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AACCTTAA  NN..ºº   55//22000099  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  J U N H O  D A  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  

1 8  D E  J U N H O  D E  2 0 0 9 :  
 

Aos dezoito dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte uma horas e quarenta e cinco 
minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus 
Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António 
Manuel Prioste Salvador Sebastião Codinha Batalha Maria Manuela Trindade Farto 
Azevedo Filipe, Fernanda Correia, José António Bombas Amador, Álvaro André Paiva 
Amador, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Alina Maria Avelino da Fonseca e 
Sousa Marcelino, João Paulo Oliveira Teófilo, Américo Araújo Gonçalves, Paulo Jorge 
Ferreira Santos, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Leitão da Silva, Jorge 
Santos Carvalho, Júlio Alberto Silva Coelho, Rui António Rodrigues Carvalho, Vítor 
Miguel Silva Delgado Marques, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º -Período de “antes da ordem do dia” 
2.º - Período de intervenção do público. 
3.º - Período da ordem do dia 

1. Apreciação e votação da deliberação camarária de 8 de Junho 
de 2009, que aprova a 2.ª Revisão aos documentos previsionais dos SMAS; 

2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 8 de Junho 
de 2009, que aprova a proposta de Estatutos da Associação da Rede ECOS; 

3. Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Maio 
de 2009, relativa à desafectação do domínio público de uma parcela de terreno. 
 

Assistiram à reunião o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, Senhores 
António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Francisco Manuel Pinto da 
França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 
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SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSENCIA INFERIOR A 30 DIAS: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
substituição de mandato a seguir indicado: 

-Do Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques, por motivos pessoais. 
 
A Assembleia concedeu, por unanimidade, a substituição do mandato solicitado. 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

justificação de faltas à reunião de hoje, por motivos de ordem pessoal: 
- Do Senhor António Filipe Monteiro Vitória.  
- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha. 
- Do Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 

 
PERÍODO DE “ANTES ORDEM DO DIA”:  
 

Neste período usaram da palavra os senhores que adiante se identificam: 
  

Presidente da Mesa: 
 Deu conhecimento das orientações aprovadas pelos líderes dos grupos 
municipais, sobre as intervenções a serem feitos pelos membros das Assembleia 
Municipal durante este período.  
 Disse que havia um primeiro período de intervenção de 15 minutos para cada 
força politica, seguido de um período de 20 minutos de intervenção do Executivo 
Municipal. Acrescentou que posteriormente haveria o período de intervenção do público, 
ao que se seguiria mais um período de intervenção de 15 minutos para cada força 
politica, ultimado por um período de intervenção do Executivo de mais 20 minutos. 
 
 Disse ainda que da última sessão tinha transitado o mapa do ruído do Município 
de Peniche, mas por ter sido distribuído tardiamente perguntou se a Assembleia 
julgava pertinente a sua apreciação nesta sessão. 
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 José Leitão: 
 -Disse que o PSD preferia que o mapa do ruído fosse apreciado na próxima 
sessão, uma vez que tinha sido distribuído há 2 dias e que, por ser um documento 
muito extenso, não tinha tido tempo de o ler totalmente. 
 
 Presidente da Mesa: 
 Disse que a apreciação do Mapa de Ruído do Município de Peniche seria 
apreciado na próxima sessão. 
 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas n.º 12/2008, da sessão realizada em 28 de Novembro de 
2008, e n.os 3 e 4/2009, das sessões realizadas em 30 de Abril e 8 de Maio de 2009, tendo 
sido dispensada a leitura das mesmas por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos elementos das Assembleia Municipal. 
 
 Postas à discussão, uma após outra, intervieram os senhores adiante 
identificados: 
 
 António Salvador: 
 Disse que na acta n.º 3/2009, na folha 35, no voto de pesar que tinha proposto, o 
primeiro nome era Agostinho e não Argentino. 
 
  João Paulo Teófilo: 
 Disse que na acta n.º 3/2009, na sua intervenção constante na folha 39, constava a 
Rua da Estrela e não tinha falado nem conhecia nenhuma rua com esse nome, pelo que 
deveria ser retirado da acta. 
 
 Submetidas à votação, uma após outra, as actas citadas, foram aprovadas por 
unanimidade. 
 
b) EXPEDIENTE: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante se 
referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por ter 
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sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 
 

1 - Ofício n.º 2003, datado de 16 de Abril de 2009, do Instituto Politécnico de 
Leiria, remetendo um exemplar da edição n.º 25 da revista Politécnica; 

2 - Carta, datada de 21 de Abril de 2009, do Senhor Luiz Alberto M. Almeida, 
agradecendo o convite para estar presente na Sessão Solene da Assembleia Municipal, 
do dia 25 de Abril; 

3 - Ofício n.º 84/09, datado de 13 de Abril de 2009, do Centro de Saúde de 
Peniche, comunicando da nova morada da Senhora Directora Executiva do 
Agrupamento Oeste Norte; 

4 - Ofício, registado nestes serviços em 22 de Abril de 2009, da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., dando conhecimento de que se 
encontra em curso o processo de reestruturação dos Cuidados de Saúde Primários, com 
a criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde; 

5 - Ofício n.º 2009/0749, datado de 27 de Abril de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal Oeste, dando conhecimento do parecer emitido pela Secretaria de 
Estado da Administração Local sobre a substituição dos membros efectivos que 
constituem a Assembleia Intermunicipal; 

6 - Ofício n.º 2009/0761, datado de 27 de Abril de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal Oeste, dando conhecimento do pedido de parecer solicitado à Secretaria 
de Estado da Administração Local sobre o pagamento das senhas de presença, ajudas 
de custo e subsídio de transporte aos membros da Assembleia Intermunicipal; 

7 - Ofício n.º 2009/0788, datado de 28 de Abril de 2009, remetendo o relatório de 
actividades e prestação de contas de 2008 da Associação de Municípios do Oeste; 

8 - Circular n.º 54/2009-CO, datada de 30 de Abril de 2009, da Associação de 
Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 179, do boletim daquela 
Associação, referente ao mês de Abril; 

9 - Circular n.º 74/2009-CO, datada de 29 de Maio de 2009, da Associação de 
Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 180, do boletim daquela 
Associação, referente ao mês de Maio; 

10 - Carta, datada de 7 de Maio de 2009, da Região Leiria, remetendo um 
exemplar da edição n.º 1 do jornal “i”; 

11 - Circular n.º 56/2009, datada de 6 de Maio de 2009, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, remetendo documentação relativa à Conferência 
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Internacional “Roteiro Local para as Alterações Climatéricas: Mobilizar, Planear e 
Agir”, que se realiza nos dias 28 e 29 de Maio; 

12 - E-mail, datado de 19 de Maio de 2009, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, dando conhecimento da celebração do seu 25.º Aniversário; 

13 - Carta, com a ref.ª 07/CA/2009, datada de 12 de Maio de 2009, da União 
Desportiva e Cultural de São Bernardino, remetendo convite ao Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal para estar presente no Lanche Convívio de comemoração do seu 
59.º Aniversário; 

14 - Carta, com a ref.ª 212, datada de 20 de Maio de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal Baixo Mondego, remetendo cópia de moção sobre a Deslocalização da 
Direcção Regional da Economia do Centro (DRE-Centro); 

15 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 
a) Da CDU, para uma Marcha – Protesto, Confiança e Luta! Nova política, 

uma vida melhor, que terá lugar no dia 23 de Maio; 
b) Da Câmara Municipal de Sines, para a eira de Ambiente, que se realiza 

entre 5 e 10 de Maio; 
c) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a cerimónia de inauguração da 

exposição “Portugal Europeu – Maio Século de História”, no dia 8 de Maio; 
d) Do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, para a 

inauguração da exposição “33 Anos de Jesus Cristo – Arte Sacra – Colecção de 
Fernando Engenheiro”, que se realiza no dia 9 de Maio de 2009; 

e) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a inauguração da exposição de 
pintura “Lendas de Leiria, de Mateus Delgado”, que se realiza no dia 15 de Maio de 
2009; 

f) Da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, para a Missa de 
Reabertura da Igreja da Misericórdia, que terá lugar no dia 23 de Maio de 2009; 

g) Do Semanário Região de Leiria e o Governo Civil de Leiria, para a 
conferência “Protecção Civil – Competência e Segurança”, que se realiza no dia 21 de 
Maio de 2009; 

h) Do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para a tomada de 
posse de José G. Correia dos Lóios como Director daquele Agrupamento, no dia 4 de 
Junho de 2009; 

i) Da Comissão Vitivinícola Regional da Lourinhã, para o seminário de 
aguardente DOC Lourinhã, que terá lugar no dia 22 de Maio. 

16 - Exemplar n.º 11 – Maio de 2009, do Boletim Informativo do Instituto de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 18.06.2009 * Livro 19 * Fl. 81 

Habitação e da Reabilitação Urbana. 
17 - Exemplar n.º 202 – Maio de 2009, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
18 - Exemplar n.º 202 – Junho de 2009, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
19 - Exemplar n.º 92 - Maio de 2009, do Jornal do STAL. 
 

 Presidente da Mesa: 
 Leu a carta enviada pelo Senhor Vereador Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
sobre a intervenção do Senhor Vereador Jorge Abrantes, relativamente ao ofício do 
Tribunal de Contas, remetido à Câmara de Peniche a solicitar justificação por ter sido 
ultrapassada a sua capacidade de endividamento no exercício de 2002. 
 Disse que iria ser enviada cópia da referida carta aos três grupos políticos da 
Assembleia Municipal. 
 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.  

 
O Senhor Presidente da mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto da alínea c) do nº1 do artigo 53º 
da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 

Seguidamente usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Vitor Marques: 
Sobre o tema da saúde e relativamente à participação do Presidente da Câmara 

na sessão pública de informação sobre as estruturas da saúde do Oeste, perguntou qual 
tinha sido o teor da reunião. 
 
 João Paulo Teófilo: 
 Perguntou, sobre a reunião realizada com a Lusitânia Gás, em 15 de Maio 
passado, se tinha havido algum desenvolvimento. 
 
 António Salvador: 
 Sobre a deliberação de a Câmara construir uma ponte de madeira em parceria 
com o Município da Lourinhã, perguntou onde se situaria essa ponte. 
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 José Leitão: 
 Em relação ao protocolo assinado com o IEFP para estimular a 
empregabilidade, perguntou quais eram as medidas a implementar e quando. 
 
 Presidente da Câmara: 
 Informou que a reunião publica sobre as estruturas da saúde do oeste tinha 
tratado da mudança do Município de Peniche da ARS do Centro para a ARS de Lisboa e 
Vale do Tejo e dos timings de instalação da estrutura de saúde do Oeste Norte. 
Comunicou ainda que estavam a ser constituídas as estruturas dos Centros de Saúde e 
implementadas as Unidades de Saúde Familiares. 
 
 Fez o ponto de situação sobre a construção de uma unidade autónoma de gás, 
nomeadamente sobre a indicação de alternativas de locais por parte da DPGU. 
 Em relação à programação de trabalhos, disse que iriam decorrer em duas fases, 
que seriam planificadas com o DOM, estando a ser trabalhado um calendário de 
execução das obras. 
 Sobre a construção da ponte de madeira entre os municípios de Peniche e 
Lourinhã, explicou o projecto intermunicipal, da rota do oeste, integrado na Rede 
Natura, que englobava também o município de Torres Vedras. 
 Comunicou também que a iniciativa Emprego 2009, acção que o Governo tinha 
desenvolvido para aumentar as capacidades de empregabilidade de desempregados, 
tinha tido a cerimonia de assinatura dos protocolos em Leiria, envolvendo autarquias e 
o IEFP, para assumpção de compromissos de combate ao desemprego. 
 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, não houve 
intervenções sobre este assunto. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre a 
situação financeira da Câmara Municipal, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
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previamente distribuída pelos membros da Assembleia Municipal um memorando 
sobre o assunto. 
 
e-2) OUTROS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 
os Senhores adiante identificados: 
 
 Rui Carvalho:  
 Alertou para o facto de, na Rua 1º de Maio, o trânsito se tornar difícil, pelo 
estacionamento de veículos nos dois lados daquela artéria. 
 Sobre o acidente ocorrido na Berlenga no passado dia 16, perguntou quais as 
medidas tomadas e se a Câmara estava a acompanhar a situação. 
 
 João Paulo Teófilo: 
 Disse que no início do mandato se tinha dado muita ênfase ao Bairro do 
Visconde e que afinal a montanha tinha parido um rato e que, em relação à construção 
da Biblioteca Municipal não se tinha conseguido ultrapassar os problemas surgidos com 
a obra e não se tinha conseguido lançar o concurso para a sua finalização. 
 Sobre o edifício adquirido para instalação do Museu da Serra d’El Rei, que agora 
já não se destinava a Museu, perguntou qual o destino a dar ao citado edifício. 
 Disse também que, em relação ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, nada 
havia sido feito, em termos de obras e que, passados quatro anos, nada tinha acontecido 
relativamente à APAP, no tocante ao bem-estar dos animais, assim como em relação ao 
edifício Traquinas. 
 
 Afirmou que, se o Programa Prohabita fosse por diante, seria a ruína da Câmara 
de Peniche, uma vez que não tinha capacidade financeira para levar por diante aquele 
programa. 
 Acrescentou que dar casas era perpetuar os problemas sociais de Peniche, uma 
vez que tal actuação não era acompanhada de uma politica social integrada. Salientou 
que a Câmara se deveria preocupar com as pessoas que tinham dificuldades em 
sobreviver com um mínimo de dignidade, em vez de atribuir casas a esmo, medida que 
iria provocar a ruína financeira da autarquia, mesmo sem considerar as necessidades de 
habitação das zonas rurais. 
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 Vitor Marques: 
 Perguntou se a câmara iria intervir no Pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde, por 
o seu piso estar em muito mau estado, e qual era o ponto da situação da elaboração dos 
planos de emergência e segurança das Escolas do Município. 
 Disse que no anúncio dos festejos da 10ª edição dos Sabores do Mar e perante o 
slogan oficial de Peniche – Capital da Onda, não havia nenhuma referência relacionada 
com esta temática. 
 Perguntou também qual a razão de, nos concertos com entradas pagas, as portas 
eram abertas a partir de determinada hora. 
 Fez ainda perguntas sobre vários procedimentos concursais, constantes no portal 
base.gov, relativos à Câmara de Peniche, assim como à pertinência do lançamento de 35 
procedimentos concursais para admissão de pessoal na Câmara e de 3 concursos para 
cargos dirigentes dos SMAS, tendo em atenção o final presente mandato. 
 
 António Salvador: 
 Disse que estavam a ser construídos passeios à entrada de Reinaldes e que não 
estava a ser resolvido um problema de escoamento de águas de um proprietário, por 
resolver há mais de um ano. 
 Referiu que havia 53 lâmpadas fundidas nos candeeiros de iluminação pública do IP6. 
 Perguntou se a reunião que o Presidente da Câmara tinha realizado com a nova 
direcção da Associação dos Bolhos tinha corrido bem, se estavam previstas obras para 
as diversas estradas em péssimo estado, na freguesia de Atouguia da Baleia e se já havia 
resolução para o problema de estacionamento de auto caravanas na Consolação. 
 Sobre a recuperação dos espaços verdes junto à Igreja, na urbanização do Casal 
Moinho, disse que o Presidente da Câmara tinha prometido fazer esta obra em 2009 e 
que até à data nada tinha sido feito, apesar da obra ter sido prometida há ano e meio. 
 Disse também que na Atouguia da Baleia tinham sido oferecidos bilhetes para 
espectáculos pagos do Festival Sabores do Mar e perguntou se o Presidente da Câmara 
sabia desta situação. 
 Por último disse que, sobre os pedidos de subsídios à Câmara, da Junta de 
freguesia de Atouguia da Baleia, chegavam os ofícios a comunicar a sua atribuição, mas 
os respectivos pagamentos tardavam a chegar. 
 
 José Leitão: 
 Solicitou um esforço da Mesa da Assembleia para enviar os documentos 
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referentes à sessão a tempo e horas. 
 Saudou a população de Peniche, pelo comportamento cívico em relação às 
Eleições Europeias, assim como evidenciou o bom trabalho dos membros das mesas de 
voto, das forças de segurança e dos trabalhadores municipais. 
 Lamentou que esta sessão da Assembleia Municipal não se tivesse realizado na 
Serra d’El-Rei. 
 Sobre os Sabores do Mar disse que o modelo actualmente utilizado tinha 
provado ser um erro crasso e que felizmente este iria deixar de ser utilizado no próximo 
ano. Referiu ainda que tinha havido restaurantes que tinham apresentado três pratos 
em que entrava sempre o mesmo produto, tendo um restaurante apresentado, como 
diferença entre dois pratos, o numero de pessoas a servir, três ou duas e outro 
apresentado o mesmo produto cozido ou grelhado como diferença entre os pratos. 
 Em relação ao ordenamento do território, frisou que esta área tinha regredido em 
Peniche nos últimos quatro anos, uma vez que o PDM não tinha sido revisto e os Planos 
de Urbanização de Pormenor estavam todos mais atrasados, em virtude de não terem 
sido finalizados antes da alteração da legislação reguladora desta matéria. 
 Salientou que a situação, em termos de ordenamento do território estava pior que 
no inicio do mandato. 
 Perguntou, em relação à Zona Industrial do Vale do Grou, qual era o ponto da 
situação desta opção do Executivo. 
 Perguntou também qual era a solução prevista para o realojamento dos 
elementos de etnia cigana instalados na zona central da cidade. 
 Relativamente ao dossier da energia eólica, no início do mandato tinha dito que a 
Câmara de Peniche estava a negociar mal. Referiu que as juntas de freguesia de Pombal 
tinham arrecadado 380.000 euros pela colocação de dez geradores, o que mostrava que 
na altura tinha razão em falar na possibilidade da Câmara de Peniche poder fazer 
melhor negócio. 
 
 Sebastião Batalha: 
 Dirigiu-se ao Presidente e Vice-Presidente da Câmara e perguntou-lhes pela 
execução de projectos que tinha recebido de há dois anos para cá. 
 Disse que, e, 17 de Junho, o Vice-Presidente lhe tinha comunicado que o projecto 
do adro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição estava pronto e perguntou quando é 
que a obra seria concretizada. Perguntou ainda pela concretização das obras do Bairro 
de Luís de Camões e do Alto da Boneca. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 18.06.2009 * Livro 19 * Fl. 86 

 Solicitou ainda que o Vice-Presidente da Câmara não falasse nos Executivos 
anteriores. 
 
 Álvaro Amador:  
 Sobre a afirmação de João Paulo Teófilo de que havia outros mecanismos para 
responder às necessidades de habitação social, referiu que a iniciativa Porta 65 não 
servia os objectivos para que tinha sido criada, como referiam diversas personalidades, 
criando sérios problemas ao arrendamento jovem. 
 Felicitou a Câmara pela qualidade das exposições que tinha levado a efeito, que 
constituíram um bom cartão de visita para Peniche 
 Perguntou pela situação das obras nas Escolas n.º 4 e do Alemão e jardim de 
infância da Colónia Balnear, previstas nas GOP de 2009. 
 
 Tiago Gonçalves: 
 Respondendo a Álvaro Amador, disse que o programa Porta 65 tinha aprovado 
4902 candidaturas e que nenhuma era do Município de Peniche. 
 Disse que faltavam placas indicativas da rotunda de Porto de Lobos e que a 
Câmara deveria diligenciar a sua colaboração junta das Estradas de Portugal e que a 
Rua dos Hermínios tinha uma parte obstruída por arbustos. 
 Disse também que faltava a colocação de um sinal na Rua João Trindade, em 
Geraldes e que havia um vereador a tempo inteiro só com dois pelouros, financeiro e de 
trânsito, que poderia fazer alguma coisa por esta situação. 
 Referiu que a questão do trânsito no Largo 5 de Outubro já se arrastava há muito 
tempo, sem qualquer solução à vista e que havia urgência na pavimentação de alguns 
troços de estradas em muito más condições. 
 Afirmou que o endividamento municipal continuava e que o Vereador Jorge 
Abrantes tinha exigido dos elementos da Assembleia que falassem verdade e que ele na 
sessão das Assembleia Municipal, ao afirmar que o Tribunal de Contas tinha pedido 
explicações por a capacidade de endividamento do Município ter sido ultrapassada em 
2002, não tinha falado verdade, ao omitir a explicação da Câmara sobre o assunto. 
 Sobre o parqueamento de auto-caravanas, disse que o problema tinha de ser 
resolvido, sugerindo a colocação de limitadores de altura nos parques de 
estacionamento. 
 Elogiou a disponibilização da Internet na sala de sessões da Assembleia 
Municipal, referiu que a convocatória desta sessão não tinha sido colocada no site da 
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Câmara e que havia convites que não tinha recebido, devendo ser corrigida a actuação 
dos serviços municipais para que isso não acontecesse. 
 
 Presidente da Mesa da Assembleia: 
 Informou que esta sessão das Assembleia Municipal não se tinha realizado na 
Serra d’El-Rei, por o respectivo Presidente da Junta de Freguesia ter indicado que não 
tinha condições para acolher esta sessão. 
 
 Maria Manuela Filipe: 
 Perguntou o motivo porque a Câmara Municipal não tinha aprovado a colocação 
de um abrigo para idosos na Ribeira, dizendo que aquele equipamento já estava pago. 
 Perguntou ainda por algumas obras a realizar na Freguesia de S. Pedro. 
  
 José António Amador: 
 Congratulou-se pelo apoio dado pela Câmara à comemoração do Dia do 
Pescador, realçando a qualidade do colóquio realizado sobre a pesca, a maior 
participação de pescadores no tradicional almoço e a grande assistência de publico ao 
programa cultural.  
 Manifestou ainda o seu apreço às individualidades condecoradas. 
 Agradeceu à Câmara a execução do passeio pedonal Ferrel/Baleal, obra de 
grande valor para a população. 
 Referiu também o êxito registado na edição deste ano dos Sabores do Mar, com 
grande afluência de visitantes nos restaurantes participantes. 
  

Presidente da Câmara: 
 Disse que tinha sido registadas as sugestões feitas sobre o trânsito e que tinha 
acompanhado o acidente ocorrido na Berlenga, em conjunto com o Comandante Moura, 
tendo-se deslocado ontem à citada ilha, com uma equipa técnica, para identificar zonas 
que necessitassem de intervenção. 
 Comunicou, sobre o bairro do Visconde que as alterações tinham a ver com a 
matéria legislativa que tinha estado programada e não tinha sido confirmada, e, sobre a 
Biblioteca Municipal, informou que os meios financeiros necessários à conclusão da 
obra estavam assegurados. 
 Informou que, com a compra do edifício para a instalação da nova sede da Junta 
de Freguesia da Serra d’El-Rei e do museu daquela vila, o anterior edifício destinado a 
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museu deveria ser vendido e que não fazia qualquer intervenção sobre o Centro 
Educativo de Atouguia da Baleia, porque a solução já estava encontrada. 
 Disse também que o projecto da APAP já estava elaborado, que os respectivos 
projectos de especialidade estavam a ser elaborados e que se estava a trabalhar numa 
candidatura do “Traquinas”, no âmbito do programa PROMAR.  
 Sobre o programa Prohabita, disse que era uma questão política e uma questão 
de classe, que só quem não conhecia as situações sociais graves de Peniche é que 
poderia ter posições diferentes. Salientou que o Secretário de Estado da tutela tinha tido 
uma excelente atitude, ao premiar a Câmara Municipal de Peniche pela sua 
sensibilidade para os problemas sociais na habitação e que a solução de arrendamento 
apontada era impossível de concretizar. 
 Comunicou também que estava a ser tratado junto da DREL a reparação do piso 
do pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde, e que o Comandante Operacional Municipal 
estava a preparar os Planos de Emergência. 
 Quanto aos Sabores do Mar, disse que a forma encontrada e a filosofia subjacente 
assentava na promoção do destino de Peniche e que era indesmentível o seu êxito, 
comprovado com a presença de milhares de pessoas que visitaram Peniche. 
 Sobre os custos com a apresentação do Carsurf, informou que tinha sido um 
trabalho desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Estado do Desporto, para o 
lançamento da primeira obra deste género e esclareceu que tinha havido um erro na 
introdução de elementos relativos à aquisição feita a STET. 
 Disse, por último que os procedimentos concursais recentemente lançados 
estavam de acordo com o constante no Mapa de Pessoal e que estavam alicerçados na 
legislação sobre pessoal que tinha entrado em vigor no início do ano. 
  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período de intervenção do público, usaram da palavra os munícipes adiante 

identificados: 
 
Luís Chagas: 
Historiou o processo de construção da sua casa, evidenciando os defeitos de 

construção e referindo o relacionamento tido com a Câmara Municipal e respectivo 
Presidente. 

Finalizou dizendo que competia à câmara denunciar o crime de falsas 
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declarações por parte do construtor, reconhecidas em oficio da Provedoria da Justiça e 
que gostava de saber qual a razão porque a Câmara ainda não tinha feito nada até à 
data. 

 
António Pinto: 
Agradeceu à Câmara e à Junta de Freguesia de S. Pedro pela limpeza de canas 

na Marginal Sul, recomendando a recolha das canas cortadas. 
Disse que a Rua Cidade de Viseu continuava a ser ocupada com bancas de 

venda ambulante e que tinha desaparecido o sinal de aproximação de estrada com 
prioridade no cruzamento.  

Informou que no Atelier de Bricolage estava instalada uma oficina de Tuning 
clandestina e que a fiscalização municipal não actuava sobre este assunto. 

Sobre a comemoração do Dia do Pescador, disse que tinha gostado do que tinha 
sido afirmado pelos oradores e fez uma análise sobre a situação da pesca em Peniche. 

Perguntou se, no cruzamento do Porto da Areia, o espaço ocupado por 
materiais era um estaleiro da Câmara ou era um estaleiro da obra. 

 
Presidente da Mesa: 
Manifestou o seu desacordo em relação à forma como António Pinto fazia a sua 

intervenção, que evidenciava uma notória ironia. 
 

Manuel Florindo:   
Disse que a urbanização da Rua da Mariana estava muito degradada e solicitou 

a intervenção ou da Câmara Municipal ou do empreiteiro para procederem à conservação. 
Referiu a necessidade de colocação de lombas nos Casais Mestre Mendo, por 

haver muito trânsito, e a má colocação de uma passadeira para peões, que acabava em 
frente à porta de um café, sugerindo o seu desvio para mais uns metros à frente ou atrás. 

  
Manuel Joaquim Leonardo: 
Reclamou que há 25 anos andava a tentar dividir a sua fazenda e que por culpa 

de alguém ter feito o serviço mal não tinha ainda conseguido. 
Leu uma comunicação e chamou a atenção para a falta de resposta por parte da 

Câmara às suas cartas, enviadas desde Outubro de 2008, onde solicitava a divisão do 
seu terreno denominado Calhau, situado na freguesia de S. Pedro. Disse, por último, 
que se sentia discriminado por não obter resposta por parte da Câmara. 
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 Raul Correia: 
Perguntou a razão porque o ofício do INCI de 2009/01/15, a solicitar elementos 

à Câmara sobre o seu processo, despachado pelo director da DPGU em 2009/01/27, só 
foi respondido em 2009/06/04. Frisou que era bom que se apurassem as 
responsabilidades por este atraso. 

Solicitou que se actuasse depressa em relação à contra-ordenação levantada em 
relação ao seu processo, que se suspendesse o termo responsável e que a Câmara 
punisse quem tivesse de punir, relativamente a que não tivesse dado seguimento à 
resposta ao ofício citado do INCI. 

 
Tiago Gonçalves: 
Solicitou esclarecimentos sobre a razão da demora da resposta ao ofício do 

INCI, o porquê da Câmara ter demorado tanto tempo a dar resposta, cerca de 5 meses. 
Disse ainda que na edição d’ A Voz do Mar se queixava da morosidade da 

Câmara a responder a estas questões. 
 
Henrique Bertino: 
Disse que não era razoável a demora da resposta por parte dos serviços da 

Câmara ao ofício do INCI, relativo ao processo de Raul Correia e que deveria ser 
apuradas responsabilidades sobre esse atraso. 

Sobre o problema de Manuel Joaquim Leonardo, disse que achava que já tinha 
sido resolvido, mas que havia um impedimento legal. Em relação aos documentos que 
tinha entregue à Assembleia Municipal e que não tinham tido resposta, para apresentar 
casos iguais ao seu, que tinham tido resolução da Câmara, disse que os casos não eram 
iguais ao seu e que por isso tinham merecido solução. 

Em relação à comemoração do Dia do Pescador disse que a proposta de 
indicação dos homenageados tinha sido aprovada por sindicato das pescas e respectivas 
associações patronais e não considerava correcto que se pusesse em causa a acção dos 
homenageados em prol da pesca. Fez algumas referências à actual situação da pesca em 
Peniche. 

 
Presidente da Câmara: 
Quanto às intervenções de Luís Chagas e Raul Correia, disse que tudo o que 

poderia ser feito pela Câmara, tinha sido feito. Acrescentou que iria ser colocada no site 
da Câmara os processos de Raul Correia, Luís Chagas e Francisco Alexandre e que tinha 
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havido por parte dos meios jurídicos todo o empenhamento, por ser uma matéria 
complexa. 

Disse também que o despacho dos citados processos não estava nas mãos da 
câmara, mas sim na via judicial, informando que tinham sido contratados dois técnicos 
para fazerem a fiscalização técnica das obras e assim evitar outros casos idênticos. 

Disse ainda que tinha registado as observações de António Pinto e que, sobre a 
urbanização da Rua da Mariana, em Casais Mestre Mendo, já tinha sido efectuada uma 
notificação ao construtor Rogério & Filhos. 

 Em relação à intervenção de Manuel Joaquim Leonardo, comunicou que se 
aquele munícipe entendesse que havia discriminação em relação a si, poderia enveredar 
pela via judicial e que iria apresentar em reunião de Câmara uma informação 
circunstanciada do DPGU sobre este assunto. 

Quanto à solicitação de Tiago Gonçalves de apuramento de responsabilidades 
sobre o atraso de 5 meses na resposta ao pedido de elementos do INCI, relativos ao 
processo de Raul Correia, disse que iria verificar quem era o responsável e que 
comunicaria o resultado tanto a Tiago Gonçalves como a Raul Correia. 

 
PERÍODO DE “ANTES ORDEM DO DIA”- CONTINUAÇÃO:  
  
 Passando novamente a Assembleia ao Período Antes da Ordem do Dia, usaram 
da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
 Henrique Bertino: 
 Como Presidente da APAP, historiou pormenorizadamente o processo da APAP, 
iniciado em mandatos anteriores e informou que actualmente faltavam elaborar os 
projectos de especialidade. 
 Referiu também as necessidades de habitação social de Peniche, a urgência de 
intervenção nos bairros sociais já muito degradados e fez uma analise das vantagens 
dos financiamentos no âmbito do programa Prohabita, referindo os encargos que 
poderiam ocorrer ainda neste mandato e no mandato seguinte. 
 
 José Leitão:  
 Disse que tinha ficado baralhado com a intervenção de Henrique Bertino. 
 Sobre a carta do Vereador Jorge Gonçalves, disse que, em abono da verdade, esta 
deveria ficar integralmente transcrita na acta desta sessão. 
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 Propôs que, em nome do PSD e da Assembleia Municipal, se assim fosse 
entendido, se apresentasse felicitações aos novos directores dos Agrupamentos de 
Escolas e se desejasse os melhores sucessos. 
 Quanto aos Serviços de Urgência Básica, depois de se referir ao estudo elaborado 
para sustentar as posições do Município em relação à remodelação do sistema de saúde 
no Município, solicitou um ponto de situação sobre o assunto. 

Comunicou que um natural de Peniche tinha sido nomeado como o segundo 
melhor economista do mundo, tendo sido referido na comunicação social. Referiu que 
seria interessante que a Assembleia Municipal se congratulasse por um filho de 
Peniche, Carlos Jorge Pinheiro Leitão, ser alvo de tão grande distinção. 

Em relação ao programa Prohabita, disse que não tinha havido tanta construção 
de habitação social como nos mandatos liderados pelo PSD. Acrescentou que João 
Paulo Teófilo tinha expressado a sua opinião individual, que fazia sentido haver uma 
reflexão mais alargada e que o assunto fosse discutido sem partidarismos e perguntou, 
face à intervenção de Henrique Bertino, se a Câmara iria pagar toda a conservação da 
habitação social. 

Disse por último que havia também problemas graves de habitação social na 
zona rural e perguntou se estava prevista alguma solução para tal problema. 

 
 António Salvador: 
 Congratulou-se com a resolução da Câmara sobre o problema de trânsito no 
Bairro do Capitão, em Atouguia da Baleia e lembrou que havia mais pedidos de 
resolução de outros problemas de trânsito na freguesia. 
 Sobre o Dia do Pescador, disse que tinha tido pouca participação por parte da 
oposição e que, em relação ao Manifesta, o colóquio sobre a agricultura, realizado no 
auditório do Stella Maris, tinha tido pouca assistência e sem qualquer participação de 
elementos da Câmara.  
 Referiu também que estavam a ser feitos alcatroamentos na freguesia de 
Atouguia da Baleia, sem conhecimento da respectiva Junta. Frisou que se faziam Mapas 
de Obras, definiam-se prioridades e apareciam obras a serem executadas sem se dizer 
nada à junta. Acrescentou que na estrada de Atouguia da Baleia/Bufarda, tinha sido 
concluída a necessidade de alargamento com o Presidente e Vice-Presidente da Câmara 
e que só tinha tido conhecimento que a obra tinha sido iniciada quando solicitaram o 
equipamento da Junta para intervirem naquela obra. Disse, por último, que tinha falado 
com proprietários dos terrenos adjacentes à estrada, para disponibilizarem as faixas 
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necessárias para o alargamento, o que prontamente tinham assumido e que agora não 
sabia qual seria as suas posições sobre o assunto. 

 
Paulo Santos: 
Disse que estava estupefacto por o Presidente da Câmara ter intervido e esperar 

que desse a palavra ao Vereador Jorge Abrantes, para fazer um desmentido à 
Assembleia Municipal sobre a questão da ultrapassagem da capacidade de 
endividamento da Câmara em 2002 ou pelo menos pedir desculpa ao Vereador Jorge 
Gonçalves, que merecia ter uma resposta mais correcta sobre o assunto. 

Disse que a preocupação de João Paulo Teófilo sobre a habitação social também 
era a dele. Afirmou que pensava que o Presidente da Câmara, iria dizer como 
financiaria a habitação social, mas concluiu que era tudo promessa eleitoral e que não 
era para fazer. Perguntou se alguém sabia quanto é que custaria os encargos do 
programa Prohabita por mês, se havia capacidade financeira da Câmara para pagar e se 
não se estaria a hipotecar o futuro. 

Frisou que tudo isto não passava de demagogia politica e que se se tinham 
esquecido dos problemas de habitação social da zona rural. 

Sobre o edifício Coosofi, disse que não tinha sido o PS, mas sim a CDU que 
tinha viabilizado aquela aquisição. 

Afirmou que no mandato da CDU tinham uma mão cheia de nada e que dava 
para perguntar o que tinham andado a fazer. 

Lembrou uma frase típica do Presidente da Câmara “de que estava 
programado e que ainda não tinha sido executado.” 

 
Henrique Bertino: 
Disse que as obras de conservação dos bairros sociais tinham que ser feitas, não 

estando a sua execução planeada de imediato. Acrescentou que a Câmara iria decidir, 
em tempo oportuno, a sua execução. Esclareceu que o que tinha dito era que ou a 
Câmara aproveitava agora a comparticipação a fundo perdido e empréstimos com juros 
bonificados ou teria mais tarde ou mais cedo de executar a conservação só com fundos 
próprios e sem qualquer ajuda financeira. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que a candidatura ao programa Prohabita não tinha sido votada pelo 

órgão competente para a aprovar, acanho que tal procedimento estava incorrecto. 
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Acrescentou que uma candidatura de cerca de 20 milhões de euros, ao não ter sido 
submetida a discussão e aprovação da Câmara, não era um procedimento muito 
democrático e que deveriam ser assumidas as responsabilidades desta actuação. 

Disse também, que ainda não tinha sido desta que o relatório financeiro dos 
Sabores do Mar de 2008 tinha sido entregue e que as inscrições on-line para a Corrida 
das Fogueiras diziam que iriam estar brevemente disponíveis há mais de uma semana. 

 
José António Amador:  
Leu uma listagem de obras executadas pela Câmara neste mandato. 
Referiu que alguns elementos deveriam ser vesgos ou ter problemas de vista 

para não verem as obras executadas pela Câmara. 
 
João Paulo Teófilo: 
Disse, em defesa da honra, que não admitia a expressão de vesgo que tinha 

sido dirigida para a bancada do PS e que deveria haver maior respeito pela Assembleia 
Municipal por parte de todos os seus elementos. 

 
José Leitão: 
Disse que em matéria de grandes obras nada tinha sido feito e que no tocante 

ao ordenamento do território, tudo estava ainda mais atrasado que no início do 
mandato. 

Sobre a candidatura ao programa Prohabita, disse que tinha uma dimensão 
financeira muito grande e que não conseguia imaginar que um município como 
Peniche, com os recursos financeiros que tinha, se quisesse lançar num projecto de 20 
milhões de euros. 

Disse ainda que a Câmara tinha dito que iria fazer o que pudesse, o que era 
estar a subverter o processo, pois tinha previsto para 2009 o gasto de 1 milhão de euros 
e agora dizia que só era preciso 310.000 euros. 

Finalizou dizendo que este assunto deveria ser discutido por todos os agentes 
políticos do Município e não ser como uma caixinha de surpresas. 

 
Jorge Abrantes: 
Relembrou que, em 24 de Maio passado nesta sala, durante a apresentação de 

candidatos do PS, o Vereador Jorge Gonçalves tinha feito publicamente um conjunto de 
denúncias. Disse, como enquadramento do assunto, que tinha havido elementos da 
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Assembleia que tinha falado na situação de endividamento da Autarquia e que tinha 
esclarecido que, apesar das duvidas a situação era perfeitamente clara, tendo na altura 
referido o pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas, sobre a ultrapassagem da 
capacidade de endividamento no executivo de 2002. 

Fez um resumo sobre os trânsitos seguidos na elaboração da candidatura ao 
programa Prohabita, lembrando todos os elementos distribuídos à Vereação, assim 
como a apresentação do estudo feito e amplamente desmentido. 

Frisou que a candidatura em questão tinha sido apreciada em quatro reuniões 
de Câmara, culminando com a aprovação das GOP para 2009, onde estavam inscritas 
todas as obras a realizar e que tinha sido distribuído um dossier completo sobre o 
assunto a cada força politica da Câmara. 

Salientou que o acordo de colaboração iria permitir a utilização dos apoios e 
referiu as diferenças dos financiamentos destinados à conservação ou construção nova 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que nas GOP para 2009 constavam as orientações da Câmara em matéria 

de habitação social, afirmando que não se recordava que tivesse sido posta alguma 
objecção, na altura da sua aprovação na Assembleia, em relação ao assunto. 

 
Vice-Presidente: 
Disse que nas GOP para 2009 estavam previstos alcatroamentos nos Casais 

Mestre Mendo e que a estrada Atouguia/Bufarda estava a ser alcatroada, salientando 
que isso é que deveria ser a grande noticia e não a ausência de comunicação do início da 
obra ao Presidente da Junta de Atouguia da Baleia. Sugeriu que amanha se juntassem 
para resolver qualquer problema que houvesse. 

Sobre o programa Prohabita, disse que todo o levantamento de casos, alguns 
identificados há dezenas de anos estava feito r disponível para ser consultado. Sugeriu 
que se fizesse uma apresentação detalhada, em sessão temática, para ser avaliado o 
grau de inevitabilidade das obras que se tinham que fazer. 

 
Paulo Santos: 
Disse que o repto já vinha tarde, uma vez que o acordo de colaboração já tinha 

sido assinado e, por isso, o assunto vinha à Assembleia para discutir o quê? 
Afirmou que sabia o que o Vereador Jorge Abrantes tinha dito sobre a questão 

do endividamento em 2002, e que ele também sabia o que tinha dito. 
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 Sobre a listagem de obras referida por José António Amador, disse que se 
pudesse dispor de 1 minuto, daria exemplos de obras feitas nos mandatos do PS, mas 
não se referia só ao alcatrão, mencionando o Edifício Cultural e as Piscinas Municipais. 
 
 João Gomes: 
 Esclareceu que tinha ouvido do Vereador Jorge Abrantes o que ele dizia que 
agora não tinha dito, em relação à ultrapassagem da capacidade de endividamento no 
exercício de 2002. 
 
 Rui Carvalho: 
 Perguntou onde estavam os 19 milhões de euros previstos nas GOP de 2009 para 
habitação social. Afirmou que o Vereador Paulo Rodrigues tinha solicitado elementos 
sobre a habitação social em Fevereiro e em Maio e não lhe tinham sido fornecidos. 
 
 Américo Gonçalves: 
 Disse que, em relação à habitação social, o grande mal era atribuírem-se casas às 
pessoas e não se responsabilizar essas pessoas pela sua manutenção e conservação. 
Perguntou o que se iria fazer com o problema social das pessoas de etnia cigana. 
 Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, disse que tinha sérias dúvidas 
de como se iria conseguir o financiamento para a obra. 
 Referiu que, em relação à qualidade da água da Praia do Molhe Leste, se iria 
continuar mais um ano com água de má qualidade naquela praia. 
 Propôs que o Executivo reunisse com os novos órgãos dos Agrupamentos 
Escolares para delinear a Educação em Peniche nos próximos quatro anos. 
 
PERIODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 8 DE JUNHO DE 2009, QUE APROVA 

A 2.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DOS SMAS: 
  

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem de 
trabalhos, intervieram os Senhores adiante identificados. 
 
 João Paulo Teófilo: 
 Disse que o abastecimento de água a Ferrel era um investimento de primeira 
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linha e lamentou que os SMAS não tivessem condições para avançar com a obra em 
termos técnicos, lamentando também que não houvesse um esforço político para 
arranjar essas condições. 
 
 Jorge Abrantes: 
 Lamentou o facto da obra de Ferrel estar um bocado atrasada referindo que o 
projecto estava concluído e que a candidatura estava em curso, o que originava a 
modificação orçamental em análise. 
 
 José Leitão: 
 Lamentou que o que estava patente na modificação orçamental era o ir buscar 
verbas às despesas de capital para engordar as despesas correntes. 
 
 Jorge Abrantes: 
 Justificou o facto apontado por José Leitão com o agravamento do acordo 
celebrado com as Águas do Oeste e com a evolução do tarifário. 
 
 Submetida à votação, foi a modificação orçamental em análise aprovada por 
maioria, com quatro abstenções. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 8 DE JUNHO DE 2009, QUE APROVA 

A PROPOSTA DE ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE REDE ECOS: 
 
 A Assembleia Municipal passou a apreciar o ponto n.º 2 da ordem de trabalhos, 
não se verificando quaisquer intervenções. 
 Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada por maioria, com uma 
abstenção. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18 DE MAIO DE 2009 RELATIVA À 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO: 
 
 A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto n.º 3 da ordem de 

trabalhos, não se verificando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. 
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Presidente da Mesa: 

 Informou que, após ser instalada a Internet na sala, iriam ser colocados os 
microfones em todas as mesas. 
 Disse ainda que subscrevia a saudação a Carlos Jorge Pinheiro Leitão, o que foi 
também afirmado pelos representantes dos Grupos da CDU e do PS, passando a 
saudação a ser feita por parte da Assembleia Municipal. 
 
 Presidente da Câmara: 
 Disse que, em conferência com a Vereação, tinha sido posta a hipótese de 
distinguir o citado munícipe no Dia do Município. 
  
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:  
 
 Para efeitos de execução imediata, submetida à votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO:  
 
 Sendo uma hora e dez 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. 
 
 

 
 


