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ACTA N.º 11/2000 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
DEZEM-BRO DA  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE   PENICHE,   
REALIZADA NO  DIA 15  DE DEZEMBRO DE 2000: 

 
Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano dois mil, no edifício-sede das 

Juntas de Freguesia de Peniche, nesta Cidade, pelas vinte e uma horas e trinta e quatro 
minutos, estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, João Manuel 
Jesus Gomes e Belmiro do Nascimento Ribeiro, respectivamente, Presidente, Primeiro 
e Segundo Secretário da respectiva Mesa, e os Senhores Sebastião Codinha Batalha, 
Abel José Carvalho de Campos, Jorge Alberto Bombas Amador, Raúl Fernando 
Conceição Santos,  Joaquim Luis de Jesus Santos, Delfim António Ferreira Campos, 
Paulo Jorge Ferreira Santos, Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves,  Fernando Manjolinho Costa e Luis Alberto 
Santos Costa, 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 financeiro de 2001. 
       2 – Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano 
financeiro de 2001. 
       3 - Apreciação e votação do Orçamento e Plano Plurianual de Investi-
mentos dos Serviços Municipalizados para o ano financeiro de 2001. 
                           4 -  Apreciação  e  votação  a deliberação camarária de 20.11.2000, 
rela-tiva à alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 

     5 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16.10.2000, 
sobre a adesão à Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos. 

     6 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16.10.2000, 
rela-tiva  a proposta apresentada pelos Serviços Municipalizados com vista à isenção 
de pagamento das Taxas de Ligação (saneamento) e Tarifas de Conservação de 
Esgotos pelas Instituições de Utilidade Pública e de Utilidade Pública Administrativa. 

     7 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16.10.2000, 
rela-tiva à indicação de membros da Assembleia para acompanhamento da elaboração 
das normas definitivas do Regulamento de Obras em Loteamentos Particulares. 
       8 – Designação de membros da Assembleia  para integrar a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. 
       9 – Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal. 
  

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

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Senhores Vidaúl Félix da Glória (21.45H), Luis Gonzaga 
Franco Pinto (21.55H), Aleixo Pereira Braz (21.42H), Rui António Rodrigues 
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Carvalho (21.58H),  Jorge Serafim Silva Abrantes (21.45H) e Marco António Borges 
Bem (21.45H). 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Eduardo Marques Dias Figueira e 

Duarte Nuno Simões Vicente. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 

Teófilo e os Senhores Vereadores Carlos Alberto das Neves João e  Anabela Correia 
Dias. 
 
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 Art.º 38º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à 
reunião de hoje pelo Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Joaquim 
Faustino Bruno dos Santos. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
justificação de falta, a seguir referido: 
 - Do Senhor Diamantino Francisco da Conceição Silva, por não estar presente 
na reunião de hoje,  por motivos de ordem profissional. 
 
 A Mesa informou de que havia considerado justificada a falta. 
 
LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que 
adiante se referencia, se encontrava disponível para consulta: 
 
 1 – Circular nº. 126/2000, de 13.12.2000, da ANMP, relativa à Lei de Protecção 
de Crianças e Jovens em Risco. 
 
 2 – Exemplar nº. 4 – Novembro 2000, da publicação da Região de Lisboa Oeste 
e Vale do Tejo. 
 
 3 – Boletim Informativo nº. 102 – Dezembro 2000, da Associação Comercial 
Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
 Passando à apreciação do ponto em epígrafe, o Senhor Presidente da Mesa, a 
pedido do Senhor Presidente do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados,  submeteu à consideração da Assembleia a alteração da ordem  de 
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trabalhos e por forma a que o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos 
Serviços Municipalizados, fosse objecto de apreciação em 1º. lugar e, ainda, a inclusão 
de um novo ponto referente à deliberação camarária de 11.12.2000, relativa à criação 
da Pisoeste – Parque de Inertes e Serviços do Oeste – EIM. 
  
 A Assembleia concordou com a alteração sugerida, ficando também 
estabelecido que o novo assunto seria tratado como último ponto da ordem de 
trabalhos. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE PARA O 
ANO FINANCEIRO DE 2001: 
 
 A Assembleia passou à apreciação dos documentos financeiros em epígrafe, 
tendo usado da palavra os deputados municipais adiante mencionados: 
 
 Jorge Amador, que disse congratular-se por as Juntas de Freguesia terem sido 
ouvidas antes da elaboração final dos documentos. 
 
 Aleixo Braz, que perguntou se a alteração do emissário da ETAR para 200 
metros não traria efeitos perniciosos para a fauna e flora da zona litoral. 
 
 A seguir, interveio o Presidente do Conselho de Administração, que agradeceu a 
alteração à ordem de trabalhos e referiu que a mudança do emissário para os 200 
metros foi objecto de estudo de incidência ambiental, através do qual se concluiu 
existir um risco mínimo de poluição, mas que, apesar disso, os Serviços iriam fazer o 
acompanhamento da situação e caso fosse necessário proceder-se-ia à respectiva 
correcção. 
 
 Submetidos os documentos à votação, constatou-se a sua aprovação, por 
maioria, com 23 votos a favor e 2 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 
MUNICIPAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2001: 
 
 Passando aos assuntos acima referenciados, a Assembleia, considerando a 
articulação existente entre os dois documentos, deliberou apreciá-los em simultâneo. 
 
 A seguir, usaram da palavra os deputados municipais a seguir identificados: 
 
 Jorge Amador, que referiu,  face à prática anterior, ser inaceitável a falta de 
audição das Juntas de Freguesia da CDU na programação e concepção dos dois 
documentos, os quais não tiveram em linha de conta as obras que considera prioritárias 
para a Freguesia de Serra D'El-Rei, nomeadamente a construção de um tanque de 
aprendizagem; que não basta dizer-se que se realizam reuniões ao longo do ano e de 
carácter diferente para que houvesse mudança de atitude; disse, ainda, que qualquer 
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alteração do protocolo deveria merecer consulta prévia dos intervenientes e que seria 
bom ouvir a Junta e Assembleia de Freguesia de Serra D'El-Rei sobre a questão da 
variante de Serra D'El-Rei/Casais Mestre Mendo. 
 
 Jorge Abrantes, que aludiu ao sentido de voto dos membros do executivo, o 
qual demonstra que algo não estaria bem; fez uma retrospectiva da previsão das 
receitas e despesas de anos anteriores,  as quais não tiveram tradução prática; referiu 
que nada foi feito para contrariar as críticas que a CDU fez em relação aos documentos 
provisionais apresentados pelo anterior executivo e que os actuais,  para 2001, 
continuam a prever a concretização de investimentos anteriores; criticou toda a 
evolução orçamental e manifestou a sua desconfiança face ao que ocorreu em anos 
anteriores relativamente à falta de correspondência entre os valores apresentados e os 
realizados. 
 
 Américo Gonçalves, que solicitou ao Senhor Jorge Amador que explicitasse 
melhor a questão relacionada com o nó rodoviário previsto para a Serra D'El-Rei, 
aquando da construção do troço da IP6. 
 
 Paulo Rodrigues, que referiu nada ter a acrescentar em relação ao Plano de 
Actividades e que o grupo do PSD, tendo em conta a pretensão da Câmara em 
equilibrar o orçamento, aguardaria os resultados da gerência para formar uma opinião. 
 
 Seguidamente, interveio o Deputado Jorge Amador, que disse ter a Junta de 
Freguesia de Serra D'El-Rei solicitado um debate sobre o PDM, uma vez que este 
colidia com expectativas e interesses legítimos dos proprietários dos terrenos objecto 
de expropriação; referiu que não pretende que a Serra D'El-Rei se transforme numa 
"Malveira", tendo em vista os prejuízos que causará ao comércio local e que a 
execução da variante não é imprescindível  para o concelho de Peniche, sendo, no 
entanto, mais necessária para o concelho de Óbidos. 
 
 A seguir, usou da palavra o Senhor  Presidente da Câmara, que relativamente 
às questões apresentadas referiu o seguinte: 
 
 - Na elaboração do Plano de Actividades foi tido em conta a diminuição dos 
fundos comunitários de apoio para as obras programadas, significando, por isso, um 
maior esforço financeiro por parte de Autarquia e impossibilitado de inclusão de novas 
obras; 
 - Não haver capacidade financeira para atender à pretensão da Junta de 
Freguesia de Serra D'El-Rei, relativamente à construção de um tanque de 
aprendizagem; 
 - Ter havido um custo acrescido fora do protocolo assinado com as freguesias 
rurais, concretamente com a aquisição da máquina retro-escavadora; 
 - A variante da Serra D'El-Rei está prevista no PDM, tendo havido 
compromisso assumido pelo anterior executivo com a JAE aquando da  aprovação do 
troço do IP6; 
 - O resultado  da votação dos dois documentos na Câmara teve carácter político;  
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 - Em termos de execução orçamental o déficit corrente diminuiu 
percentualmente, segundo análise comparativa que fez desde 1992, e comprovado 
pelos documentos que apresentou; 
 - O atraso da conclusão dos trabalhos da ETAR se deve exclusivamente ao 
adjudicatário da obra; 
 - O INDesporto só apoiaria a construção da piscina se evoluísse para a execução 
de piscinas municipais cobertas, o que foi efectuado, obrigando a Câmara a rever o 
processo apresentado pelo anterior executivo; 
 - Foram dadas orientações financeiras aos diversos serviços com o objectivo de 
se reduzir a despesa corrente e por forma a contribuir para que a gerência fosse 
equilibrada. 
 
 Falaram, a seguir, os deputados municipais adiante referenciados: 
 
 Jorge Abrantes, que afirmou pretender esclarecer que a nota introdutória 
consubstancia uma repetição sucessiva de obras anteriores e que o Plano de 
Actividades deveria ser mais ambicioso e menos estático e referiu que o Senhor 
Presidente da Câmara, dos elementos positivos que tentou apresentar para enaltecer o 
exercício do seu mandato, se não deveria esquecer dos factores e conjecturas político-
económicas que contribuíram para atenuar o déficit camarário. 
 
 Jorge Amador, que disse nunca ter votado contra o orçamento e não ter 
qualquer problema em votar a favor desde que fosse assegurado o compromisso de 
resolução das pretensões da área da sua freguesia; referiu que o PDM contém um 
conjunto de orientações e que a haver algum compromisso terá que admitir 
alternativas, nomeadamente criando os acessos necessários que possibilitem a 
passagem pela Serra D'El-Rei, por forma a não transformar esta localidade apenas em 
dormitório; lembrou a atitude de respeito que deve presidir nas relações entre autarcas; 
referenciou, também, que o critério de admissão de obras novas deveria ser igual para 
todas as freguesias, já que em alguns casos tal não se verifica; as Juntas de Freguesia 
de Serra D'El-Rei e Ferrel assumiriam a sua quota parte relativamente à aquisição da 
retro-escavadora e sobre a qual houve compreensão para o problema económico 
existente; disse, ainda, que gostaria de ver contemplado o estudo para armazéns   
completado a Zona  Industrial  de  Serra  D'El- 
-Rei e lamentou não ter tido oportunidade de discutir o Plano de Actividades em 
apreço. 
 
 Paulo Rodrigues, que referiu não poder o Senhor Presidente da Câmara ser tão 
linear nas afirmações sem ter em linha de conta outros valores que influenciaram os 
resultados obtidos. 
 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que referiu que a 
conjuntura favorável deve ser entendida como um factor contributivo de recuperação 
económica, que o executivo não dispensou e aproveitou; em termos de planeamento 
existem dificuldades para avançar com a Zona Industrial de Serra D'El-Rei;  
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relativamente à programação de obras novas e à alusão de discriminação política, disse 
não ter visto anteriormente a mesma solidariedade entre as Juntas de Freguesia. 
 
 A seguir, usaram da palavra os deputados municipais: 
 
 Jorge Amador, que referiu ter havido anteriormente solidariedade entre as 
freguesias, nomeadamente no que respeitou à construção e beneficiação de 
arruamentos, discussão do PDM e transportes escolares. 
 
 Presidente da Mesa, que disse ser débil do ponto de vista económico o plano 
de actividades, o qual,  com vista a contrariar esta tendência, deveria ser objecto de 
algumas iniciativas que permitissem obter resultados de recuperação de programações 
anteriores. 
 
 Aleixo Braz, que questionou sobre o protocolo assinado com os proprietários da 
fábrica de farinhas de peixe e, concretamente, com o desmantelamento da actual 
unidade, o gimnodesportivo da EB 1.2.3 e ampliação do cais da Berlenga. 
 
 Jorge Abrantes, que solicitou esclarecimento sobre a rubrica "Venda de Bens 
de Investimento" e se se encontram contempladas as obras de reparação do edifício "O 
Traquinas". 
 
 Raúl Santos, que perguntou se a verba inscrita relativa ao canil municipal é só 
para fazer face aos estudos e se já foi encontrado o local para a sua instalação e a que 
se refere e o que se pretende fazer com o valor de 28 000 contos inscrito no objectivo 
"Educação". 
 
 Falou, a seguir, o Senhor Presidente da Câmara, que prestou os 
esclarecimentos adiante referenciados: 
  
 - A verba inscrita relativamente à fábrica de farinha de peixe é o valor restante 
para  complementar a parte que a Câmara tinha que liquidar;  
 - Já foi adjudicado o resto das obras respeitantes ao gimnodesportivo, sendo a 
Câmara responsável por 10% das mesmas; 
 - Uma parte das obras do cais da Berlenga já foram executadas e que estão 
previstas novas obras de recuperação; 
 - A rubrica "Venda de Bens de Investimento" tem subjacente a venda de 
terrenos, a recuperação do Bº. da Fundação Salazar e alienação de parte dos fogos  aos 
inquilinos e contrato de locação financeira relativo aos fogos adquiridos para 
instalação provisória dos serviços administrativos; 
 - Para o edifício "O Traquinas" está inscrita a verba de 15 000 contos; 
 - Foi solicitado projecto tipo e outros documentos à D.G. Veterinária para 
lançamento da obra do canil municipal; 
 - Que a verba de 28 000 contos se destina às Escolas D. Luís de Ataíde e EB 2.3 
de Atouguia da Baleia, mediante protocolo a celebrar com o Ministério da Educação. 
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 Submetidos à votação, um após outro, os documentos em discussão, verificou-
se os seguintes resultados: 
 
 Plano de Actividades – Aprovado, por maioria, com 14 votos a favor, 4 votos 
contra e 4 abstenções. 
 Orçamento Municipal – Aprovado, por maioria, com 14 votos a favor, 5 votos 
contra e 3 abstenções. 
 
 Fez declaração de voto verbal o Senhor Jorge Amador, que disse ter votado 
contra por, ao contrário do que era prática habitual, as Juntas de Freguesia de Serra 
D'El-Rei e Ferrel não terem sido ouvidas na elaboração de tão importantes 
documentos. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 20 DE 
NOVEMBRO DE 2000, RELATIVA À ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto quatro da ordem de trabalhos, 
usaram da palavra: 
 
 Senhor Presidente da Câmara, que referiu que a actualização da tabela teve 
por base a taxa de inflação, com algumas excepções, que descriminou. 
 
 Jorge Amador, que disse estar de acordo com a globalidade da proposta e 
questionou, face ao anúncio de falta de qualidade, se haveria intenção de proceder a 
melhorias no Parque de Campismo e se a alteração do valor das entradas no museu 
municipal não provocaria uma quebra de utentes. 
 
 Interveio, novamente, o Senhor Presidente da Câmara, que disse terem sido 
feitos alguns investimentos no Parque de Campismo, nomeadamente com a 
beneficiação dos arruamentos e que no próximo ano outros seriam efectuados, 
designadamente a recuperação e arranjos na vedação, e que o nº. de visitantes do 
museu tem aumentado. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada por maioria, com 19 
votos a favor e 3 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE 
OUTUBRO DE 2000, SOBRE A ADESÃO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 
AMIGOS DOS CASTELOS: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 5º. da ordem de trabalhos, não se 
registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a deliberação camarária referida em epígrafe aprovada, 
por unanimidade. 
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 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE 
OUTUBRO DE 2000, RELATIVA A PROPOSTA APRESENTADA PELOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS COM VISTA À ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DAS TAXAS DE LIGAÇÃO (SANEAMENTO) E TARIFAS DE CONSERVAÇÃO 
DE ESGOTOS PELAS INSTITUIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E DE 
UTILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA: 
 
 Passando ao ponto 6º. da ordem  de trabalhos acima referenciado, não se 
registaram, também, quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação a deliberação em causa, constatou-se a sua aprovação, por 
maioria, com 21 votos a favor e 1 abstenção. 
 
 Não se registaram quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE 
OUTUBRO DE 2000, RELATIVA À INDICAÇÃO DE MEMBROS DA 
ASSEMBLEIA PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DAS 
NORMAS DEFINITIVAS DO REGULAMENTO DE OBRAS EM LOTEAMENTOS 
PARTI-CULARES: 
 
 Após o Senhor Presidente ter prestado os esclarecimentos relativos ao 
Regulamento que se pretende elaborar e ao seu enquadramento com a legislação 
vigente, interveio o Senhor Presidente da Mesa, que propôs  a indicação de 1 
deputado municipal por cada grupo representado na Assembleia para acompanhamento 
da elaboração das referidas normas. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 
tendo sido deliberado indicar os deputados municipais Senhores Fernando Manjolinho 
(PS), Jorge Amador (CDU) e Jorge Carvalho (PSD) para integrarem o respectivo 
grupo de trabalho. 
 
DESIGNAÇÃO DE 4 MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
INTEGRAREM A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM 
RISCO: 
 
 Passando ao ponto 8º. da ordem de trabalhos e após a Senhora Vereadora 
Anabela Dias ter explicado as razões da constituição da referida Comissão e procedido 
à leitura da norma legal que dispõe sobre a matéria, o Senhor Presidente da Mesa 
apresentou proposta no sentido de que cada grupo pudesse indicar um elemento e 
ficando a Mesa com a incumbência de indicar o quarto elemento. 
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 Posta à votação, foi a proposta apresentada, com a rectificação de que 2 
membros deveriam pertencer ao PS, aprovada, por unanimidade, ficando consignado 
de que integrariam a comissão os deputados municipais Senhores Marco Bem e Suzete 
Laranjeira (PS), Raúl Santos (CDU) e Paulo Rodrigues (PSD). 
 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 9º. da ordem de trabalhos tendo 
usado da palavra o Deputado Municipal Senhor Delfim Campos, que apresentou 
proposta de alteração do nº. 5 do Artº. 15º., no sentido de passar a constar, em 
substituição da redacção actual, que "os documentos que complementem a instrução do 
processo deliberativo respeitantes aos assuntos que integram a ordem de trabalhos, 
que por razões de natureza técnica ou de confidencialidade, ainda que pontual, não 
sejam distribuídos nos termos do número anterior, devem estar disponíveis para 
consulta, com a antecedência de 3 dias, em relação à data indicada para a reunião". 
 
 Posta à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
 Submetido a votação, já com a correcção preconizada, foi o regimento 
aprovado, por unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 11 DE 
DEZEMBRO DE 2000, RELATIVA À CRIAÇÃO DA PISOESTE – PARQUE DE 
INERTES E SERVIÇOS DO OESTE – EIM: 
 
  
 Foi presente a deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de 
11.12.2000, relativa à criação da empresa intermunicipal, de capitais públicos, 
PISOESTE – Parque de Inertes e Serviços do Oeste – EIM, acompanhada dos 
elementos nela referidos (Projecto de Estatutos, Estudo de Viabilidade Económica e 
Financeira e parecer do jurista relativo à dissolução e liquidação do PICMAO). 
 
 Apreciados os elementos presentes e prestados os esclarecimentos solicitados, 
considerando as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas e a Inspecção-Geral de 
Finanças quanto à criação e funcionamento do PICMAO; considerando vantajosa para 
os Municípios a actividade a desenvolver pela nova empresa, seja em 
desburocratização nas aquisições, seja em termos de qualidade, preço e tempo 
adequado de aprovisionamento; considerando que, de harmonia com o estudo presente, 
se mostra assegurada a viabilidade económica e financeira, a Assembleia Municipal, 
por unanimidade, deliberou, nos termos e para efeitos previstos na alínea b) do nº. 1 do 
artigo 4º. da Lei nº. 58/98, de 18 de Agosto, emitir parecer favorável à criação da 
referida empresa intermunicipal, nos termos do projecto dos estatutos que foram 
presentes e se dão por reproduzidos. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
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 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 vinte e quatro  horas e trinta 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. 


