem também afectar os investimentos 
inscritos no programa PROCOM levado a cabo nesta Cidade, o segundo, para que os 
documentos relativos às contas de gerência e Relatório de Actividades fossem 
distribuídos aos grupos representados na Assembleia com10 dias de antecedência da 
data da realização da reunião ordinária destinada à sua discussão e aprovação, e com 
eles fossem também distribuídos os mapas referentes aos investimentos inscritos no 
QCA II e respectivas taxas de execução, de forma pormenorizada, e, o terceiro, para 
que as reuniões da Assembleia não se prolongassem para além da 1 hora da manhã), o 
Senhor Duarte Nuno (fazendo a leitura de um quarto requerimento subordinado ao 
tema: Urbanismo e Ambiente no Concelho de Peniche e dizendo que não havendo 
intencionalidade de criar problemas ao funcionamento da reunião entendeu que era a 
melhor forma de fazer a sua apresentação), o Senhor Jorge Amador (referindo não 
fazer sentido o 3º. requerimento, uma vez que a pretensão está contemplada no 
Regimento; que ao 1º. deverá o Senhor Presidente da Câmara dar resposta e que o 2º. e 
4º. deveriam ser objecto de outra apreciação por deles constarem matérias relevantes) e 
o Senhor Paulo Rodrigues (referindo que os assuntos versados nos requerimentos são 
importantes, por isso os apresentaram, e que os mesmos poderiam ser discutidos no 
final e após a apreciação dos pontos constantes da ordem de trabalhos). 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 1º. da ordem de trabalhos, tendo-se 
verificado as intervenções do Senhor Duarte Nuno (lamentando, apesar das diversas 
insistências que fez, que só passados dois anos e depois do crescendo de situações que 
vêm atestando contra a segurança das pessoas apareça o regulamento), o Senhor Paulo 
Rodrigues (perguntando qual a opinião das forças policiais do concelho), o Senhor 
Jorge Carvalho (solicitando informação sobre se o elemento que fará parte do 
Conselho como representante da DREL pertence ao quadro das escolas do concelho de 
Peniche), o Senhor Vereador José Maria Costa (dizendo não fazer sentido que seja 
designado um elemento que não pertença ao quadro de escolas do concelho, mas que 
caberá à DREL tal indicação), o Senhor Presidente da  Mesa (dizendo que, apesar de 
ter havido um atraso na implementação do Conselho Municipal de Segurança, se 
mostra satisfeito por o mesmo poder iniciar a sua actividade e funcionar de acordo com 
a legislação em vigor e adaptada à realidade local) e  o Senhor Presidente da Câmara 
(chamando a atenção para a incumbência que cabe à Assembleia de designar 10 
cidadãos do concelho de Peniche para fazerem parte do Conselho Municipal de 
Segurança). 
 
 Submetido a votação, foi o regulamento em causa aprovado, por unanimidade. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO 
SERVIÇO DE SANEAMENTO DE PENICHE: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2º. da ordem de trabalhos, sobre a 
abolição da taxa de ligação à rede de saneamento prevista nos Artºs. 36º. e 37º. do 
Regulamento em apreço, usou da palavra o Senhor Presidente do Conselho de 
Administração dos SMAS (prestando os esclarecimentos e informando dos motivos 
que estão subjacentes à alteração proposta, nomeadamente que os valores envolvidos 
são de difícil cobrança e têm pouca expressão no contexto global da receita dos 
SMAS). 
 
 Submetida à votação, foi a proposta de alteração apresentada aprovada, por 
unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PENICHE: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 3º. da ordem de trabalhos tendo-se 
verificado as intervenções do Senhor  Álvaro André (questionando se, para além dos 
elementos a que refere o ponto 2.6 do Regulamento, não deveria incluir jovens 
pertencentes às secções juvenis do GDP e Stella Maris), o Senhor Vereador José Maria 
(referindo que o regulamento tende a abranger todas as associações independentemente 
de se encontrarem legalmente constituídas), o Senhor Presidente da Mesa (chamando a 
atenção de que o regulamento não é estanque, admitindo a qualquer momento 
propostas de melhoria e adaptação) e o Senhor Duarte Nuno (dizendo que deveria 
existir um princípio de aceitação, de modo a convencer as organizações à sua 
legalização para que a sua integração se faça correctamente)  e o Senhor Paulo Santos 
(manifestando a sua satisfação pela criação do regulamento tendente ao 
reconhecimento promocional da sociedade civil jovem do concelho e fazendo votos 
para que seja bem utilizado e participativo). 
 
 Submetido a votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
INDICAÇÃO DE 3 DEPUTADOS MUNICIPAIS, PARA INTEGRAÇÃO DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO 26º. ANIVERSÁRIO 
DO 25 DE ABRIL: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 4º. da ordem de trabalhos, e após o 
Senhor Vereador José Maria Costa ter sugerido, na sequência do que é prática habitual, 
a indicação de 1 elemento de cada força política para fazer parte da comissão 
organizadora, intervieram o Senhor Delfim Campos (solicitando esclarecimento sobre 
os valores que irão ser disponibilizados para as comemorações), o Senhor Presidente 
da Câmara (referindo que o valor disponível andaria na ordem dos mil contos), o 
Senhor Duarte Nuno (dizendo que ninguém tem dúvidas quanto à vertente democrática 
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que o evento encerra, mas que deveria haver progressivamente alguma moderação com 
outras prerrogativas para além das festivas), o Senhor Jorge Amador (referindo que,  
cada vez mais, não se deveria esquecer a data, devendo ser criadas as condições para 
que as comemorações fossem tão dignas como as do ano anterior), o Senhor Aleixo 
Braz (dizendo que do 25 de Abril relevam ensinamentos que não devem ser 
esquecidos; a verba a disponibilizar deveria ser condigna com a efeméride; que do 
trabalho a desenvolver se deveriam incluir conferências com alguma dignidade e 
sugerindo a dinamização nas escolas para que os jovens não esqueçam o significado do 
25 de Abril), o Senhor Paulo Santos (dizendo não haver cabimento sobre a discussão 
do orçamento para o 25 de Abril quando ainda não está constituída a comissão e 
referindo que, por constituir um marco histórico, cada vez mais a data deve ser 
assinalada) e o Senhor Franco Pinto (dizendo que o 25 de Abril deverá ter uma função 
didáctica, onde a ligação entre a experiência vivida e os jovens deverá ser factor de 
referência; referindo que as comemorações a levar a efeito pela Câmara não deverão 
ser confundidas com as que cada grupo entenda fazer e para as quais deverão ser 
canalizadas verbas com moderação). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Aleixo Braz (sugerindo que a 
importância a despender fosse substancialmente valorizada e lamentando a falta de 
participação do povo e da juventude em anteriores comemorações), o Senhor Marco 
Bem (dizendo que é fácil fazerem-se acusações aos jovens, mas que há outras formas 
para estes se manifestarem desde que lhes sejam apresentadas ideias novas) e o Senhor 
Presidente da Mesa (dizendo que terá que haver da parte de todos muito talento e um 
papel mais activo nesta sociedade). 
 
 Submetido à consideração da Assembleia, foram indicados para constituirem a 
comissão organizadora das comemorações do 25 de Abril a Senhora Susete Laranjeira 
(do PS) e os Senhores Rui Carvalho (do PSD) e Aleixo Brás (da CDU). 
 
ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5º. da ordem de trabalhos, usaram 
da palavra o Senhor Vereador José Maria Costa (prestando os esclarecimentos 
necessários e adequados relativamente à proposta apresentada pela Câmara), o Senhor 
Presidente da Mesa (solicitando informação sobre o exacto conteúdo funcional dos 
lugares a criar face ao resvalamento  que poderá originar), o Senhor  Delfim Campos 
(questionando se os meios financeiros advêm de verbas do orçamento municipal ou se 
haverá reforço das mesmas por parte do Estado), o Senhor Duarte Nuno (interrogando-
se sobre o resultado da votação proferida por unanimidade pela Câmara aquando da 
discussão do assunto e dizendo que deveria ser o Governo a criar as condições ao nível 
global do ensino), o Senhor Jorge Amador (dizendo que compreende a proposta como 
medida de gestão e que entende que aquela tem subjacente os meios necessários 
contemplados pelo Estado) e o Senhor Presidente da Câmara (esclarecendo que a 
responsabilidade da implantação dos jardins de infância é da Câmara e que o assunto 
está inserido num pacote de descentralização da iniciativa do Governo com a 
correspondente transferência dos meios financeiros). 
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 Seguidamente, intervieram o Senhor Vereador José Maria Costa (dizendo que a 
Câmara está perante uma situação concreta e terá que arranjar solução), o Senhor 
Franco Pinto (dizendo discordar do sistema de contratação a prazo, mas que nalguns 
casos será um mal necessário), o Senhor Duarte Nuno (perguntando quais as razões 
que levaram à criação de mais um lugar, quando as funções são exercidas por nove 
pessoas e se em todos os sectores é esta a prática da Câmara; referindo que a 
contratação a prazo é legal e que o Estado, não dando o exemplo no cumprimento das 
suas obrigações, pretende que os outros o façam) e o Senhor Presidente da Câmara 
(dizendo que o lugar em aberto é para possibilitar um eventual recrutamento, caso se 
verifique a necessidade de admitir alguém para outro jardim de infância; que a prática 
corrente da Câmara é a de celebrar contratos a prazo, tendo em vista, caso seja 
necessário, e atendendo às capacidades demonstradas pelos contratados, possibilitar a 
sua integração definitiva). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Vereador José Maria Costa (lembrando que, 
paralelamente à resolução do assunto está subjacente a integração de crianças com 
deficiência e a necessitarem de acções educativas especiais), a Senhora Susete 
Laranjeira (dizendo que é de louvar a Câmara por possibilitar, mesmo sazonalmente, o 
recrutamento de algumas pessoas desinseridas da realidade local,  proporcionando, 
desta forma, o desagravamento do problema do desemprego existente em Peniche), o 
Senhor Jorge Amador (referindo que a resolução da questão social é deveras essencial; 
que a contratação a termo certo deveria ser em menor grau e lembrando que a Cercip é 
a entidade que emprega mais trabalhadores com vínculo definitivo), o Senhor Duarte 
Nuno (criticando os excessos da política de âmbito social e dizendo que deverá fazer-
se um esforço para dinamização das actividades económicas do concelho), o Senhor 
Delfim Campos (dizendo que a baixa produtividade tem a ver com a fraca tecnologia 
usada pelas empresas e questionando se a economia não deve estar ao serviço das 
pessoas), o Senhor Álvaro Amador (criticando o Governo quanto à política de 
emprego) e o Senhor Presidente da Câmara (dizendo que os contratos a termo certo são 
um mal necessário e que neste momento há a preocupação de reorganizar o quadro de 
pessoal da Câmara). 
 
 Submetida a votação, foi a proposta à alteração do quadro de pessoal aprovada, 
por unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO 
OESTE: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do 6º. ponto da ordem de trabalhos em 
epígrafe, não se registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, a Assembleia, deliberou, por unanimidade, nos termos e 
para os efeitos do disposto no nº. 5 do artigo 4º. da Lei nº. 172/99, de 21 de Setembro, 
dar o seu acordo às alterações propostas aos artigos 1º., 9º., 11º., 12º., 17º., 18º. e 34º., 
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às quais havia já a Câmara Municipal dado, também, o seu acordo, por deliberação 
tomada em reunião de 21 de Fevereiro último. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
ALTERAÇÃO DE ÂMBITO LIMITADO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7º. da ordem de trabalhos acima 
referenciado, e após o Senhor Presidente Câmara ter prestado os esclarecimentos sobre 
a matéria, nomeadamente os motivos e compromissos assumidos pelo executivo 
anterior, usaram da palavra o Senhor Jorge Amador (dizendo que, em princípio, não 
tem opinião desfavorável, mas gostaria  de saber qual a opinião dos arquitectos da 
autarquia, uma vez que estranha a alteração neste momento;  perguntando se há 
documento escrito sobre o compromisso assumido e se houve reclamação ao PDM 
aquando da sujeição a inquérito público), o Senhor João Cláudio (referindo que o 
problema foi levantado pela Directora  da RAN e que havendo outras situações 
idênticas sugeria a revisão imediata do PDM), o Senhor Duarte Nuno (dizendo que não 
conhecendo objectivamente a dimensão de outros casos iguais haveria que reflectir 
sobre as questões de natureza urbanística; que tendo o PDM muitas lacunas não 
deveriamos atribuir culpas mas preocuparmo-nos em iniciar um processo de discussão 
sobre a globalidade do documento e correspondentes rectificações que nele poderiam 
ser introduzidas) e o Senhor Presidente da Mesa (questionando sobre as razões que 
levaram a esta intervenção pontual e sobre a área exacta abrangida). 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Duarte Nuno (sugerindo alteração qualitativa 
face à  saturação do espaço e brutal concentração urbana), o Senhor Jorge Amador 
(lembrando o compromisso assumido pelo Presidente da Câmara quanto à revisão do 
PDM e referindo que face à pressão urbanística significativa que se verifica na 
freguesia de Serra D’El-Rei espera que os PU’s estejam disponíveis com a brevidade 
possível), a Senhora Susete Laranjeira (lembrando que muitos dos habitantes de 
Peniche não usufruem nem tem possibilidade de ter habitação condigna, pelo que será 
extremamente importante não descurar esta necessidade, até como forma de alterar e 
minorar os problemas sociais existentes e que lhe estão subjacentes) e o Senhor 
Presidente da Câmara (dizendo que para a cedência do espaço para construção de 
igreja houve o compromisso de possibilitar uma intervenção urbana, com a qual, na 
altura, não concordou, mas que atendendo à situação, a Câmara, como entidade de 
bem, deverá honrar e cumprir o que assumiu, e referindo que é pretensão do executivo 
ter em atenção o controlo das intervenções urbanísticas nos espaços urbanos e 
urbanizáveis). 
 
 Submetida a votação, foi a alteração apresentada aprovada, por maioria,  com 
22 votos a favor e 1 abstenção. 
 
 Fizeram declarações de voto verbais, o Senhor Duarte Nuno (dizendo ter-se  
abstido por considerar que a alteração dever-se-ia conter num processo de 
enquadramento global e ter alguma dificuldade em aceitar como legítimas as 
pretensões do requerente) e o Senhor Jorge Amador (dizendo ter votado 
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favoravelmente por não ter argumentos contrários; não deverem ser criados obstáculos 
a qualquer munícipe nesta matéria e considerar que a Câmara irá diligenciar, com 
urgência, a revisão do PDM). 
 
1ª. REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO ECONÓMICO 2000: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 8º. da ordem de trabalhos, não se 
registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 20 
votos a favor e 2 abstenções. 
 
 Não participou na votação o Membro Senhor Jorge Amador. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO ECONÓMICO DE 
2000: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 9º. da ordem de trabalhos, não se 
registaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 20 
votos a favor e 2 abstenções. 
 
 Não participou na votação o Membro Senhor Jorge Amador. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
 Terminada a ordem de trabalhos, voltou a Assembleia à apreciação dos quatro 
requerimentos apresentados no início da reunião e, por sugestão do Senhor Presidente 
da Mesa, uma vez que os 1º. e 2º. referem questões que cabem à Câmara providenciar 
e dar andamento, o 3º. estar contemplado no Regimento e o 4º., que pela sua 
abrangência e importância merecerá ser objecto de ponto específico em próxima 
reunião de trabalhos, foi determinado deixar que os desenvolvimentos sobre os pedidos 
se processem normalmente e pelas entidades com responsabilidade sobre a matéria, 
devendo, quando conhecidos os resultados obtidos, serem prestadas as informações 
correspondentes. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Mesa (fazendo 
algumas considerações relativamente a campanhas jornalísticas pouco abonatórias 
naquilo que poderiam ser as pretensões de Peniche ao desenvolvimento; que pela falta 
de rigor e seriedade que encerram poderão, com alguma prudência, ser objecto de 
resposta, nomeadamente no que se refere à implementação da marina e referido ser 
imperioso o agendamento, em próxima reunião, de assunto relacionado com a 
problemática do emprego e inserção social), o Senhor Duarte Nuno (referindo ter 
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dúvidas quanto à legitimidade da intervenção do Presidente da Mesa e afirmando que o 
que está associado à vertente imobiliária em geral é a especulação) e o Senhor João 
Cláudio (referindo que é triste o desenvolvimento de campanhas que ponham em causa 
o interesse de Peniche e estranhando que o assunto não tenha sido agendado dada a sua 
gravidade). 
 
2º. – 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 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. 
 


