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ACTA N.º 6/2003 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
SETEMBRO   DA   ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, 
REALIZADA  NO  DIA  10  DE  OUTUBRO  DE  2003: 
 
Aos dez dias do mês de Outubro do ano dois mil e três, 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, Jorge Alberto Bombas 
Amador e João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, 
Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira 
Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo 
Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, Maria 
João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, 
Sandra Cristina Machado Matos, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raúl Gregório 
Farto, António José de Azevedo Filipe, Márcia João Brás de Timóteo, Fernando 
Manjolinho Costa e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de 
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da Ordem do Dia: 
 

1– Apreciação e votação da deliberação camarária de 14 de Julho de 
2003, relativa à rectificação e alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 

2– Eleição do representante das Juntas de Freguesia para o Conselho 
Municipal de Educação. 

3– Apreciação do regime de criação, quadro de atribuições e 
competências das Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas e o 
funcionamento dos seus órgãos. 

4 – Águas do Oeste. 
 
2.º - 2.º Período de intervenção do público. 

 
Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 

trabalhos o Senhor Álvaro André Paiva Amador. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luís Gonzaga 

Franco Pinto, e os Vereadores, Senhores Vítor Manuel Farricha Mamede e António 
José Ferreira Sousa Correia Santos. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de falta a seguir indicado: 
- Do Senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão, por não ter estado presente na 
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reunião de 26 de Setembro do corrente ano, por motivo de doença. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 

 
RENÚNCIA DE MANDATO: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

renúncia de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa, que invocou motivos de 

ordem profissional e pessoal. 
 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (do PSD). 
 

EXPEDIENTE: 
 
Foi presente e lido pelo 1.º Secretário da Mesa o ofício n.º 702/03, datado de 10 

de Outubro, da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, informando que a ausência de 
convite à assembleia Municipal para o acto evocativo da elevação de Serra d'El-Rei à 
categoria de Vila apenas se deveu a um lapso administrativo aquando do envio dos 
respectivos convites e para cuja falta apresentou um pedido de desculpas. 

 
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que, em atenção 

ao conteúdo do ofício, deu por encerrado o assunto e sugeriu o arquivamento da moção 
de protesto apresentada na reunião anterior, o que foi aceite. 

 
A seguir, e antes de se iniciar a apreciação dos assuntos constantes do período 

da ordem do dia, intervieram os deputados municipais adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Manifestou o seu desagrado por a sala não apresentar as condições desejáveis 

ao regular funcionamento da Assembleia, nomeadamente no que se refere à falta de 
mesas e disposição destas na sala. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que iria dar indicação aos serviços de apoio municipais para 

organizarem a sala de forma diferente, com vista a proporcionar uma melhor 
interacção entre os deputados municipais. 

 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia, tal como 

já tinha sido definido na reunião anterior, a inclusão na ordem de trabalhos desta 
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reunião de dois novos assuntos, um referente à eleição de um representante das Juntas 
de Freguesia ao CME e outro relacionado com as “Águas do Oeste”. 

 
Após o Senhor Presidente da Câmara ter prestado alguns esclarecimentos sobre 

o andamento deste último processo, cujo estudo está em fase de conclusão e a ser 
objecto de apreciação em próxima reunião extraordinária dos SMAS, ninguém se opôs 
à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido dos assuntos a apreciar ficarem 
ordenados da forma seguinte: 

 
1– Apreciação e votação da deliberação camarária de 14 de Julho de 

2003, relativa à rectificação e alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 
2– Eleição do representante das Juntas de Freguesia para o Conselho 

Municipal de Educação. 
3– Apreciação do regime de criação, quadro de atribuições e 

competências das Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas e o 
funcionamento dos seus órgãos. 

4– Águas do Oeste. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 14 DE 
JULHO DE 2003, RELATIVA À RECTIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA TABELA 
DE TAXAS E LICENÇAS: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, tendo-se 

registado as intervenções dos deputados municipais e membros da Câmara, adiante 
identificados: 

 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Informou que a pretensão de fixação de novas taxas e introdução de alterações 

aos preços praticados se devem à implementação de novos serviços e uniformização 
com valores praticados em outras piscinas. 

 
Rogério Cação: 
 
- Reiterou a posição que manifestou em 2002, onde referiu que não foram 

prestados os esclarecimentos suficientes sobre as razões que nortearam o aumento do 
valor das taxas, carecendo também a presente proposta de fundamentação. 

 
João Teófilo: 
 
- Disse ter sido uma boa opção política o possibilitar-se a prática da natação por 

parte das crianças e jovens; 
- Manifestou a sua apreensão quanto ao aumento dos valores da natação livre; 
- Perguntou se o aumento das taxas provocou alteração no número de 

utilizadores. 
 
Henrique Bertino: 
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- Lamentou a não apresentação do estudo prometido sobre a matéria; 
- Disse que o agravamento não deveria ser suportado pelos utentes, face à 

dificuldade económica de alguns em liquidar os encargos inerentes à sua utilização, 
situação esta que deveria ser objecto de estudo sociológico familiar; 

- Chamou atenção para o mau estado de construção das zonas envolventes às 
piscinas, nomeadamente no que respeita à falta de ajardinamento;  

- Afirmou que a proposta apresentada carece de fundamentação. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse concordar que os custos globais não devem ser suportados pelos 

utilizadores e lembrou que não há capacidade financeira para dotar as instalações com 
todos os meios materiais e humanos. 

- Apresentou documento financeiro da actividade da piscina e para o qual 
chamou a atenção quanto ao saldo negativo de que faz referência; 

- Referiu não ser justo que a Câmara subsidie quem tem possibilidade de pagar 
a utilização da piscina; 

- Salientou que a Câmara para além de subsidiar a utilização da piscina pelas 
Escolas do 1.º Ciclo tem ainda outros encargos inerentes à deslocação dos alunos; 

- Chamou ainda a atenção para outras despesas que não estão consideradas nos 
preços praticados e que derivam directamente da utilização da piscina, nomeadamente 
com os banhos; 

- Disse que, no futuro, provavelmente, o orçamento municipal teria que prever 
verba para obviar a oscilações de ordem financeira. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que a Câmara deveria arranjar forma de proporcionar a utilização da 

piscina por pessoas menos favorecidas economicamente. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que os custos não devem ser só suportados pelos utentes; 
- Referiu que a Assembleia se deveria pronunciar com dados concretos e que os 

esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara deveriam ter sido objecto 
de informação escrita que possibilitasse uma fácil leitura dos elementos agora 
apresentados. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Considerou ter havido falta de preocupação em fundamentar a discussão e 

solicitou à Câmara esse cuidado em apreciações futuras; 
- Disse serem lícitas e legítimas as apreciações efectuadas; 
- Sugeriu que se votasse a proposta e se recomendasse à Câmara a apresentação, 

por escrito, das questões de fundo e que são necessárias ultrapassar relacionadas com a 
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utilização da piscina. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento que a actividade desenvolvida respeita ao período de 

Outubro a Julho de 2003 e que em virtude do encerramento das contas se ter efectuado 
somente em Setembro não foi possível elaborar a tempo o estudo necessário sobre a 
matéria. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Sugeriu a apreciação das questões em próxima reunião. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse que o grupo do PS admitia a apreciação e aprovação do assunto na 

próxima reunião, uma vez que as taxas estão já a ser praticadas. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse ser inaceitável e ilegítimo a cobrança de taxas sem a aprovação prévia 

da Assembleia e chamou a atenção para que tal situação não se repita. 
 
Sandra Matos: 
 
- Propôs a aprovação em próxima reunião. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Manifestou a sua indignação pela falta de respeito havido para com a 

Assembleia e questionou se se deveria ou não votar. 
 
Jorge Amador: 
 
- Propôs o adiamento da votação para a próxima reunião. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu, em consideração às orientações manifestadas no decurso da reunião, 

que a votação passaria para a próxima reunião, devendo, para o efeito, a Câmara 
disponibilizar toda a informação aos deputados municipais. 

 
ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

 
Passando à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, usaram da palavra os 

senhores, adiante identificados: 
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Vereador Vítor Mamede: 
 
- Deu conhecimento da alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, 

que regula as competências, composição e funcionamento dos conselhos municipais de 
educação, com a introdução de nova disposição relativa à integração na sua 
composição de um dos presidentes de junta de freguesia da área do Município. 

 
João Teófilo: 
 
- Perguntou qual a duração do mandato e se os diversos presidentes já 

abordaram o assunto. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Sugeriu que até à próxima reunião já estivesse definido qual o presidente que 

iria integrar o conselho, a fim de participar no programa de eleição deste. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que era indispensável que o representante das juntas de freguesia fosse 

eleito e indicado antes do dia 22 de Outubro corrente a fim de estar presente na reunião 
que está prevista realizar; 

- Referiu que da decisão que vier a ser tomada a Assembleia promoverá a sua 
ratificação. 

 
APRECIAÇÃO DO REGIME DE CRIAÇÃO, QUADRO DE ATRIBUIÇÕES E 
COMPETÊNCIAS DAS GRANDES ÁREAS METROPOLITANAS E 
COMUNIDADES URBANAS E O FUNCIONAMENTO DOS SEUS ÓRGÃOS: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos e após o 

Senhor Presidente da Mesa ter distribuído fotocópia de moção aprovada pela 
Assembleia Municipal de Óbidos, dado conhecimento da realização de encontro em 
Évora para abordagem do assunto, ter referido que a Assembleia também deveria estar 
representada na delegação municipal que ali se irá deslocar e ter sugerido a indicação, 
até à próxima segunda-feira, de quatro membros para participarem no evento e o 
Senhor Presidente da Câmara ter informado que indicou à ANMP, por questões de 
urgência e protocolo, as presenças de seis membros da Câmara e dos três membros da 
Mesa da Assembleia, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que sendo escassa a informação disponível sobre a matéria e que 

podendo a decisão a tomar, para além de delicada, ter consequências negativas, se 
deveria aguardar pelos resultados decorrentes da reunião de Évora; 

- Disse, também, que, sem se pretender concluir o estudo e tomar-se qualquer 
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decisão, havia necessidade de se iniciar a abordagem do processo sem qualquer 
responsabilidade a fim de se compreender qual o sentimento geral; 

- Salientou que o executivo deve indicar à Assembleia qual a posição tomada e 
prestar os esclarecimentos que contribuam para a discussão. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento de reunião levada a efeito pela ANMP, onde o assunto foi 

objecto de apreciação, tendo ficado pendente a tomada de posição em congresso a 
realizar oportunamente; 

- Prestou esclarecimentos sobre os aspectos essenciais que envolvem a criação 
da futura Comunidade Urbana do Oeste e informou da possibilidade de se verificarem 
vários cenários face às dúvidas existentes quanto às posições já tomadas e a tomar por 
alguns dos municípios que integram a Associação de Municípios do Oeste; 

- Referiu que no seminário a realizar em Évora irão estar presentes, para além 
de alguns ministros, outras pessoas que prestarão os esclarecimentos sobre a matéria. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a descentralização administrativa é condição essencial para o 

desenvolvimento e que apoia tal medida; 
- Salientou que a criação da Comunidade Urbana do Oeste não depende só do 

“mapa”, tem algo mais a ver com aspectos que lhes são comuns; 
- Teceu alguns considerandos sobre as várias posições dos concelhos do Oeste, 

afirmando que, mesmo sem Alcobaça e Nazaré, continua a haver área territorial 
considerável para criar a comunidade do oeste. 

 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Disse ser inevitável a integração na comunidade, sob pena do Município de 

Peniche ficar isolado e que contava que do seminário se pudesse recolher mais 
informação e prestação de esclarecimentos. 

 
 
Vereador António José Correia: 
 
- Referiu que o assunto ainda não tinha sido objecto de discussão na Câmara; 
- Manifestou a sua preocupação face aos prazos prováveis e a observar no 

processo de criação da comunidade urbana; 
- Considerou ser uma boa iniciativa a realização do seminário nos dias 21 e 22 

de Outubro e legítimas as dúvidas suscitadas face à forma leviana como a Lei foi 
elaborada; 

- Disse discordar do processo de eleição prevista na artigo 13.º, que considera 
inadequada e de retrocesso no sistema eleitoral; 

- Aludiu à pertinência das questões levantadas pela Câmara de Óbidos; 
- Fez reparo a uma notícia veiculada sobre a não demarcação de Peniche, 
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Bombarral e Óbidos; 
- Salientou que deveria haver fórmula de envolvimento da população e propôs 

discussão alargada sobre o tema. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que as propostas sobre a criação das comunidades urbanas são más e que 

não tem dúvidas das decisões que vão ser tomadas no seminário, cuja iniciativa 
considera complexa e melindrosa; 

- Manifestou a sua preocupação face à subtracção de competências e 
transferência de parte das verbas dos Municípios para a comunidade; 

- Referiu que se impunha a realização de debate público para discussão do 
assunto. 

 
Delfim Campos: 
 
- Questionou sobre a legitimidade política da Assembleia de discutir esta 

matéria sem que a população tenha conhecimento; 
- Considerou ser imprescindível que as decisões a tomar sejam previamente 

objecto de audição das pessoas; 
- Disse que a situação é complexa e que tem alguma dificuldade em entender a 

matéria uma vez que o conhecimento da informação disponível é insuficiente; 
- Teceu algumas críticas à moção aprovada pela Assembleia Municipal de 

Óbidos. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Criticou o centralismo e o esvaziamento de poderes que parece pretender-se 

impor em matéria do poder local já instituído; 
- Manifestou a sua apreensão caso a Nazaré não integre a comunidade urbana 

em que figure o concelho de Peniche. 
 
Rogério Cação: 
 
- Disse subscrever o que já foi proferido por outros deputados municipais; 
- Referiu haver falta de informação que propicie uma análise adequada sobre 

matéria. 
 
José Filipe Azevedo: 
 
- Disse que o Estado Central, em vez de ter uma acção descentralizadora, 

procura, no caso concreto, centralizar ainda mais o seu domínio, com prejuízo evidente 
para os cidadãos face ao afastamento em sede de poder de decisão, 

- Chamou a atenção que, com o mesmo espírito centralizador, pretende criar 
estrutura de privatização de hospitais. 

 
Aleixo Braz: 
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- Referiu que o projecto encerra algumas contradições que desvirtuam a 

Constituição e põem em causa o regime democrático. 
 
Álvaro André: 
 
- Disse que a actuação do Governo é contraditória em matéria de gestão de 

recursos humanos, uma vez que a nova Lei tem subjacente a criação de novos “tachos” 
quando aquele afirma existir gente a mais na administração pública; 

- Referiu que há falta de discussão pública sobre a matéria; 
- Questionou sobre a antevisão dos hospitais, Governos Civis e CCRS. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Referiu ser prematuro tomar posição sobre a proposta devido à falta de 

informação disponível sobre a matéria e que havia necessidade de discussão e 
prestação de esclarecimentos, nomeadamente em relação aos meios financeiros que 
irão ser postos à disposição das comunidades; 

- Disse congratular-se com a liberdade de opção e possível junção de concelhos 
com afinidades e relações comuns; 

- Manifestou algum cepticismo quanto à criação destas associações e questionou 
sobre o que não correu bem com a AMO. 

 
Américo Gonçalves: 
 
- Disse estranhar que o local para a realização do seminário fosse Évora; 
- Manifestou a sua discordância pelo facto da implementação das comunidades 

urbanas ir gerar a criação de mais “tachos”. 
 
Susete Laranjeira: 
 
- Chamou a atenção de que as novas atribuições e competências das 

comunidades urbanas deverão ser objecto de redobrada atenção e de forma cautelosa; 
- Aludiu à necessidade de se conhecer como vai ser o funcionamento da 

estrutura; 
- Lembrou que na discussão futura dos assuntos multimunicipais terá que haver 

da parte dos negociadores a subtileza necessária para trazer para Peniche os melhores 
resultados. 

 
Marco Bem: 
 
- Disse que, com algumas cautelas, Peniche poderia fazer um bom 

aproveitamento; 
- Disse não ser muito claro o que o Governo pretende pôr à disposição da 

comunidade e que aguarda informações mais convincentes sobre a matéria. 
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Sandra Matos: 
 
- Referiu que a lei é pouco explícita; 
- Disse não ver problema na integração, muito embora não tenha opinião 

formada sobre o assunto por falta de informação. 
 
Paulo Santos: 
 
- Referiu que a lei foi mal feita, não dando opção de escolha, “ou integramos ou 

não”. 
- Disse que a comunidade vai ser uma realidade, possivelmente uma AMO 2, e 

que gostaria de ter acesso a mais informação sobre a matéria. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse existir poucas alternativas e que, na indefinição, o melhor caminho seria 

o de integrar a comunidade; 
- Referiu que a lei é pouco esclarecedora e questionou se a mesma é uma 

alternativa à regionalização; 
- Lamenta a discussão em praça pública antes da eleição dos órgãos 

representativos. 
 
Fernando Manjolinho: 
 
- Disse ser adepto da regionalização e ter dificuldade em aceitar a comunidade 

urbana nos termos em que está a ser imposta. 
 
João Barradas: 
 
- Disse não ser uma boa aposta ficar o Município de Peniche desligado da 

comunidade; 
- Referiu que da moção da AM de Óbidos inferem-se algumas orientações que 

poderão ser aproveitadas; 
- Vincou que o assunto deve ser estudado pelos municípios envolvidos de modo 

a poder defender-se os interesses da região. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse ser pensamento unânime que a afirmação de objectivo tão grandioso 

como o da descentralização do poder central já deveria estar aprofundado e regulado 
de forma clara, contrariamente ao que está a ser apresentado com leviandade através de 
duas leis que considera “toscas”; 

- Manifestou o seu cepticismo quanto à viabilização do que está a ser 
apresentado, e duvidando que em três anos haja condições para que a entidade 
constitua uma realidade;  

- Fez várias considerações sobre dúvidas que decorrem da lei e do resultado da 
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conferência, nomeadamente no que concerne ao funcionamento da instituição; 
- Disse ser sensível à opinião de que a bipolarização se vai acentuar; 
- Lamentou a posição tomada pelo Senhor Secretário de Estado, em notícia 

veiculada em jornal, relativa ao apoio manifestado ao autarca de Óbidos; 
- Salientou que Peniche ou adere ou fica só, e que dada a sua situação 

geográfica, terá que tomar uma opção; 
- Referiu, finalmente, que a comunidade, tal como está a ser apresentada, é uma 

má solução, pois Peniche - Caldas da Rainha - Torres Vedras não têm todos as mesmas 
necessidades. 

 
Jorge Carvalho: 
 
- Teceu várias considerações sobre o que se pretende com a lei e na qual a AMO 

foi contemplada na sua elaboração; 
- Referiu que os concelhos é que vão ter de definir como vai ser o 

funcionamento da comunidade. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que a lei não interessa ao País; 
- Discordou da concentração de poderes nos presidentes de câmaras; 
- Referiu que a criação das comunidades é uma imposição à qual não se deveria 

aderir só por questões materiais. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse ter sido defensor da regionalização e estando na presença de uma lei 

cujos contornos são idênticos, mas que coloca a hipótese de escolha, aceita a proposta 
com algumas reservas relativamente a alguns pontos que considera serem questões 
acessórias; 

- Disse não ser saudável trazer opiniões do exterior e que as pessoas que têm 
responsabilidades na matéria irão, a seu tempo, fazer a melhor escolha; 

- Aludiu ao bom funcionamento da AMO e salientou que tem que haver vontade 
política, mormente pelo Governo, que vá ao encontro dos anseios dos munícipes. 

 
Jorge Amador: 
 
- Deu nota do ofício a dirigir à ANAFRE sobre se as juntas de freguesia foram 

ouvidas sobre a matéria. 
 
Sebastião Batalha: 
 
- Deu conhecimento das comemorações dos quatrocentos anos da freguesia de 

Conceição e ofertou a todos os membros presentes uma medalha alusiva ao 
acontecimento. 
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam no próximo dia 24 de Outubro (Sexta-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da Ordem do Dia: 
 

1– Apreciação e votação da deliberação camarária de 14 de Julho de 
2003, relativa à rectificação e alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 

2– Eleição do representante das Juntas de Freguesia para o Conselho 
Municipal de Educação. 

3– Apreciação do regime de criação, quadro de atribuições e 
competências das Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas e o 
funcionamento dos seus órgãos. 

4 – Águas do Oeste 
 
2.º - 2.º Período de intervenção do público. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo zero hora e cinquenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que            
eu,                                      1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela 
Mesa. 

 


