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ACTA N.º 8/1999 
 
          ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 1999: 
 
 Aos dez dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, no Edifício-sede 
das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas e dez minutos, estando presentes os 
Excelentíssimos Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Santos Carvalho e Belmiro do 
Nascimento Ribeiro, respectivamente, Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário da 
respectiva Mesa, e os Membros Excelentíssimos Senhores Vidaúl Félix da Glória, Sebastião 
Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, Eduardo Marques 
Dias Figueira, Duarte Nuno Simões Vicente, Luis Fernando Pereira Vala Firmino, Delfim 
António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, João Cláudio Ferreira Martins Neves, 
Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, João 
Manuel Jesus Gomes, Rui António Rodrigues de Carvalho, Jorge Serafim Silva Abrantes e 
Fernando Manjolinho Costa, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 
 
 1º. – Período de “antes da ordem do dia”. 
  
 2º. – 1º. Período de intervenção do público. 
 
 3º. – Período da ordem do dia: 
 
  1 - Apreciação e votação da deliberação camarária, de 18 de Outubro de 1999, 
relativa à fixação da Taxa da Contribuição Autárquica. 
  2 - Apreciação e Votação do Plano  de  Actividades  Municipal  para o ano 
econó-mico de 2000. 
  3 - Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano económico de 
2000. 
  4 - Apreciação e votação do Orçamento Financeiro e Plano Plurianual de Investi-
mentos e Orçamento dos Serviços Municipalizados para o ano económico de 2000. 
  5 - Apreciação e votação da deliberação do Conselho de Administração dos Ser-
viços Municipalizados, de 2 de Dezembro de 1999, relativa à concessão de apoio financeiro ao 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 
  6 - Apreciação e votação da deliberação camarária, de 27 de Setembro de 1999, 
relativa à adesão como associado colectivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 
 
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Membros Senhores Jorge Alberto Bombas Amador, Raúl Fernando 
Conceição Santos e Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva. 
 
 Não compareceram a esta reunião os Membros Senhores Luís Gonzaga Franco Pinto, 
Luis Pedro Batalha Codinha Grilo e Aleixo Pereira Braz. 
 
PEDIDOS DE JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 A reunião foi aberta à hora acima indicada, tendo a Mesa dado conhecimento do pedido 
de justificação da falta a seguir referida: 
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- Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, por não ter comparecido à reunião de 24 
de Setembro do corrente ano, por motivo de assistência à família. 
 

A Mesa informou de que havia considerado justificada a falta. 
 
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, pelo período compreendido entre o dia 
9 e 15 de Dezembro, por se encontrar ausente do Concelho, por motivos pessoais urgentes. 

 
- Do Senhor Luís Alberto Santos Costa, por um período de 8 dias, a partir de 

hoje, por motivo de se encontrar ausente do Concelho. 
 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos solicitados e, 
encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhor Rui Manuel 
Severino Ferreira (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a 
participar na reunião. 

 
PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: 
 
APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: 
 
 Foi presente a acta nº. 7/99, da reunião realizada no dia 24 de Setembro do corrente ano, 
tendo sido dispensada a sua leitura, por o respectivo texto haver sido previamente distribuído 
pelos Membros da Assembleia. 
 
 Submetida à discussão, interveio o Senhor Paulo Rodrigues (referindo que a folhas 54, 
antepenúltima linha e onde consta “o Grupo do PS”, deverá ficar consignado “o Grupo do 
PSD”. 
 

Posta à votação a acta em causa, já com a correcção preconizada, constatou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 
 
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, excepto quanto 
aos dois últimos pontos, por ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia um 
memorando dos documentos recebidos: 
 

1. Circular nº. 121-B/99, de 28.9.99, da ANMP, informando da realização do 
Seminário "As Autarquias e as Políticas Desportivas Locais, Regionais e Nacional", a realizar 
no dia  27.10.1999, em Loures, e remetendo a correspondente ficha de inscrição.  

2. Circular  nº. 127/99, de 1.10.99, da ANMP, dando conhecimento de que mantem 
apoio jurídico e informação relativa aos  resultados  eleitorais das Eleições para a Assembleia da 
República, de 10.10.1999. 
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3. Telecópia, datada de 8.10.99, da Assembleia  de  Freguesia de Outeiro da Cabeça, 
remetendo  cópia de moção relativa à instalação de Aterro Sanitário naquela zona.  

4. Ofício nº. 096, de 11.10.1999, do CEFA, informando da realização de um Seminário 
relativo ao tema "O Código das Expropriações - A Lei nº. 68/99, de 18 de Setembro", a realizar 
em 18.11.1999, e remetendo a correspondente ficha de inscrição. 

5. Ofício nº. 89, de 6.10.1999, da A.M. de Torre de Moncorvo, remetendo cópia de 
Moção relativa a reivindicações dos  Autarcas das Juntas de Freguesia.  

6. Ofício nº. 3247-SEOP/XIII, de 8.10.99, do Gabinete do Secretário de Estado das 
Obras Públicas,  dando  conhecimento  de que o concurso para  a construção do troço do IP6 
Peniche-Óbidos foi aberto em 1 de Outubro de 1999.  

7. Circular nº. 13/99,  de  14.10.1999,  da  ANMP,  remetendo documento/síntese das 
principais alterações introduzidas pela Lei  nº. 169/99, de 18 de Setembro,  ao  quadro de 
competências das Autarquias.  

8. Circular, datada de Outubro de 1999, de Verbetes de Administração Autárquica, 
dando  conhecimento  da   edição   de Verbetes  da  Administração Autárquica e propondo a sua 
aquisição pelo Município.  

9. Ofício nº. 20, de 14.10.99, da A.M. de Alijó, remetendo fotocópia de moção relativa 
à "Solidariedade com o Estado Independente de Timor Lorosae".  

10. Telecópia, datada  de  18.10.99,  da  Escola  Superior  de  Tecnologia  do  Mar, 
endereçando convite para a Sessão Solene de  Abertura do 1º. Ano Lectivo, a realizar no dia 
22.10.99. 

11. Circular, datada de 18.10.99, da CEDREL,  remetendo  ficha  de  inscrição para 
colóquio a realizar no dia 5.11.99, em Lisboa, e subordinado ao tema "O novo regime de 
competências e  funcionamento das autarquias locais".  

12. Exposição,  s/ data, do Grupo da CDU na A.M.Peniche, chamando a atenção para o 
incumprimento, por parte da Autarquia,  do  disposto no Artº. 4º. do Decreto Regulamentar nº. 
44-B/83, de 1  de Junho, e que obriga à classificação  de  serviço dos  funcionários da 
Administração Local.  

13. Ofício  nº.  9712, de 26.10.99, da C.M.Peniche, remetendo  informação prestada pela 
DPOE e relativa a "Arranjos urbanísticos  na R. José Estêvão, Largo 5 de Outubro e D. Pedro 
V". 

14. Convite,  s/  data,  da  Rádio  Litoral  -  102  FM, para  cerimónia a realizar no dia 
30.10.99, frente à sua sede, relativa à apresentação do novo projecto e homenagem aos seus 
funcionários. 

15. Circular nº. 238, de 25.10.99, da A.M. de  Valença,  remetendo   cópia  de declaração 
intitulada  "Pela  Modernização  e   Dignificação das Assembleias Municipais". 

16. Circular nº. 135/99, de 28.10.99, da ANMP,  remetendo  alguns exemplares do seu 
Boletim nº. 76. 

17. Circular nº. 136/99, de 2.1.99, da ANMP, informando de que   se encontram 
disponíveis, em português e gratuitamente, os  Pareceres do  Comité  das  Regiões  da União 
Europeia constantes do   Formulário de Requisição em anexo. 

18. Ofício nº. 110, de 8.1.99, do C.E.F.A., dando conhecimento   de  que,  no próximo 
dia 24.11.99, levará a efeito o Seminário "O Código das Expropriações - A Lei nº. 168/99, de 18 
de  Setembro", e remetendo fichas de inscrição. 

19. Exemplares nºs 134 e 135 – Out. e Nov. 99 - do jornal Associação - Órgão Oficial da 
Assoc. Port. de Deficientes. 

20. Exemplares nº. 88, 89 e 90 – Out., Nov. e Dez. 99, do Boletim da Associação 
Comercial de Peniche. 

21. Exemplar  nº.  5 - Setembro de 1999, da publicação Moinho Velho - Junta Freguesia 
de Ferrel. 
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22. Exemplar nº. 7/8/9 - Jul.,Ago.  e  Set.99,  da  publicação "Revista dos Médicos".  
23. Exemplar  nº. 14 - Ano X - 1998, da publicação "Protecção Civil".         
24. Convite, da CCRLVT, para espectáculo  de encerramento da "Festa da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo", a realizar no dia    23.10.99, no Parque das Nações. 
25. Convite, do Núcleo de Caldas da Rainha da Liga dos Combatentes, para cerimónia 

do "Dia de Finados", a realizar no  dia 2.11.99, no cemitério de Peniche.   
26. Convite, da  Junta de Freguesia de Conceição, para inauguração da Exposição de 

Presépios, que se realizará no dia  11.12.1999, no Clube Recreativo Penichense. 
27. Circular nº. 2/99/AM, de 29.11.99, da A.M. de Paredes, remetendo proposta e moção 

relativas às funções dos autarcas das freguesias. 
28. Circular nº. 142/99, de 6.12.99, da ANMP, informando sobre a possibilidade dos 

Municípios procederem à isenção de taxas. 
  
OUTROS ASSUNTOS: 
 
a) 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 da alínea e) do nº. 1 do Artº. 53º. do Decreto-Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente distribuído pelos 
membros da Assembleia um resumo dos assuntos a tratar. 
 A seguir, usaram da palavra o Senhor Jorge Abrantes (solicitando a disponibilização de 
cópias do projecto de construção da marina de Peniche elaborado pela Consulmar, nas suas 
versões actual e anteriores e lamentando as suas diversas variações e a não facultação do seu 
conteúdo e perguntando qual o calendário previsto para a discussão do Plano Estratégico de 
Peniche) e o Senhor Presidente da Câmara (dizendo que a solução da nova localização da  
marina não tem sido fácil devido às reservas apresentadas pelo INAG; que estão a ser 
efectuadas diligências para sensibilização do único local que é possível e que iria realizar-se 
nova reunião com a CEDRU sobre o Plano Estratégico, tendo em vista o tratamento do texto 
antes de ser submetido à discussão pública). 
 
b) SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura de informação prestada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, nos termos da parte final  da  alínea e)  do nº. 1  do Artº. 53º. do  
Decreto- 
-Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 
 
 Submetida à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
c) VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
d) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE PERGUNTAS ORAIS OU ESCRITAS: 
  
 Passando a Assembleia ao assunto acima referido, usaram da palavra o senhor Paulo 
Rodrigues (solicitando informação sobre as diligências efectuadas relativamente à variante da 
Coimbrã e referindo a necessidade de colocação de sinalização horizontal na E.M., entre a 
rotunda do Fialho e o Baleal), o Senhor Jorge Amador (perguntando se a Câmara tomou posição 
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relativamente à alteração do estudo sobre o troço do IP6, entre Dagorda e Peniche, que previa a 
fixação de 2 vias para cada sentido e manifestando a sua insatisfação por não ter sido dada 
resposta ao pedido formulado em Maio do corrente ano sobre os assessores que prestam serviço 
no Município) e o Senhor Rui Carvalho (chamando a atenção para a falta de infraestruturação 
da zona industrial do Abalo). 
 Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos e deu as 
informações respeitantes às questões que foram apresentadas, nomeadamente que lamentava 
não ter estado presente na reunião sobre  o traçado do IP6; os serviços administrativos estão à 
disposição de todos os membros para prestarem as informações pretendidas; a marina só existe 
em dossier e que na zona do Abalo já foi efectuada intervenção). 
 
e) ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
 Passando a Assembleia ao assunto em epígrafe, e após o Senhor Presidente da Mesa ter 
dado nota das diligências efectuadas junto dos serviços camarários relativamente à solicitação 
do Senhor Joaquim Luis e de outros proprietários e das dificuldades encontradas por aqueles 
para apreciação e aprovação do Plano de Urbanização do Baleal, entre outras razões, o não 
haver continuidade entre a área a intervencionar e  a zona já infraestruturada e sugerido, por não 
ser possível de momento a sua viabilização, que se recomendasse à Câmara a realização, com 
urgência, das diligências necessárias à execução final do referido projecto, interveio o Senhor 
Eduardo Figueira (manifestando o seu desagrado por o assunto do PUB não constar da ordem de 
trabalhos, tal como foi afirmado na reunião anterior; que foram criadas expectativas e dada 
prioridade à dois anos, decorrendo já tempo suficiente para se proceder à sua aprovação e que 
sendo uma área fundamental para expansão e desenvolvimento urbano da freguesia de Ferrel o 
adiamento da execução do projecto está a criar grandes problemas, nomeadamente aos 
proprietários dos terrenos e perguntando quais as soluções que a Câmara tem para resolver com 
urgência o assunto). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (dando informação 
sobre o estado do plano, designadamente que o Arquitecto autor do projecto  desconhecia o 
conteúdo de alguns pareceres relacionados sobre a matéria e que já tinha recebido a totalidade 
dos seus honorários pela elaboração do mesmo, e referindo que iria encetar novas diligências 
para reactivar o processo), o Senhor Jorge Amador (dizendo que a Câmara terá que tomar 
medidas enérgicas  para com o arquitecto autor do projecto), o Senhor Paulo Santos (chamando 
a atenção para os prazos não cumpridos pela Junta de Freguesia de Ferrel quando solicitada a 
pronunciar-se) e o Senhor Eduardo Figueira (manifestando o seu descontentamento face à 
intervenção anterior, que classificou de ridícula, por ter posto em causa a credibilidade e 
legitimidade das pessoas envolvidas). 
 Falou, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (dizendo que todos reconhecem o que o 
PUB representa e que importa aprová-lo para que a zona possa ser urbanizada; que se deveria 
insistir e recomendar com energia junto da Câmara Municipal por forma a ultrapassar o impasse 
em que se encontra o processo e para que o mesmo possa entrar na fase de aprovação e 
apresentando proposta de recomendação, cujo texto, a seguir se transcreve: 
 
 “RECOMENDAÇÃO” 
    
 Que a Câmara Municipal realize, com a brevidade possível, as diligências necessárias à 
execução do projecto do PUB e informe a Assembleia Municipal dos seus desenvolvimentos”. 
 
 Submetida  a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
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 Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa procedeu à distribuição de um exemplar 
dos Decretos-Lei nºs. 169/99, de 18.9 e 159/99, de 14.9, que estabelecem o novo quadro de 
competências e atribuições das autarquias locais, o que implicará alguns reajustamentos de 
enquadramento legal no actual Regimento da Assembleia Municipal e que apresentará proposta 
na próxima reunião sobre o assunto. 
 Falaram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (referindo que a CDU não está satisfeita 
com o texto actual do Regimento; que deveria ser formada uma comissão para rever o texto 
actual e criadas outras condições de funcionamento e dignificação da Assembleia), o Senhor 
Duarte Nuno (subscrevendo a declaração do anterior orador quanto à criação de condições de 
funcionamento do órgão, nomeadamente no arranjo de novas instalações e mobiliário condigno, 
aparelhagem de som, climatização e serviço telefónico e solicitando que a comissão estudasse 
com a Câmara a possibilidade de outro local para realização das reuniões) e o Senhor Fernando 
Manjolinho (dizendo não ver qualquer inconveniente em que  a Mesa reveja o Regimento e faça 
o seu enquadramento legal com a nova lei das autarquias). 
 A seguir, o Senhor Presidente da Mesa apresentou verbalmente as propostas que a 
seguir se transcrevem e cujos resultados das votações a que foram sujeitas também adiante se 
mencionam: 
 
 “PROPOSTA: 
 
  Que a Mesa da Assembleia apresente na próxima sessão de Fevereiro a 
alteração ao Regimento com base no novo quadro de funcionamento e de competências dos 
órgãos do Município, estabelecido pelo Decreto-Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
 “PROPOSTA: 
 
  Se a Assembleia concorda ou não com a criação de comissão para proceder à 
revisão do Regimento.” 
 
 Submetida a votação, constatou-se a aprovação, por maioria, com 21 votos a favor, 2 
votos contra e 1 abstenção, da constituição de comissão destinada a rever o Regimento, ficando 
o grupo de trabalho composto por 6 membros da Assembleia, entre os quais os Senhores Jorge 
Amador e Raúl Santos, já indicados pela CDU. 
 
 Disse, também, o Senhor Presidente da Mesa que com a recuperação do quarteirão 
da “Parreirinha” estão previstas novas instalações para funcionamento da Assembleia Municipal 
e que, neste momento, não seria agradável solicitar instalações alheias. 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Américo Gonçalves (sugerindo que se solicitasse à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche a disponibilização da sala de reuniões), o 
Senhor Duarte Nuno (dizendo que é necessário fazer-se um esforço para que se dignifique a 
Assembleia, nomeadamente através da criação de condições materiais), o Senhor Jorge Amador 
(referindo que as mesas deveriam ter outra disposição, a insonorização deveria ser resolvida e 
que, sem recurso a outras instalações, poder-se-ia melhorar a sala actual) e o Senhor Presidente 
da Mesa apresentando verbalmente a proposta, cujo teor, a seguir, se transcreve: 
 
 “PROPOSTA: 
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  Que a Mesa da Assembleia se encarregue de encontrar outro espaço para 
realização das reuniões e funcionamento do órgão.” 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 15 
votos a favor, 6 votos contra e 2 abstenções. 
 
f) MOÇÕES:  
 
 Passando ao assunto acima referenciado, usou da palavra o Senhor  Jorge Abrantes 
(promovendo a leitura de moção subscrita pelo grupo da CDU, cujo texto, a seguir se 
transcreve, e referindo que a mesma é apresentada em virtude de não haver informações claras 
sobre a matéria: 
 
 “MOÇÃO: 
 
  Considerando a total ausência de informação sobre o desenvolvimento do 
Programa de Apoio à Modernização do Comércio para Peniche, a Assembleia Municipal de 
Peniche, reunida em sessão ordinária no dia 10 de Dezembro de 1999, solicita ao Senhor 
Secretário de Estado do Comércio que sejam prestadas a esta Assembleia todos os 
esclarecimentos relativos ao calendário previsível de decisão sobre as candidaturas de 
investimento que os comerciantes de Peniche apresentaram no final do 1º. Semestre de 1999. 
 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Vereador João Teófilo (dando conhecimento 
dos contactos que tem mantido e das possíveis decisões que irão ser tomadas relativamente às 
candidaturas ao PROCOM), o Senhor João Cláudio (manifestando o seu descontentamento face 
às promessas não cumpridas pelo Senhor Secretário de Estado, que afirmou, aquando da sua 
visita a Peniche, que o assunto iria ser tratado até Dezembro e referindo que, mais uma vez, 
houve tratamento diferenciado e despreviligiado em relação a Peniche, nomeadamente quanto à 
falta de informação sobre o assunto, já que outros concelhos obtiveram, à cerca de três a quatro 
meses, instruções para avançarem com candidaturas ao III QCA) e o Senhor Duarte Nuno 
(referindo que tudo é sintomático na actuação do Governo, com promessas seguidas e não 
cumpridas sem quaisquer escrúpulos e, neste caso, pondo em causa o processo de alteração 
urbanístico de Peniche para melhoria do respectivo comércio). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Presidente da Câmara (prestando os esclarecimentos 
necessários sobre a parceria havida com a Associação Comercial e com os comerciantes no 
âmbito do PROCOM) e o Senhor Presidente da Mesa (perguntando aos promotores se admitiam 
que a moção fosse entendida como sendo da autoria da Assembleia Municipal, o que foi aceite). 
 
 Submetida a votação, foi a moção aprovada, por unanimidade. 
 
 Foi deliberado, ainda, oficiar, de imediato, ao Senhor Secretário de Estado do 
Comércio dando conhecimento  da moção agora aprovada e com pedido de satisfação dos 
esclarecimentos com a brevidade possível. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado à intervenção do público, usaram da palavra o Senhor Horácio, 
na qualidade de representante da Grupilar e de outros proprietários de terrenos na área dos 
Casais do Baleal (solicitando o máximo empenhamento da Câmara na resolução e aprovação do 
PUB, nomeadamente executando maior pressão junto do responsável autor do projecto, face à 
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situação de bloqueio e incumprimento por parte deste, ou investindo em outro grupo que dê 
satisfação à pretensão, e perguntando se os projectos apresentados que dessem continuidade ao 
tecido urbano consolidado seriam aprovados) e o Senhor José António Leitão, na qualidade de 
Presidente da Associação Comercial (congratulando-se com o sentido de unanimidade dado à 
moção sobre o PROCOM; manifestando a sua preocupação face à grande ausência de projectos 
aprovados e discordando da metodologia usada quanto à análise e enquadramento daqueles no 
processo de aprovação, onde considera não haver lógica de conjunto e dizendo que foi solicitada 
audiência à Direcção Geral do Comércio por parte das Associações Comerciais do Distrito). 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
 A Mesa da Assembleia, após um pedido de interrupção para um intervalo de 15 
minutos, reatou a reunião, tendo o Senhor Presidente da Mesa dado conhecimento do pedido da 
Câmara Municipal no sentido de ser apreciado e incluído na ordem  de trabalhos o assunto que, 
a seguir, se faz referência: 
 
 - Concessão de abono para despesas de representação do pessoal dirigente do 
Município de Peniche.  
 

Submetida a votação a admissão do assunto em apreço, foi o mesmo admitido, por  
unanimidade, ficando ordenado como o ponto 7º. da ordem do dia. 

 
Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Delfim Campos (apresentando 

declaração de impugnação subscrita pela CDU e firmada na nulidade da convocatória por 
impossibilidade de objecto, uma vez que do aviso convocatório consta uma data anterior à data 
da reunião que aprovou os documentos de gestão financeira da Câmara) e o Senhor Presidente 
da Mesa (fazendo a leitura do documento apresentado e referindo não reconhecer qualquer 
mérito na declaração apresentada dado não haver ausência de objecto). 

Falaram, a seguir, o Senhor Duarte Nuno (referindo haver alguma lógica na 
declaração apresentada; que aceitaria o sentido prático e eficaz  do Presidente da Mesa; 
esperando, de futuro, que a convocatória se conforme com o sentido exacto da Lei e 
manifestando o desejo que se considerasse o aspecto prático e não formal da reunião), o Senhor 
Presidente da Mesa (dizendo que a Mesa teve a intenção de viabilizar com operacionalidade e 
em tempo útil a aprovação dos documentos, por forma a não arrastar para a semana do Natal a 
sua discussão) e o Senhor Jorge Carvalho (referindo que a Mesa não foi convocada para reunião 
preparatória que antecede a convocatória). 

 
A reunião foi interrompida para um intervalo de 10 minutos. 
 
Reaberta a reunião , interveio o Senhor Delfim Campos (dizendo que, face à hora 

adiantada dos trabalhos, a CDU entendia que a reunião deveria ser suspensa e marcada nova 
reunião). 

 
Submetida a votação a declaração de impugnação apresentada, constatou-se a sua 

rejeição, por maioria, por 17 votos desfavoráveis  contra 6 a favor e 1 abstenção. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DE 18 DE OUTUBRO 
DE 1999, RELATIVA À FIXAÇÃO DA TAXA DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA: 
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 A Assembleia passou ao ponto 1º. da ordem de trabalhos, não se registando 
quaisquer intervenções. 
 
 Submetida à votação, foi a deliberação referida em epígrafe aprovada, por 
unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta reunião prosseguiriam 
noutra a realizar no próximo dia 16 de Dezembro corrente, no mesmo local e pelas 21.30 horas, 
e com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1º.  Período da ordem do dia: 
 
  1 - Apreciação e Votação do Plano  de  Actividades  Municipal  para o ano 
econó-mico de 2000. 

2 - Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano económico de 
2000. 

       3 - Apreciação e votação do Orçamento Financeiro e Plano Plurianual de  investi-
mentos e Orçamento dos Serviços Municipalizados para o ano económico de 2000. 
        4 - Apreciação  e  votação  da  deliberação  do  Conselho  de Administração dos 
Serviços Municipalizados, de 2 de Dezembro de 1999, relativa à concessão de apoio financeiro 
ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 
        5 -Apreciação  e  votação  da  deliberação   camarária, de  27  de  Setembro  de 
1999, relativa à adesão como associado colectivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 
  6 - Concessão  de  abono  para  despesas  de  representação do pessoal dirigente 
do Município de Peniche. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
 Para  efeitos  de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, constatou- 
-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora e trinta minutos, e após ter sido distribuído a todos os membros um 
projecto do Regulamento do Concelho Municipal de Segurança e referido que a sua análise e 
discussão seria realizada em próxima reunião, 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. 


