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ACTA N.º 3/2000 
 

ACTA DA 1.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL 
DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, REALIZADA NO DIA 
27 DE ABRIL DE 2000: 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil, no Hotel da Praia Norte, 

nesta Cidade, pelas vinte e uma horas e quarenta 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, Luis Gonzaga Franco Pinto, Raúl 
Fernando Conceição Santos, Duarte Nuno Simões Vicente, Paulo Jorge Ferreira Santos, 
Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, João 
Manuel Jesus Gomes, Rui António Rodrigues Carvalho, Jorge Serafim Silva Abrantes,  
Fernando Manjolinho Costa, Joaquim Alexandre Completo Correia Silva e Marco 
António Borges Bem, 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 Conta de Gerência do Município de 
Peniche, relativa ao ano financeiro de 1999. 
           2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 1999. 

     3 – Apreciação e votação da Conta e do Relatório do Exercício de 1999, 
dos Serviços Municipalizados. 

     4 – Apreciação e votação da deliberação de 20.3.2000, da Câmara 
Muni-cipal de Peniche, relativa à concessão do Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e Saneamento do Oeste – Constituição da Sociedade 
concessionária do Sistema – Águas do Oeste, S.A.. 

     5 – Apreciação e votação da reorganização dos Serviços Municipa-
lizados – Alterações no quadro de pessoal, à organização interna e respectivo organi-
grama. 

     6 – Indicação de 10 cidadãos de reconhecida idoneidade para 
integrarem o Conselho Municipal de segurança. 

     7 – Apreciação da Rede Natura 2000. 
 
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
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 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Membros Senhores Jorge Alberto Bombas Amador, Luis 
Fernando Pereira Vala Firmino, Delfim António Ferreira Campos  e Américo Araújo 
Gonçalves. 
 
 Assistiram à reunião os Vereadores Senhores José Maria dos Anjos Costa, Carlos 
Alberto das Neves João, Maria Margarida Neves Barros Taveira e João Paulo Oliveira 
Teófilo, este na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
 
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 João Cláudio Ferreira Martins das Neves, por um período de 30 dias, 
a contar de 26 de Abril corrente, por motivos de ordem profissional. 

- Do Senhor Luis Pedro Batalha Codinha Grilo, por um período de 15 dias, a 
iniciar no dia de hoje, pelos mesmos motivos. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos solicitados, 

e, encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhor Joaquim 
Luis de Jesus Santos (do PSD), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 

 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da 

Assembleia a inclusão na ordem de trabalhos do assunto relativo à compra de prédios 
urbanos e objecto de comunicação pela Câmara Municipal através do ofício nº. 3627, 
datado de 20/04/2000. 

 
Seguidamente, intervieram o Senhor Paulo Rodrigues (solicitando esclarecimento 

sobre os motivos que levaram à não inclusão na ordem de trabalhos do assunto agora 
proposto, uma vez que o mesmo tinha sido objecto de deliberação camarária em tempo 
oportuno) e o Senhor José Parracho (dizendo que o não agendamento se deveu 
exclusivamente à não disponibilização da informação em tempo oportuno pelos serviços 
administrativos). 

 
Ninguém se opôs  à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido do 

assunto ser considerado como o ponto 8º. da ordem de trabalhos. 
 

PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: 
 
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas nºs  1 e 2/2000, respectivamente das reuniões realizadas 
nos dias 25 de Fevereiro e 10 de Março do corrente ano, tendo-se dispensado a sua 
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leitura, por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos membros 
da Assembleia. 
 
 Submetidas à discussão, uma após a outra, interveio o Senhor Duarte Nuno 
(referenciando que do registo da sua intervenção exarada na acta nº. 1, pág.10, § 2º., 
linha 10, e onde consta “...esclarecendo que não apelidou de responsável qualquer dos 
membros presentes...”, deve ficar consignado “...esclarecendo que não apelidou de 
irresponsável qualquer dos membros presentes...”. 
 
 A Mesa da Assembleia submeteu à votação as actas em causa, já com as 
correcções preconizadas, constatando-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia um memorando dos 
documentos recebidos: 
 

1 – Ofício/circular n.º 17/2000, datado de 18.2.2000, da Assembleia Municipal do 
Cadaval, remetendo cópia do Edital 03/2000, sobre a moção relativa ao Aterro Sanitário 
do Oeste. 
 

2 – Ofício n.º 17/AM, datado de 25.2.2000, da Assembleia Municipal de 
Esposende, remetendo cópia de proposta aprovada e subordinada ao tema “Pela 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 
 

3 – Ofício nº. 2335, de 25.2.2000, endereçado pelo Presidente do Conselho de 
Administração Regional de Saúde do Centro, informando da sua aposentação e 
agradecendo a colaboração prestada. 

 
4– Circular nº. 22/2000, de 28.2.2000, da ANMP, remetendo alguns exemplares 

do nº. 79 – Dezembro, do seu Boletim. 
 

5 – Ofício nº. GOAT 108/2000, de 24.2.2000, da CCRLVT,  remetendo um 
exemplar da publicação do “Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do 
Tejo”. 

 
6 – Ofício nº. 1113/S.A.O.A/06.01, de 28.02.2000, da Assembleia Municipal de 

Vouzela, remetendo cópia de duas propostas aprovadas e subordinadas ao tema “Pela 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 
 

7 – Ofício nº. 010, de 2.3.2000, da Assembleia Municipal de Santa Comba Dão, 
remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 
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8 – Ofício n.º PGP/172/00, de 8.3.2000, do Grupo Parlamentar do PSD, acusando 
a recepção do oficio e moção da A.M.Peniche nº. 1866, de 1.3.2000, sobre o IP6. 

 
9 – Ofício nº. GP/222/2000/6ª, datado de 8.3.2000, do Grupo Parlamentar do 

CDS-PP, acusando a recepção de moção da A.M.Peniche sobre o IP6 e informando que 
a mesma transitou para a Comissão Parlamentar de Equipamento Social. 
 

10 – Ofício nº. 26, datado de 10.3.2000, da Assembleia Municipal de Torre de 
Mon-corvo, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela 
modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
11 – Circular nº. 10/2000, de 2.03.2000, da Câmara Municipal de Aljustrel, 

remetendo cópia de moção aprovada pela Assembleia Municipal e subordinada ao tema 
“Pela Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
12 – Ofício nº. AM-243, datado de 8.3.2000, da Assembleia Municipal de Viana do 

Castelo, remetendo cópia de proposta de deliberação e subordinada ao tema “Pela 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
13 – Circular nº. 27/2000, datada de 9.3.2000, da A.N.M.P., remetendo lista de 

hotéis localizados na área da realização do XII Congresso da A.N.M.P., a levar e efeito 
nos dias 5 e 6 de Maio de 2000, em Vilamoura. 

 
14 – Ofício n.º 20, datado de 9.3.2000, da Assembleia Municipal de Alvito, 

remetendo cópias de moções aprovadas e subordinadas ao tema “Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais” e “I Encontro Nacional de Assembleias 
Municipais”. 

 
15 – Ofício nº. 014/2000, datado de 6.3.2000, da Assembleia Municipal de 

Machico, remetendo cópias de duas moções aprovadas e subordinadas ao tema “Pela 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
16 – Circular n.º 30/2000, datado de 14.3.00, da A.N.M.P., dando conhecimento da 

realização do Seminário Internacional sobre “Políticas de Montanha”, integrada na I 
Exposição de Municípios de Montanha, e remetendo a respectiva ficha de inscrição. 

 
17 – Circular n.º 28/2000, datada de 9.3.2000, da A.N.M.P., remetendo convites  

para a I Exposição de Municípios de Montanha, que decorrerá entre os dias 23 e 28 de 
Março, na Covilhã. 

 
18 – Ofício nº. 44, datado de 2.3.2000, da Assembleia Municipal do Concelho de 

Viseu, remetendo cópia de proposta aprovada e subordinada ao tema “Sobre a 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 
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19 – Ofício nº. 2428, datado de 20.3.2000, da C.M.Peniche, informando que os 
resultados da inspecção ordinária promovida pelo IGAT ao Município se encontram 
disponíveis para consulta e na posse do responsável pela área administrativa. 

 
20 – Ofício nº. 16, datado de 1.3.2000, da Assembleia Municipal de Almodovar, 

remetendo cópia de moção aprovada sobre “O I Encontro Nacional de Presidentes das 
Assembleias Municipais”. 

 
21 – Ofício nº. 1110, de 20.3.2000. do Instituto das Estradas de Portugal, 

remetendo memorando relativo ao IP6 – Peniche/Dagorda. 
 
22 – Circular, datada de Março de 2000, do CEFA, remetendo ficha de inscrição 

para o Seminário sobre “Igualdade de Oportunidades e Políticas Autárquicas”, que se 
realizará  nos dias 13 e 14 de Abril, em Coimbra. 

 
23 – Ofício n.º 2606, datado de 23.3.2000, da C.M. Peniche, endereçando convite 

para  sessão preparatória da 1ª. reunião do Conselho Municipal de Segurança, a realizar 
no dia 31 Março, pelas 12.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e 
remetendo um exemplar do referido Regulamento. 

 
24 – Ofício n.º 4637, datado de 22.3.2000, do Gabinete do Primeiro Ministro, 

acusando a recepção do ofício da A.M.Peniche nº. 1865, datado de 1.3.2000, bem como 
da moção que o acompanhava sobre o IP6. 

 
25 – Ofício nº. 46/AM/00, datado de 14.3.2000, da Assembleia Municipal do 

Funchal, remetendo uma cópia da proposta aprovada e subordinada ao tema “Sobre 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
26 – Telecópia, datada de 15.3.2000, da Assembleia Municipal de Monforte, 

informando ter deliberado apoiar a declaração “Sobre Modernização e Dignificação das 
Assembleias” e aprovar a proposta elaborada pelos presidentes das A.M. do Distrito do 
Porto – Espinho, sobre a secundarização das Assembleias Municipais. 

 
27 – Circular –AM/AE/RV, de 21.3.2000, da Assembleia Municipal de Amares, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Dignificação das 
Assembleias Municipais”. 

 
28 – Ofício s/ data, da Junta de Freguesia de Ferrel, remetendo cópia de carta 

enviada ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, e relativa às 
comemorações do 26º. Aniversário do 25 de Abril. 

 
29 – Ofício/circular nº. 1/2000, de 30.3.2000, do Município de Vila Pouca de 

Aguiar, remetendo cópia de proposta aprovada relativamente ao funcionamento das 
Juntas de Freguesia. 
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30 – Circular nº. 36/2000, da A.N.M.P., dando conhecimento de que se encontram 
disponíveis os Pareceres do Comité das Regiões da União Europeia. 

 
31 – Circular s/ data, da A.D.R.O, endereçando convite para participação no I 

Congresso do Oeste, que se realizará nos dias 28 e 29 de Abril, em Torres Vedras. 
 
32 – Telecópia, datada de 6.4.2000, da Junta de Freguesia de Serra D’El-Rei, 

informando da impossibilidade de comparência do seu Presidente na reunião sobre a 
Rede Natura, que se realizará no dia 7.4.2000, e propondo data alternativa para 
realização da mesma. 

 
33 – Ofício, datado de 9.4.2000, da Comissão Política do PSD de Peniche, 

lamentando a forma precipitada com que foi agendada a reunião para discussão da 
problemática causada pela proposta de Paisagem Protegida no Âmbito da Rede Natura 
2000. 

 
  34 – Circular nº. 43/2000, de 11.4.2000, da A.N. M.P., remetendo documento 

final do Seminário Nacional sobre “Políticas desportivas locais, regionais e nacional”, 
que decorreu nos dias 20 e 21 de Janeiro de 2000, em Santarém. 

 
  35 – Ofício  nº. 49,  datado de 6.4.2000, da Assembleia Municipal de Montemor-

o-Velho, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Modernizar e 
Dignificar as Assembleias Municipais”. 

 
 36 – Ofício  nº. 242/VIII, datado de 10.4.2000, do Grupo Parlamentar “Os 

Verdes”, acusando a recepção da moção aprovada pela A.M.Peniche e relativa ao “IP6 – 
Via Rápida Peniche/Dagorda”. 

 
 37 – Ofício nº. 61, datado de 14.4.2000, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

remetendo resolução relativa à criação da Zona de Protecção Especial/sítio nº. 
PTCON0056. 

 
 38 – Ofício nº. 162/00, de 10.4.2000, da Assembleia Municipal de Vila Nova de 

Famalicão, remetendo cópia da moção aprovada e subordinada ao tema “Pela 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
 39 – Ofício nº. 7598, datado de 13.4.00, da CCRLVT, endereçando convite e 

ficha de inscrição para o Seminário Internacional “Património e Revitalização de 
Centros Históricos”, que se irá realizar nos dias 17 e 18 de Maio, em Madrid (1ª. parte) e 
nos dias 19 e 20 de Maio, em Santarém e Lisboa. 

 
 40 – Ofício s/data, da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira, remetendo 

cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização e Dignificação das 
Assembleias Municipais). 
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 41 – Exemplares nº. 139 e 140 – Março e Abril/2000, do Jornal “Associação” – 
Orgão oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 

 
 42 – Exemplares nºs  93 e 94 – Março e Abril de 2000, do Boletim Informativo da 

Associação Comercial de Peniche. 
 
 43 – Exemplar nº. 1/2/3 – Jan/Fev/Mar-2000, da Revista dos Médicos. 
 
 44 – Exemplar nº. 8 – Março de 2000, da publicação “Moinho Velho”, da Junta 

de Freguesia de Ferrel. 
 
 45 – Telecópia, datada de 18.4.2000, do Senhor Duarte Nuno Simões Vicente, 

relativa à reunião realizada sobre a Rede Natura 2000. 
 
 46 – Circular, datada de 11.4.2000, da Associação Nacional dos Autarcas do 

Partido Socialista, informando da realização da Convenção Autárquica, no dia 29 de 
Abril, em Coimbra e solicitando a presença em reunião prévia a realizar no dia 28 do 
mesmo mês, na casa da Cultura da mesma Cidade. 

 
 47 – Ofício nº. 17, datado de 13.4.2000, da Assembleia Municipal de Baião, 

remetendo cópia de moção aprovada subordinada ao tema “Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
 48 – Ofício nº. 0481MAIL/2000, datado de 17.4.2000, do Grupo Parlamentar do 

Partido Comunista Português, remetendo cópia do projecto sobre a criação de Institutos 
Regionais. 

 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Mesa (promovendo a leitura 
integral dos documentos referidos nos números 33 e 45 e que, a seguir, se transcrevem: 
 
 Documento nº. 33: 
 
 “Peniche, 16 de Abril de 2000 
 Exmº. Senhor 
 Presidente da Assembleia Municipal de Peniche 
 
 Assunto: Ordem de Trabalhos da próxima Sessão Ordinária 
 
  Na última sessão realizada, foi por mim sugerida a inclusão na Ordem de 
Trabalhos da próxima reunião ordinária desta Assembleia, que se pensava iria realizar 
durante o mês de Abril, do tema do Urbanismo e Ambiente no Concelho de Peniche. 
  Contudo, face à forma como V. Exª. e restantes autarcas do Partido 
Socialista parece gostarem de tratar estes problemas, duma forma pouco transparente, 
precipitada e até certo ponto tocando o golpismo, visível na forma como foi convocada 
uma reunião de autarcas para discutir a aplicação em Peniche da Rede Natura 2000 e o 
posterior aproveitamento realizado de forma completamente abusiva nos meios de 
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comunicação local e regional dos resultados dessa reunião, falando em nome dos 
autarcas do Concelho, venho manifestar, na sequência dos protestos também realizados 
pela Comissão Política Concelhia do PSD, a minha indisponibilidade para a discussão 
desse mesmo tema, sugerindo, desta vez, a sua exclusão da Ordem de Trabalhos de uma 
futura sessão. 
  É lamentável que uma força política que assume o poder na A.M. com 
maioria absoluta, ande a reivindicar liberdades e democracias por todo o lado, mas só 
nas intenções. Na prática a atitude é manifestamente autocrática, prepotente, arrogante 
e sobranceira. 
 
  Com os melhores cumprimentos. 
  Duarte Nuno Vicente.” 
 
 Documento nº. 45: 
 
 “Peniche, 9 de Abril de 2000 
 
 Exmº. Senhor 
 Presidente da Assembleia Municipal de Peniche 
 
 Assunto: Rede Natura 2000-05-22 
 
  A proposta de Paisagem Protegida no âmbito da Rede Natura 2000 é na 
nossa opinião lesiva para o desenvolvimento do nosso Concelho. 
  Esperávamos da vossa parte que proporcionasse um encontro de todas as 
forças sociais, políticas e económicas do nosso Concelho, para em conjunto tomarmos 
uma posição forte de repúdio. 
  Optou V. Exª. para, na nossa opinião, convocar de uma forma precipitada 
apenas os Autarcas do nosso Concelho. 
  Muitos dos Autarcas do PSD ou nem sequer foram convocados ou 
receberam uma simples carta sem qualquer documentação a acompanhar, no próprio 
dia da reunião. 
  Consideramos que esta prática é altamente lesiva para o nosso Concelho. 
  Assim, o PSD considera que todas as consequências negativas para o 
nosso Concelho no âmbito deste problema serão de inteira responsabilidade do Partido 
Socialista no âmbito político e da responsabilidade do Presidente da Câmara e do 
Presidente da Assembleia Municipal de Peniche em virtude da leviandade com que 
trataram todo este processo. 
  Aproveito para apresentar os meus melhores cumprimentos. 
 
  O Presidente da C.P.S. de Peniche. 
  José António Leitão da Silva.” 
 
e começando por fazer algumas considerações, na tentativa de informar com serenidade 
e como forma de ultrapassar a emoção que trespassa dos documentos e que levou à sua 
elaboração e apresentação; referindo que se tinha decidido na última reunião a discussão 
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do tema “Urbanismo e Ambiente” e fixado que o Membro Senhor Duarte Nuno 
elaborasse texto que balizasse a discussão; que  de uma forma imprevista começaram a 
surgir em alguns jornais notícias reduzidas e pouco claras sobre a “Rede Natura 2000” e 
que, dada a sua estranheza e face à gravidade do problema, conjuntamente com o Senhor 
Presidente da Câmara entendeu ser necessário actuar em conformidade, para o que 
procurou obter informações, quer através de documentos existentes no arquivo quer em 
reuniões realizadas com o Secretário de Estado do Ambiente e o Instituto de 
Conservação da Natureza e, após o resultado das mesmas, decidiram convocar uma 
reunião de emergência com todos os autarcas, pelo que considera infundadas as 
acusações efectuadas; referenciando, em relação à questão levantada pelo Membro 
Senhor Duarte Nuno, que para a preparação da agenda desta reunião foram convidados 
todos os grupos representados na Assembleia, tendo havido larga consensualidade 
relativamente à ordem de trabalhos e ficado assente que o tema levantado seria objecto 
de tratamento individualizado, pelo que entende haver equívoco ou má fé de fazer 
política e alertando para a política de baixeza que lhe poderá estar subjacente e 
perguntando ao referido membro, uma vez que considera a sua imagem insultada, 
caluniada e sem o mínimo de fundamento e em desconformidade com o empenhamento 
que dedicou ao assunto, se considerava que o que escreveu tinha sentido ou era um 
equívoco), o Senhor Duarte Nuno (dizendo que o envio do fax se ficou a dever a ter sido 
confrontado com notícias publicadas na imprensa escrita, algumas delas referindo a 
questão da “Rede Natura”, e que punham em causa os legítimos interesses de Peniche; 
referindo que não é aceitável fazer-se uma convocação à margem da Assembleia para 
serem discutidos assuntos sérios com um ou dois dias de antecedência e sem um suporte 
básico de informação; que continua a pensar que foi eleito para fiscalizar o 
funcionamento da Câmara e assume o direito de se manifestar; dizendo, também, ser um 
abuso de confiança usar os autarcas, revelando dessa forma um sentido de oportunismo e 
uma forma incorrecta de fazer política, pelo que continua a manter o mesmo sentimento 
relativamente à atitude que tomou). 
 A seguir, usaram da palavra o Senhor Presidente da Mesa (fazendo a leitura do 
texto que, a seguir, se transcreve, e propondo a sua apreciação e votação: 
 
 “VOTO DE REPÚDIO: 
 
  Face ao texto junto, injusto e insultuoso à luz de tudo o que sobre ele foi 
explanado pelo Presidente, a Assembleia Municipal reunida ordinariamente a 27 de 
Abril de 2000, decide emitir um voto de repúdio ao Deputado Duarte Nuno, pelo 
infundado das acusações e pelos termos utilizados. 
 
 Peniche, 27 de Abril de 2000.” 
 
o Senhor Duarte Nuno (perguntando, acaso o Presidente da Mesa não detivesse a 
maioria na Assembleia, se apresentaria o referido voto de repúdio), o Senhor Jorge 
Amador (perguntando qual a posição do 1º. Secretário da Mesa), o Senhor Jorge 
Carvalho (dizendo estar solidário com o Membro Senhor Duarte Nuno; discordar da 
forma de actuar do Presidente da Mesa e dizendo só ter tido conhecimento da reunião 
quando recebeu em casa a convocatória), o Senhor Paulo Rodrigues (dizendo não 
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encontrar na carta subscrita pelo Membro Duarte Nuno matéria que levasse à presente 
tomada de posição e que a reacção deste se deveu ao facto da carta convocatória ter sido 
recebida com atraso e sem qualquer acompanhamento documental do assunto que iria 
ser tratado) e o Senhor Franco Pinto (lamentando que se tivesse chegado à situação 
presente e dizendo ter o Senhor Presidente da Mesa razões de sobra para a apresentação 
do voto de repúdio e afirmando “quem não se sente não é filho de boa gente” e “quem 
não quer ser lobo não lhe vista a pele”; referindo que as cartas da forma como estão 
escritas são documentos indesejáveis de fazer política, pois o seu texto, que abrange 
todos os autarcas, é injusto e, para além de insultuoso, é ofensivo do seu nome e 
podendo conter até matéria para procedimento criminal; que foi dada a possibilidade ao 
Senhor Duarte Nuno de se retratar, admitindo ter havido equívoco  e tomar uma atitude 
de dignidade e pedido de desculpas, tendo este, todavia, persistido na sua atitude de 
arrogância, sobranceria e oportunista, razão por que não pode deixar de manifestar a sua 
solidariedade ao Senhor Presidente da Mesa). 
  
 A reunião foi interrompida, para um intervalo de 5 minutos, a pedido do grupo da 
CDU. 
 
 Reatada a reunião foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 14 votos 
a favor, 6 contra e 6 abstenções. 
 
 Fizeram declarações de voto verbais, o Senhor Jorge Amador (dizendo ter-se 
abstido, face ao aspecto negativo produzido e ao precedente que se abriu e considerar 
que  
 
teria sido desejável que alguns adjectivos fossem retirados), o Senhor Paulo Rodrigues 
(dizendo ter votado contra, por considerar sem sentido a atitude de prepotência 
demonstrada pelo Presidente da Mesa, quer quanto à apresentação da proposta quer na 
interrupção dos trabalhos sem consulta aos restantes membros da Mesa, e, que face aos 
acontecimentos, o grupo do PSD iria repensar a continuidade do Membro Jorge 
Carvalho como 1º. Secretário da Mesa), o Senhor Duarte Nuno (dizendo ter votado 
contra, por o Senhor Presidente da Mesa, numa clara manifestação de prepotência, ter 
transformado uma intervenção de natureza política em entendimento de ataques 
pessoais; referindo que os adjectivos usados não tem carácter pessoal e que a sua 
intervenção foi no sentido de dignificação da Assembleia), o Senhor Manjolinho Costa 
(dizendo ter votado a favor, por estar solidário com o Senhor Presidente da Mesa; não 
poder tolerar que se passe uma esponja por cima, no que considera uma prática 
insultuosa e referindo que anteriormente o grupo do PSD utilizou a maioria como lhe 
apeteceu e entendeu) e o Senhor Abel Campos (dizendo ter votado a favor, por se ter 
sentido atingido; não aceitar ser tratado da forma como foi e se encontrar solidário com o 
Senhor Presidente da Mesa, face ao tipo de linguagem que foi utilizada). 
 A seguir, abandonaram a reunião os Senhores Jorge Carvalho, Duarte Nuno, Rui 
Carvalho e Joaquim Completo (do PSD). 
 Seguidamente, e ainda no mesmo contexto, o Senhor Presidente da Mesa, 
apresentou um voto de confiança, cujo texto, que leu, a seguir se reproduz: 
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 “VOTO DE CONFIANÇA: 
 
  O P.S.D., em 1996, tendo a Presidência da Câmara não tugiu nem mugiu 
quando a Rede Natura foi colocada em discussão pública. 

   Agora, que o Governo subitamente pretende instalar os respectivos “sítios 
de paisagem protegida”, em que eu, em representação da Assembleia Municipal, tomo a 
iniciativa de convocar uma reunião de emergência dirigida a todos os autarcas do 
Concelho, em paralelo com várias outras diligências realizadas em conjunto com o 
Presidente da Câmara, eis que o P.S.D. acorda e, de espada em riste, vem para a 1ª. 
linha, para num desconchavo enorme gritar que as eventuais consequências negativas 
para o nosso Concelho da Rede Natura serão da minha responsabilidade, do Presidente 
da Câmara e do Partido Socialista, certamente por estarmos a tentar esclarecer a 
situação e salvaguardar os interesses do Concelho, quando foram eles P.S.D., que por 
ficarem mudos e quedos no momento certo, permitiram a consagração do que de funesto 
a Rede Natura nos possa vir a trazer. 

   É face ao exposto, porque agi de boa fé e no cumprimento das minhas 
incumbências, que considero meu dever submeter à Assembleia Municipal o juízo dos 
meus procedimentos nesta matéria, para os quais peço um voto de confiança. 

 
   Peniche, 27 de Abril de 2000.” 
 
  Falou, a seguir, o Senhor Paulo Rodrigues (criticando a forma como foi efectuada 

a convocatória informal e dizendo não concordar com o teor do voto de confiança nem 
haver razões que justifiquem a sua apresentação) e, de imediato, abandonou os trabalhos 
conjuntamente com o Senhor Joaquim Luis Santos (do PSD). 

Intervieram, também, o Senhor Presidente da Câmara (questionando se, na 
procura de fazer cumprir a lei e realizar reunião de urgência para debater assunto 
importante que envolvia os interesses de Peniche, poder-se-á entender como prepotência, 
arrogância e sobranceria e lendo a sua resposta às cartas recebidas), o Senhor Fernando 
Manjolinho (criticando a atitude do abandono do grupo do PSD, reveladora de falta de 
responsabilidade política e falta de respeito pelos respectivos eleitores e lamentando que 
aqueles membros não gostem de ouvir verdades, numa clara atitude golpista e de 
autocracia), o Senhor Jorge Amador (dizendo que o grupo da CDU não está disponível 
para tomar uma decisão sem a presença dos visados), o Senhor Presidente da Mesa 
(dizendo que fez a apresentação do documento com serenidade e moderação), o Senhor 
Paulo Santos (dizendo que, face às considerações constantes da declaração efectuada 
pelo Senhor Presidente da Câmara, a discussão e aprovação do voto de confiança deveria 
avançar), o Senhor Delfim Campos (referindo que estão a confundir as situações e que o 
local próprio para derimir estas questões são os tribunais), o Senhor Franco Pinto 
(dizendo que não assiste ao grupo do PSD qualquer razão para tomar a atitude em apreço 
e que concorda com a reacção do Presidente da Mesa, uma vez que lhe foram assacadas 
culpas e responsabilidades e sobre as quais o PSD é o principal responsável pela situação 
criada). 

Usaram, ainda, da palavra o Senhor Presidente da Mesa (referindo que os textos 
apresentados não correspondem aos factos reais do que se passou e que, por esse motivo 
levaram à reacção de quem de boa fé e com sentido de responsabilidade e tendo em 
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atenção os interesses do concelho de Peniche tudo fez para alterar e minimizar a 
situação), o Senhor Jorge Amador (dizendo não estar em causa a figura do Presidente da 
Mesa e apelando ao bom senso, no sentido do assunto ser debatido pacificamente na 
presença dos visados em próxima reunião), o  Senhor Jorge Abrantes (dizendo que seria 
preferível e correcto apresentar o voto de confiança na próxima reunião, face à ausência 
do grupo do PSD), o Senhor Franco Pinto (dizendo que concordaria com os anteriores 
oradores se no voto de confiança estivesse em causa a idoneidade de algum elemento da 
Assembleia, o que não é o caso, pois no mesmo apenas se infere a ratificação do 
comportamento do Presidente da Mesa) e o Senhor Marco Bem (referindo não ser 
aceitável abandonar a reunião quando o assunto colide com os interesses do grupo e 
criticando o facto por não ser boa maneira de representar os respectivos eleitores). 

 
A reunião foi de novo interrompida para um intervalo de 5 minutos. 
 
Interveio, a seguir, o Senhor Jorge Abrantes (dizendo que a CDU, considerando a 

sua forma de estar nas reuniões e o juízo dos seus procedimentos, se iria abster) e o 
Senhor Presidente da Mesa (referindo ter sido complacente, nunca procurando 
interromper os oradores, e que o voto de confiança apresentado tem sentido restrito, face 
à incidência pessoal que aqueles documentos encerram). 

 
Submetido a votação, foi o voto de confiança aprovado, por maioria, com 14 

votos a favor e 6 abstenções. 
 
Fez declaração de voto verbal, o Senhor Jorge Amador (dizendo ter-se abstido, 

lamentando que a Assembleia funcione nestas condições e referindo que, não tendo 
recebido qualquer informação sobre a matéria, a reunião sobre a “Rede Natura, mesmo 
realizada apressadamente, foi útil, positiva e esclarecedora). 

 
 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 do disposto na alínea c) 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 tratados. 
 Seguidamente, usaram da palavra, o Senhor Jorge Amador (referindo que, pela 
primeira vez, não foram convidadas nem ouvidas as Juntas de Freguesia relativamente às 
comemorações do 25 de Abril; que tem direito a resposta do ofício emanado da Junta de 
Freguesia de Serra D’El-Rei sobre os critérios de distribuição das verbas para o efeito  e  
que o executivo deveria repensar sobre os quantitativos a disponibilizar, por considerar 
que é merecedora de apoio diferente, face aos esforços efectuados para dignificar a 
efeméride), o Senhor Eduardo Figueira (questionando se o projecto do PUB já foi 
revisto, quais os procedimentos que se lhe seguem e quando terá acesso ao documento e 
qual o ponto da situação relativamente à selagem da Lixeira de Ferrel, dado que o 
projecto estaria concluído no final do mês) e o Senhor Presidente da Câmara (referindo 
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que as verbas a afectar às comemorações do 25 de Abril tiveram a ver com as 
disponibilidades financeiras da Câmara e com a pretensão de alargamento das mesmas a 
outras áreas do concelho, pelo que se optou pelo método de distribuição do FEF; que iria 
ter resposta ao ofício recebido sobre a matéria; que a versão final do PUB foi entregue 
hoje nos serviços e que o mesmo se encontra disponível para apreciação; que têm sido 
fornecidos todos os dados pedidos pela Resioeste quanto à selagem da Lixeira de Ferrel 
e que aquela está a elaborar novo projecto para o qual não foi a Câmara chamada a 
discutir). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (discordando do critério político de 
distribuição das verbas e referindo que não é normal, perante a mudança de critérios, não 
ter havido a realização de reunião conjunta e sugerindo que situações da mesma natureza 
não continuem a acontecer), o Senhor Aleixo Braz (perguntando quais os serviços que 
iriam passar para o antigo edifício da PSP;  qual a resolução tomada sobre o 
funcionamento dos bares na Rua José Estêvão, após a reunião havida com o Governo 
Civil e autoridades policiais distrital e concelhia e manifestando a sua satisfação pela 
comissão criada para divulgação do 25 de Abril nas escolas) e o Senhor Presidente da 
Câmara (dizendo que o edifício onde se encontravam as antigas instalações da PSP iriam 
servir instituições do concelho que tem falta de instalações, nomeadamente Terceira 
Idade, Peniche “Amigos Clube”, CVP e C.M. Juventude e que iria haver uma maior 
fiscalização por parte da PSP na Rua José Estêvão e realizada reunião, a convite do 
Senhor Governador Civil, com os proprietários dos bares da zona). 
 
b)  SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do nº. 1 do Artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, tendo sido previamente distribuído pelos membros 
da Assembleia um exemplar da referida informação. 
 
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 pros- 
seguiriam noutra reunião a realizar no próximo dia 2 de Maio, no mesmo local, pelas 21 
horas. 
 O Senhor Presidente disse, também, uma vez que estava presente a maioria dos 
membros da Assembleia, a convocatória era, assim,  feita directamente, com dispensa de 
convocação escrita, excepto quanto aos membros ausentes, cuja informação se lhes faria 
chegar, e que esta marcação tinha carácter excepcional por não ser viável a marcação 
para a sexta-feira da mesma semana. 
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ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e quatro horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da 
Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que 
eu,                                           , 1º. Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela 
Mesa. 
 


