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ACTA N.º 3/2001: 
 

ACTA   DA   REUNIÃO   DA   SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS  DE  JUNHO  
DA  ASSEMBLEIA   MUNICIPAL   DE   PENICHE,   REALIZADA   NO   DIA  22   
DE JUNHO DE 2001: 

 
 Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano dois mil e um, no edifício-sede das 
Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco 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 Mesa, e os Senhores Sebastião Codinha Batalha, Manuel Machado Chagas, 
Jorge Alberto Bombas Amador, Duarte Nuno Simões Vicente, Raúl Fernando Conceição 
Santos, Luís Fernando Pereira Vala Firmino, Joaquim Luís Jesus Santos, Jorge Santos 
Carvalho, Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, João Cláudio 
Ferreira Martins Neves, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Américo 
Araújo Gonçalves, Jorge Serafim Silva Abrantes, Fernando Manjolinho Costa, Luís 
Gonzaga Franco Pinto, Susete Silva Costa Laranjeira e Rui António Rodrigues Carvalho, 
reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1.º - Período da “ordem do dia”. 
 
 2.º - 1.º Período de intervenção do público. 
 
 3.º - Período da ordem do dia: 
 
  1 – Apreciação e votação da deliberação camarária, de 12.3.2001, relativa à 
concessão de autorização para a assunção de encargos para gerências futuras com a 
locação financeira de 3 fracções autónomas, sitas na Rua Vasco da Gama e Avenida do 
Mar, em Peniche, nos termos do Artigo 22.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho. 
  2 – Apreciação e votação da deliberação camarária, de 11.6.2001, relativa à 
contracção de um empréstimo na Caixa Geral de Depósitos. 
  3 – Apreciação e votação da deliberação camarária, de 11.6.2001, relativa à 
alteração do Quadro de Pessoal. 
  4 – Apreciação e votação da deliberação camarária, de 7.5.2001, relativa à 
alteração do Regulamento do Conselho Local de Educação. 
 
 4.º - 2.º Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos o Senhor Joaquim Alexandre Completo Correia Silva (22.50H). 
 
 Não compareceram à reunião os Senhores Vidaúl Félix da Glória e Eduardo 
Marques Dias Figueira. 
 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 
Teófilo, e as Senhoras Vereadoras, Anabela Correia Dias e Maria João Estevam Avelar 
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Rodrigues. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente da Junta de 
São Pedro, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do Art.º 38.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de hoje pelo Secretário 
da referida Junta de Freguesia, o Senhor Cesaltino Eustáquio Martins. 
 
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 Marco António Borges Bem, por um período de 6 dias, a partir de 22 
de Junho do corrente ano, por se encontrar ausente do concelho. 
 
 A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitado e 
encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhor Luís 
Alberto Santos Costa (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, 
a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: 
 
a) APROVAÇÃO DA ACTA DAS REUNIÃO ANTERIOR: 
 

Foi presente a acta n.º 2, da reunião realizada no dia 27 de Abril do corrente ano, 
tendo sido dispensada a leitura da mesma por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos membros da Assembleia. 

 
Submetida à discussão, por unanimidade, foi a acta objecto de pequenas 

rectificações de acordo com as intervenções produzidas pelos Senhores deputados 
municipais, Jorge Amador, Jorge Carvalho e Rui Carvalho. 

 
Posta à votação, já com as alterações introduzidas, foi a acta aprovada, por 

maioria, com 3 abstenções. 
 
b) LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE: 
 
 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, por 
ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia um memorando dos 
documentos recebidos: 
 

 
1 – Circular nº. 43/2001, de 27.4.01, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 

seu Boletim nº. 91 – Abril de 2001. 
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2 – Circular nº. 27/2001, datada de 2.5.01, da Assembleia Municipal do Cadaval, 

remetendo cópia de moção aprovada  relativamente à localização do Aterro Sanitário do 
Oeste, na Quinta de S. Francisco. 

 
3 – Ofício nº. 604/01/D, de 11.05.01, do Conselho Nacional da Juventude, 

informando da realização em Lisboa, nos dias 28 e 29 de Junho, do I Encontro Nacional 
de Responsáveis Autárquicos da Juventude, solicitando a  indicação dos representantes 
da A.M.P. e remetendo as correspondentes fichas de inscrição. 

 
4 – Exposição assinada por diversos munícipes, datada de 21.5.01, de que é 

signatário o Sr. Mário Paulo Silva Deus, solicitando a recolha regular de lixo na Travª. 
da Fialha, nesta Cidade. 

 
5 – Ofício nº. 3892, de 24.5.01, da CMP, remetendo, para efeitos de aprovação, as 

alterações propostas ao Regulamento do Conselho Local de Educação, objecto de 
aprovação camarária de 7.5.01. 

 
6 - Circular nº. 57/2001, de 31.4.01, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 

seu Boletim nº. 92 – Maio de 2001. 
 
7 – Exposição assinada por diversos munícipes, registada em 15.6.01, de que é 

signatário o Sr. Joaquim da Silva Reis, relativamente às construções que estão a ser 
erigidas frente à Rua do Gualdino, junto ao Lagido, em Casais do Baleal. 

 
8 – Exposição, datada de 1.6.01, de um grupo de amigos do Baleal e Peniche, 

chamando a atenção para diversos problemas relacionados com a limpeza das praias, 
circulação rodoviária e sinalização na Ilha, e congratulando-se com a construção da via 
pedestre Baleal/Peniche e colocação de vedação de madeira nos Supertubos. 

 
9 – Ofício nº. 29/2001-A.M., datado de 7.6.01, da Assembleia Municipal do 

Bombarral, endereçando convite para sessão solene comemorativa do aniversário do 
concelho de Bombarral, que decorrerá no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 
Município, no dia 29 de Junho, pelas 11.30 horas. 

 
10 – Ofício nº. 4737, de 19 de Junho de 2001, da CMP, remetendo, para efeitos de 

aprovação, fotocópia da deliberação de 11.6.01, relativa à alteração do quadro de 
pessoal. 

 
11 - Ofício nº. 4738, de 19 de Junho de 2001, da CMP, remetendo, para efeitos de 

aprovação, fotocópia da deliberação de 11.6.01, relativa à contracção de empréstimo 
para construção da piscina municipal 
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12 - Ofício nº. 4739, de 19 de Junho de 2001, da CMP, remetendo, para efeitos de 
aprovação, fotocópia da deliberação de 12.3.01, relativa à locação financeira de três 
fracções autónomas. 

 
13 –  Exemplar nº. 154 - Junho 2001, do jornal da Associação Portuguesa de 

Deficientes. 
 
14 – Exemplares nº. 107 e 108 – Maio e Junho/2001, do Boletim Informativo da 

Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
 

 Seguidamente, interveio o deputado municipal, Senhor Jorge Amador, que 
questionou se o Presidente da Mesa diligenciou a participação de um presidente de uma 
das Juntas de Freguesia na sessão solene comemorativa dos 15 anos do Poder Local 
Democrático, realizada no dia 20 de Maio, em Coimbra, ao que foi informado 
negativamente. 
 
c) 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 do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 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 os membros a seguir indicados: 
 
 Aleixo Brás, que questionou sobre o destino da verba de 19.000 contos inscrita 
no Plano de Actividades para a Educação/Escola Secundária; previsão da construção do 
Museu das Rendas de Bilros de Peniche e qual o ponto da situação relativamente à 
construção do pavilhão desportivo na E.B.I.-1, 2, 3, de Peniche. 
 
 Delfim Campos, que perguntou qual o custo previsto para construção do referido 
Museu. 
 
 Américo Gonçalves, que referiu estarem a ser desenvolvidos estudos para dotar a 
Escola Secundária com novas salas de aula. 
 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que referiu destinar-se a 
verba de 19.000 contos apenas a obras de conservação e que a instalação de novas salas 
de aula estava a ser tratada pela DREL e Conselho Executivo da Escola Secundária; que 
a Câmara está a estudar a formalização de candidatura para construção do Museu de 
Rendas de Bilros, muito embora se conheça que os apoios são escassos ou nenhuns 
destinados a infraestruturas culturais; que a DREL argumenta não ter capacidade 
financeira, antes de 2005, para viabilizar a construção do pavilhão da E.B.I.-1, 2, 3, de 
Peniche e apresentou proposta no sentido de ser a Câmara a construí-lo, 
responsabilizando-se a mesma pelo financiamento faseado. 
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 Falaram, a seguir, os deputados a seguir mencionados: 
 
 Paulo Rodrigues, que perguntou qual o montante envolvido para que a Câmara 
possa substituir à DREL. Foi informado que o valor estimado era de cerca de 130.000 
contos. 
 
 Jorge Amador, que disse, caso houvesse disponibilidade financeira, que o grupo 
da CDU concordava com a assumpção da obra por parte da Câmara. 
 
 Paulo Rodrigues, que disse concordar com a construção imediata do pavilhão 
mas discordando que o procedimento se transforme em regra. 
 
 Delfim Campos, que referiu terem razão de ser as questões colocadas, uma vez 
que se interroga sobre se o compromisso assumido pelo Estado iria ser pago. 
 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÕES, SAUDAÇÃO, PROTESTO 
OU PESAR: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
 e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do n.º 1 do Art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 
 
 e-2) OUTROS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação de outros assuntos, intervieram os deputados 
municipais, a seguir identificados: 
 
 Jorge Amador, que chamou a atenção para o impacto visual e doloroso que 
apresenta a área onde está a construir-se a 2.ª fase do porto de pesca e perguntou se o 
IMP esteve sujeito a medidas de impacto ambiental e se o programa de concurso e 
caderno de encargos contemplava a colocação das areias; questionou sobre as razões que 
presidem à não abertura de concurso na área de seguros; solicitou informações sobre o 
projecto de loteamento previsto para o Largo dos Remédios;  disse não entender por que 
não foi ainda objecto de intervenção a estrada do Béltico e que seria correcto marcar 
uma reunião da comissão criada no âmbito da saúde, pois não se justifica nem faz 
sentido a constituição de comissões que não funcionem. 
 
 Duarte Nuno, que perguntou se a Câmara diligenciou junto do IMP e IPC a 
retirada das areias e sua recolocação e se estaria posta de parte a sua venda em lotes; 
chamou a atenção de que a situação deveria ser equacionada e definido  o espaço para a 
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sua colocação e preservada a vegetação ali existente; deu conhecimento da falta de 
segurança existente e na Zona do Moinho Velho e Rua Arq.º Paulino Montez e da 
preocupação dos residentes face à inoperância das autoridades policiais; manifestou o 
seu descontentamento pelo incumprimento da lei do ruído, nomeadamente em relação às 
actividades musicais levadas a efeito em Vila Maria; pediu explicação relativamente a 
estrutura metálica não amovível colocada em frente ao Café Oceano, em espaço público, 
para utilização como cobertura de esplanada e questionou se o espaço não poderia ser 
ordenado, de tal forma que beneficiasse todos os comerciantes instalados na zona; 
solicitou  informação  sobre as  razões por  que  não são utilizadas  as  instalações  do ex-
-edifício da PSP, já que continuam a ser pagas as respectivas rendas, e questionou até 
que ponto há processos de segurança que permitam um processo de regeneração da 
ETAR. 
 
 Raúl Santos, que referiu continuarem os contentores do lixo a não serem lavados 
e a apresentarem um aspecto de abandono e sugeriu que fosse efectuada a limpeza das 
ervas, no Bairro de Santana; chamou a atenção para a falta de segurança e necessidade 
de vigilância das praias e solicitou informação sobre o ponto da situação das praias 
concessionadas em matéria de vigilância. 
 
 Jorge Carvalho, que reiterou o pedido de informação sobre a criminalidade no 
concelho e solicitou informação sobre a precisão da conclusão das obras do mercado 
abastecedor, se foi ponderado a possível confusão de tráfego para o mercado e  
questionado o encerramento do arruamento a Norte daquele; perguntou sobre a data e 
local da mudança da feira mensal e que critérios obedeceram a manter a feira no Alto da 
Vela; quais as razões porque não estão hasteadas as bandeiras azuis e referiu que iria 
apresentar documento sobre a fixação de horários e criação de zonas de estacionamento 
para autocaravanas. 
 
 João Cláudio, que manifestou o seu contentamento pela decisão tomada quanto 
ao carregamento das praias com a areia que está a ser extraída das obras do porto de 
pesca e a sua preocupação relativa às questões ambientais que estão subjacentes, face à 
sua continuidade nos locais próximos da extracção; opinou que fossem guardadas, 
nomeadamente na pedreira das Cezaredas e referiu que gostava de ver tomada uma 
posição pública sobre a melhor solução a dar ao problema; chamou a atenção para os 
malefícios que estão associados às actividades musicais ruidosas levadas a efeito na Vila 
Maria e para a ocupação de espaços públicos e outros com caravanas, nomeadamente na 
Ribeira Velha e parque de estacionamento do Intermarché. 
 
 Paulo Santos, que referiu estar na altura para uma tomada de posição sobre a 
insegurança que se vive em Peniche e dela dar conhecimento a quem superintende na 
matéria. 
 
 Rui Carvalho, que perguntou qual o valor das multas arrecadadas derivadas do 
atraso da conclusão das obras da ETAR e qual a capacidade actual de funcionamento da 
mesma estação. 
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 Aleixo Brás, que chamou a atenção para os prováveis inconvenientes que irão 
surgir na zona do Molhe Leste e Rio de S. Domingos devidos à movimentação e 
colocação das areias retiradas da zona portuária pela empresa adjudicatária da obra do 
porto de pesca. 
 
 Sebastião Batalha, que referiu ter solicitado uma intervenção da DSUA para 
limpeza das ervas na área da freguesia de Conceição. 
 
 No decorrer das intervenções atrás mencionadas, usaram da palavra os membros 
da Câmara adiante referenciados, que deram as informações e prestaram os 
esclarecimentos que julgaram adequados sobre os assuntos que, também, a seguir, se 
transcrevem: 
  
 Vice-Presidente: 
 

- Ordenamento do espaço onde está a ser implementado o Mercado 
Abastecedor; 

- Metodologia que irá presidir ao futuro funcionamento da feira mensal; 
- Evolução do funcionamento da ETAR e ligações das redes de saneamento. 
 
Presidente da Câmara: 
 
-  Chamou a atenção do IPC sobre os inconvenientes resultantes da falta de 

remoção das areias e que o Senhor Secretário de Estado, ao qual manifestou a sua 
preocupação, deu indicação de que estas teriam que ser retiradas antes do Inverno; 

-    Reunião com o Secretário de Estado das Pescas e das orientações transmitidas 
para colocação e utilização das areias, nomeadamente através da disponibilização para 
recarregamento das praias e venda como matéria-prima; 

- Situação dos seguros da Câmara; 
- Sobre as condições em que foi deferida a construção do edifício no Largo dos 

Remédios; 
- A Câmara mantém uma boa relação com o Béltico e a recuperação da estrada 

que liga o referido empreendimento à estrada municipal de Casais de Mestre 
Mendo/Serra D'El-Rei, face ao valor envolvido, depende da C.M. de Óbidos; 

- Insegurança na área do concelho e do resultado de reunião havida onde 
manifestou a sua preocupação e visão do problema; 

- ANMP rejeita a transferência de competências sobre o ruído e a Câmara tem 
vindo a conceder autorizações desde que a actividade a desenvolver seja em tom 
moderado; 

- A estrutura instalada na Praça Jacob Rodrigues Pereira é precária, foi 
aprovada pela Câmara e a qualquer momento poderá ser desmantelada; 

- Os contentores são objecto de limpeza, lavagem e substituição de forma 
rotativa; 

- A Câmara, na medida do possível, e apesar das dificuldades climatéricas, vai 
dando resposta à limpeza das ervas; 

- A situação da vigilância das praias é extremamente complicada, uma vez que 
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as receitas não são nenhumas e as despesas orçam em milhares de contos e sem que a 
Câmara tenha competência nessas áreas; 

- A Feira mensal está associada ao arranjo do Campo da República; 
- Dada a instabilidade do cordão dunar e tendo em conta a influência dos 

ventos, estão previstas intervenções nessa área e a Câmara e os Serviços 
Municipalizados tem necessidade também de armazenar areias para as obras que prevêm 
levar a efeito. 

- Não foi aplicada qualquer multa e que a opção encontrada foi a solução que 
melhor defendeu os interesses de Peniche; 

- A ETAR está inserida num processo gradual de evolução; os relatórios 
apontam que está a funcionar dentro das perspectivas e parâmetros preconizados e ainda 
não está a tratar todos os esgotos; 

- Endereçou convite para uma visita à ETAR, a realizar no próximo dia 30, 
pelas 10 horas; 

- O IPC vai entrar em contacto com o empreiteiro para averiguar e solucionar os 
problemas das águas motivados pela remoção das areias; 

- Faltam colocar as janelas no ex-edifício da PSP.  
 

1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usou da palavra o Senhor Manuel Joaquim 
Leonardo, que se referiu aos maus cheiros existentes em Peniche e apresentou sugestão 
para que fosse alterada a forma de descarga dos efluentes da ETAR. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA , DE 12 DE MARÇO 
DE 2001, RELATIVA À CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUMPÇÃO 
DE ENCARGOS PARA GERÊNCIAS FUTURAS COM A LOCAÇÃO FINANCEIRA 
DE 3 FRACÇÕES AUTÓNOMAS, SITAS NA RUA VASCO DA GAMA E 
AVENIDA DO MAR, EM PENICHE, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 22.º DO 
DECRETO-LEI N.º 197/99, DE 8 DE JUNHO:             
 
 Foi presente a deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de 12 de 
Março de 2001, relativa à adjudicação à IMOLEASING – Sociedade de Locação 
Financeira Imobiliária, S.A., da locação financeira de 3 fracções autónomas, sitas na Rua 
Vasco da Gama e Avenida do Mar, em Peniche 
 
 A Assembleia deliberou, por maioria, com 5 abstenções, aprovar a referida 
deliberação e conceder a correspondente autorização para a assumpção dos encargos 
respectivos para as gerências futuras, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do 
art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DE 11 DE 
JUNHO DE 2001, RELATIVA À CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA 
CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL: 
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 Passando a Assembleia à apreciação do ponto dois da ordem de trabalhos, em 
epígrafe, usaram da palavra os deputados municipais adiante identificados: 
 
 Jorge Abrantes, que referiu ter o Plano de Actividades dimensões variadas e 
merecer a Assembleia Municipal uma informação mais qualitativa e detalhada sobre a 
situação financeira municipal, condição que progressivamente tem vindo a ser 
descurada, e solicitou elementos sobre o valor total do investimento e quais as verbas a 
disponibilizar pela Câmara. 
 Duarte Nuno, que referiu ser a informação financeira prestada não credível e 
clara por não transmitir uma imagem real do endividamento do Município; lembrou que, 
mesmo sendo o anterior executivo social democrata, o grupo do PSD também solicitou 
esclarecimentos e a clarificação do endividamento camarário e disse que a informação 
prestada, objectivamente, não satisfaz, por não conter os elementos discriminados em 
relação à situação financeira municipal. 
 Jorge Amador, que disse lamentar a perda de qualidade das últimas informações 
financeiras prestadas e questionou sobre a comparticipação da Câmara na referida obra. 
 Seguidamente interveio o Senhor Presidente da Câmara, que prestou os 
esclarecimentos necessários e adequados às questões apresentadas, nomeadamente 
quanto ao conhecimento das verbas envolvidas com comparticipação comunitária e 
municipal. 
 
 Submetida a votação, foi a deliberação aprovada por maioria, com 15 votos a 
favor e 10 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DE 11.6.2001, 
RELATIVA À ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 3º. da ordem de trabalhos, tendo-se 
verificado as intervenções dos deputados municipais, adiante identificados: 
 
 Duarte Nuno, que perguntou se as restrições na Administração Pública afectarão 
as admissões de pessoal e referiu que o recrutamento deveria ser preferencial para as 
pessoas que se encontrem já a trabalhar na Câmara e que tenham atingido os objectivos 
para que foram contratados. 
 
 Jorge Amador, que disse estar de acordo com o documento; não haver ninguém 
insubstituível e discordar da continuidade de funcionários aposentados como assessores 
e perguntou qual a situação da trabalhadora que presta serviço na Ilha da Berlenga. 
 
 Franco Pinto, que disse concordar com a  alteração do Quadro de Pessoal e o 
preenchimento das vagas existentes à medida das necessidades pelos trabalhadores 
contratados e referiu que as medidas de contenção não serão prejudicadas. 
 
 Paulo Rodrigues, chamando a atenção para as cautelas a tomar no 
desenvolvimento do processo, já que um dos males do funcionamento se deve ao peso 
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excessivo dos encargos com o pessoal. 
 
 Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que prestou 
esclarecimentos sobre a matéria, designadamente quanto à pretensão da Câmara de 
resolver o regime contratual dos contratados a termo certo. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade.  
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DE 7.5.2001, 
RELATIVA À ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO LOCAL DE 
EDUCAÇÃO: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4º. da ordem de trabalhos, não se 
registaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
2.º 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: 
 
 E sendo uma hora, 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. 


