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ACTA N.º 9/2000 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEM-
BRO DA  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE   PENICHE,   REALIZADA NO  
DIA 20 DE OUTUBRO DE 2000: 

 
Aos vinte dias do mês de Outubro do ano dois mil, no edifício-sede das Juntas de 

Freguesia de Peniche, nesta Cidade, pelas vinte e uma horas e quarenta e sete minutos, 
estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, João Manuel Jesus Gomes 
e Belmiro do Nascimento Ribeiro, respectivamente, Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretário da respectiva Mesa, e os Senhores Vidaúl Félix da Glória, Sebastião Codinha 
Batalha, Eduardo Marques Dias Figueira, Jorge Alberto Bombas Amador, Jorge Santos 
Carvalho, Luis Gonzaga Franco Pinto, Raúl Fernando Conceição Santos, Luis Fernando 
Pereira Vala Firmino, Joaquim Luis de Jesus Santos, Delfim António Ferreira Campos, 
Paulo Jorge Ferreira Santos, João Cláudio Ferreira Martins Neves, Susete Silva Costa 
Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Rui António Rodrigues 
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 Setembro 
de 2000, relativa à fixação da Taxa da Contribuição Autárquica. 
 

4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 

 Não compareceu à reunião o Senhor Duarte Nuno Simões Vicente. 
 
Assistiram à reunião, o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 

Teófilo e as Senhoras Vereadoras Anabela Correia Dias e Maria João Estêvão Avelar 
Rodrigues. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento dos ofícios remetidos pelos Senhores Presidentes das 
Juntas de Freguesia de S. Pedro e Atouguia da Baleia, em que comunicam, ao abrigo do 
disposto na alínea c) do nº. 1 do Artº. 38º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, as suas 
substituições à reunião de hoje pelos Secretários das referidas Juntas de Freguesia, 
respectivamente, Senhores Cesaltino Eustáquio Martins e Joaquim Faustino Bruno dos 
Santos. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
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 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
justificação de faltas, a seguir referidas: 
 - Do Senhor Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva, por não ter estado 
presente nas reuniões de 12 de Maio, 30 de Junho, 11 de Julho e 29 de Setembro do 
corrente ano, por motivo de estudos. 
 - Do Senhor Delfim António Ferreira  Campos, no dia 11 de Julho, por motivos 
de ordem profissional. 
 
 A Mesa informou de que havia considerado justificadas as faltas. 
 
RENÚNCIA DE MANDATO: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
renúncia de mandato, a seguir indicados: 
 - Do Senhor Luis Pedro Batalha Codinha Grilo, que invocou motivos de ordem 
profissional. 
 - Do Senhor Francisco Germano dos Santos, que não fez qualquer referência aos 
motivos que o levaram a efectuar o pedido. 
 
 Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o elemento 
imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (do PSD). 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandato, a seguir indicados: 

- Do Senhor Marco António Borges Bem, por um período de 8 dias, a partir de 25 
de Setembro do corrente ano, por se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Marco António Borges bem, por um período de 6 dias, a partir de 19 
do corrente, por motivos de ordem pessoal e ausência do concelho. 

- Do Senhor Joaquim Alexandre Completo Correia Silva, por um período de 140 
dias, a partir de hoje, por motivo de estudos. 

- Do Senhor Américo Araújo Gonçalves, por um período de 8 dias, a partir de 16 
do corrente, por se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Rui Manuel Severino Ferreira, para o dia de hoje, por se encontrar na 
situação de doença. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas listas, 
Senhores Luis Alberto Santos Costa e Ricardo Manuel Gravito dos Santos (do PS), 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA". 
 
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
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Foram presentes as actas números 6, 7 e 8, respectivamente, das reuniões 

realizadas nos dias 30 de Junho, 11 de Julho e 29 de Setembro do corrente ano, tendo 
sido dispensada a leitura das mesmas por os respectivos textos haverem sido 
previamente distribuídos  pelos membros da Assembleia. 

 
Submetidas à discussão, uma após outra, intervieram os membros, a seguir 

identificados: 
 
Delfim Campos, que referiu que as actas devem conter os elementos que 

permitam tirar conclusões, nomeadamente os motivos que deram origem à 
impossibilidade de realização da reunião por falta de quorum e propôs a introdução de 
alterações à acta nº. 8, designadamente que a reunião tinha sido marcada para as 21 
horas e que o Senhor Presidente da Mesa apenas compareceu à reunião, a partir das 22 
horas e 5 minutos. 

 
Jorge Carvalho, que referiu ter a atitude tomada pelo grupo do PSD na reunião 

anterior o mérito de conseguir que, pela 1ª. vez, a reunião tivesse início à hora marcada;  
não constar da acta nº. 8 a hora para que estava marcado o início dos trabalhos; ter 
estado o grupo do PSD a aguardar uma hora para que os trabalhos começassem e que do 
seu atraso, pelo Senhor Franco Pinto (do PS), a quem foi pedido uma explicação, nada 
foi informado. 

 
Luis Franco Pinto, que disse nada ter a acrescentar às conclusões apresentadas 

pela CDU e que não percebeu porque deveria ter tido uma atitude diferente da que 
tomou, já que os serviços administrativos haviam informado do lapso cometido 
relativamente ao horário fixado. 

 
João Cláudio Neves, que referiu que os trabalhos poder-se-iam ter iniciado, já 

que, para além de haver quorum, o 1º. e 2º. Secretários se encontravam presentes. 
 
Presidente da Mesa, que referiu reflectirem as quatro intervenções algum estado 

de espírito de desagrado pelo facto da acta não estar conforme; que concordou com a 
inclusão na acta de que a reunião estava marcada para as 21 horas, que, como foi 
referido, apenas ocorreu por lapso dos serviços de apoio à Assembleia; que fez a leitura 
cronológica do horário de início das diversas reuniões desde o começo do mandato, o 
qual nunca foi respeitado e que está deslocada a versão sobre a tendência de chegar 
atrasado. 

 
Fernando Manjolinho, que disse ter o grupo do PS, tal como todos os outros 

grupos, a obrigação de chamar a atenção dos elementos da Mesa presentes com vista ao 
início da reunião. 

 
Paulo Rodrigues, que referiu ser sempre dos primeiros a chegar às reuniões e 

que se foi por lapso a referência às 21 horas, nada tem a ver com o assunto, uma vez que 
o ofício e convocatória foram assinados pelo Presidente da Mesa; que, 
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independentemente do atraso à reunião do Presidente da Mesa, o órgão poderia ter 
funcionado uma vez que se encontravam presentes o 1º. e 2º. Secretários da Mesa; que 
se sente lesado pelos motivos aduzidos e propondo que fosse referenciado na acta que os 
membros do grupo do PSD estavam presentes à hora marcada. 

 
Usaram, ainda da palavra os membros adiante mencionados: 
 
Delfim Campos, que discordou que o Presidente da Mesa possa chegar atrasado 

quando muito bem entender e do termo de comparação relativamente ao começo das 
reuniões anteriores; saudou o Membro Luis Franco Pinto por ter reconhecido quando os 
outros têm razão e saudou, em nome do grupo da CDU, a entrada da Srª. Vereadora 
Anabela Dias e sugerindo a marcação de falta aos membros que, futuramente, não se 
apresentem à hora estabelecida para o início da reunião. 

 
Jorge Amador, que referiu haverem "coisas" mais importantes para tratar do que 

o continuar a "mastigar-se" no mesmo assunto e que apesar da falha cometida pelos 
serviços de apoio os Secretários deveriam ter dado início aos trabalhos. 

 
João Gomes, que disse não ter dado início aos trabalhos porque quando entrou na 

sala verificou que a grande maioria dos lugares se encontravam desocupados e, por esse 
motivo, sem condições de poder funcionar. 

 
Presidente da Mesa, que referiu servir o diálogo havido para que se fizesse uma 

reflexão sobre o futuro funcionamento da Assembleia; registou as sugestões de 
aditamento a efectuar na redacção da acta nº. 8, a apreciar na próxima reunião, e disse 
que está em sede de comissão para ser elaborado e ajustado à legislação vigente o novo 
regimento, o qual será apresentado para apreciação em próxima reunião. 

 
A Mesa da Assembleia submeteu à votação as actas em causa, tendo sido 

deliberado e obtidos os seguintes resultados: 
Acta nº. 6 – Aprovada,  por maioria, com 5 abstenções. 

 Acta nº. 7 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 
 Acta nº. 8 – A apreciar na próxima reunião, depois de introduzidas as correcções 
preconizadas. 
 
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 – Carta, datada de 15.6.2000, da Filarmónica das Beiras, enviando boletim 
informativo e disponibilizando-se para a realização de intervenção cultural. 
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 2 – Circular nº. 72/2000, de 20.6.2000, da ANMP, informando que se encontram 
disponíveis os pareceres do Comité das Regiões. 
 
 3 – Circular nº. 73/2000, de 28.6.2000, da ANMP, remetendo cópia de Resolução 
aprovada sobre a Rede Natura 2000. 
 
 4 – Circular nº. 74/2000, de 29.6.2000, da ANMP, enviando versão actualizada do 
programa do Seminário sobre Carta Escolar. 
 
 5 – Ofício nº. 7/00, de 3.7.2000, da A.M. de Tarouca, remetendo cópia de 
proposta aprovada sobre "Dignificação das Assembleias Municipais". 
 
 6 – Circular nº. 76/2000, de 5.7.2000, da ANMP, informando da alteração do 
local da realização do Seminário sobre a Carta Escolar. 
 
 7 – Ofício nº. 2/2000, de 5.7.2000, da A.M. de Vila Pouca de Aguiar, remetendo 
cópia de moção aprovada e subordinada ao tema "Dignificação das Assembleias 
Municipais". 
 
 8 – Circular nº. 75/2000, de 5.7.2000, da ANMP, remetendo alguns exemplares 
do seu Boletim nº. 82 – Junho de 2000. 
 
 9 – Exemplar nº. 143-Julho 2000, do Jornal da Associação Portuguesa de 
Deficientes. 
 
          10 – Exemplar nº. 97 – Julho de 2000, do Boletim Informativo da Associação 
Comercial de Peniche. 

 
  11 – Ofício n.º 243, datado de 7.6.2000, da Assembleia Municipal da Madalena, 

remetendo cópia de moção aprovada e relativa à dignificação das Assembleias 
Municipais. 

 
  12 – Circular n.º 78/2000, datada de 14.7.2000, da ANMP, e relativa ao III 

QuadroComunitário de Apoio – Programas Operacionais Regionais. 
 

  13 – Ofício s/data, da Escola Secundária de Peniche, remetendo alguns 
exemplares do seu jornal e solicitando a sua divulgação e comentários ao seu conteúdo. 

 
  14 – Ofício nº. 3747, de 18.7.00, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, informando que a audiência solicitada s/ a Rede Natura foi devidamente 
encaminhada para o Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 
da Conservação da Natureza. 
 

15 – Ofício nº. 2860, de 20.7.2000, da Consulmar,  fazendo o ponto da situação 
dos trabalhos já desenvolvidos e relativos aos Estudos da Marina de Peniche. 
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16 – Ofício nº. 4359, de 26.7.00, da IGAT, remetendo fotocópia do relatório da 
inspecção realizada ao Município, bem como dos seus pareceres finais. 

 
17 – Circular nº. 80/2000, de 28.7.00, da ANMP, remetendo alguns exemplares 

do seu boletim nº. 83 – Julho/2000. 
 
18 – Ofício nº. 33/ATX, de 28.7.00, da A.M. de Vila Nova da Barquinha, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema "Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais". 

 
19 – Circular nº. 85/2000, de 4.9.00, da ANMP, informando que se irá realizar no 

dia 20.10.00, em Coimbra, um Seminário sobre Segurança Pessoal nos Incêndios 
Florestais e  remetendo a respectiva ficha de inscrição. 

 
20  – Circular nº. 87/2000, de 4.9.2000, da ANMP, remetendo listagem dos 

Pareceres do Comité das Regiões que se encontram disponíveis para consulta no seu site 
oficial. 

 
21 – Ofício nº. 486/00, de 7.9.00, da Junta Freguesia de Serra D'El-Rei, 

remetendo cópia  da Carta Aberta ao Sr. Presidente da República sobre "Tratamento dos 
doentes com insuficiências renais na zona Oeste". 

 
22 – Ofício nº. 47/00, de 20.7.00, da A.M. de S. João da Madeira, remetendo 

cópia de moção aprovada subordinada ao tema "Pela Modernização e Prestigio das AM 
e pelo reforço do poder democrático". 

 
23 – Circ. nº. 88/2000, de 12.9.00, da ANMP, informando sobre a realização de 

seminário subordinado ao tema "Estacionamento de duração limitada", que se realizará 
no dia 12.10.00, em Coimbra, e remetendo a correspondente ficha de inscrição. 

 
24 – Ofício nº. 05/2000, datado de 5.9.2000, da Assembleia Municipal do Porto 

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

 
25 – Ofício nº. 7582, de 18.09.00, do Gabinete do Ministro do Equipamento 

Social, remetendo convite para a cerimónia de adjudicação da 2ª. Fase do Porto de Pesca 
de Peniche. 

 
26 – Exemplares nº. 98 e 99 – Agosto e Setembro/2000, do Boletim Informativo 

da Associação Comercial de Peniche. 
 
27 – Exemplar nº. 4/5/6 – Abr/Mai/Jun-2000, da Revista dos Médicos. 
 
28 – Exemplar nº. 32 – Abril-Julho de 2000, da publicação “Porto de Encontro”, 

da C.M. Porto. 
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29 – Carta, datada de 13.7.00, do Membro Senhor Joaquim Alexandre Completo 
Correia da Silva, solicitando a justificação da sua falta à Sessão de 30.6.00. 

 
30 – Circular nº. 325/00, de 28.7.00, da Assembleia Distrital de Lisboa, 

informando da realização, no dia 9.11.00, em Lisboa, de um Encontro Nacional com o 
objectivo de debater diversos temas relacionados com "Reforma territorial e a 
modernização da Administração Pública – Estratégias e programas de flexibilização, e 
remetendo ficha de inscrição. 

 
31 – Ofício nº. 1082, datado de 13.9.2000, da Escola Preparatória D. Luis de 

Ataíde, endereçando convite para as actividade comemorativas do seu 25º. Aniversário. 
 
32 – Ofício nº. 363/AMM/00, datado de 15/9/00, da A.M. de Mogadouro, 

remetendo cópia de moção aprovada e relativa à dignificação das Assembleias 
Municipais. 
 
 33 – Carta, datada de Setembro 2000, da Igreja Paroquial de Peniche, remetendo 
mensagem de João Paulo II por ocasião do Dia Mundial do Turismo, que se celebrará 
em 27.9.2000. 
 
  34 – Circular nº. 90/2000, de 20.9.2000, da ANMP, relativa aos Censos 2001. 
 
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. 
da 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. 

 
A seguir, usaram da palavra os membros a seguir identificados: 
 
Delfim Campos, que questionou se o protocolo entre o Município de Peniche e o 

Senhor João Narciso Dias não tinha sido já aprovado. 
 
Paulo Rodrigues, que perguntou qual o envolvimento financeiro do Estado e da 

Autarquia no mesmo processo. 
 
Jorge Carvalho, que perguntou se o Município de Peniche teria que 

comparticipar financeiramente caso houvesse alterações ao projecto inicial. 
 

Jorge Abrantes, que solicitou cópia do texto final da negociação do contrato de 
concessão da gestão dos recintos de pesca e perguntou se já foi obtida resposta à 
exposição conjunta avançada pela Câmara e Assembleia. 
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A seguir, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que referiu manter-se o 

mesmo princípio relativamente ao protocolo celebrado com o Senhor Narciso Dias; que 
apenas foi encontrada questão de ordem técnica e que a haver trabalhos a mais os 
mesmos são da responsabilidade do empreiteiro, já que o envolvimento da Câmara 
esgota-se em termos financeiros no protocolo inicial e que faria chegar aos membros 
presentes, tal como foi solicitado, a deliberação tomada pelo executivo em 1997, a 
versão final do protocolo e o texto final da exposição conjunta remetida à SEP e SEAP 
sobre a gestão dos recintos de pesca. 
 
b) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do nº. 1 do Artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 
 
 Submetida a discussão, intervieram os membros a seguir mencionados: 
 
 Paulo Rodrigues, que referiu que o estado financeiro municipal parece ser mau 
dado que o documento apresentado não permite fazer uma apreciação correcta nem tirar 
conclusões precisas e solicitou informação detalhada à data de 30 de Junho sobre os 
valores envolvidos, nomeadamente dívidas a fornecedores e a empreiteiros, conta 
caucionada e outros e, ainda, da evolução do património imobiliário e utilização de verba 
destinada às obras de recuperação do edifício central do Paços do Concelho. 
 
 Presidente da Mesa, que solicitou ao executivo as necessárias diligências para 
que os elementos fossem disponibilizados até à próxima reunião. 
 
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 à apreciação ao assunto acima referido, usaram da 
palavra, os membros adiantes identificados: 
 
 Paulo Rodrigues, que solicitou informação sobre o andamento do processo da 
construção  da IP6, desenvolvimento do projecto "Arco Iris" e razões que motivaram a 
incompatibilidade com a coordenadora respectiva e referiu que nada foi feito 
relativamente aos arranjos exteriores da Igreja de São Pedro e em atenção ao ano jubilar. 
 
 João Cláudio, que prestou informação de situação relacionada com a venda de 
produtos alimentares retirados de contentores pertencentes a um supermercado e que 
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poderiam trazer graves problemas para a saúde pública e sugeriu a tomada de medidas 
rigorosas tendentes a acautelar situações idênticas, nomeadamente através de recolha 
mais eficaz de resíduos sólidos e urbanos, sensibilização das empresas para o efeito e 
responsabilização das mesmas na falta de cumprimento da regulamentação em vigor. 
 Procedeu também, em nome do grupo do PSD à leitura de declaração cujo texto, 
a seguir se transcreve, e sobre a qual sugeriu a constituição de grupo de trabalho para 
levar a efeito a necessária intervenção no local: 
 
 "DECLARAÇÃO: 
 
  A questão que pretendo colocar a V. Exª., resumidamente vou chamar de 
"Prédio Branco" ou "Edifício Cosofi". 
  Poderá o Senhor Presidente pensar que estou a puxar a brasa para a minha 
sardinha, (visto que moro perto) mas não, pois, não estou a falar em meu nome, mas sim 
a revelar uma preocupação do PSD. 
  Toda a zona envolvente ao Edifício Cosofi é uma zona de crise. 
  Crise porque socialmente falando, ambientalmente falando, estruturalmente 
falando, economicamente falando, de tudo o que conseguiremos falar é de crise. 
  Uma crise social, que não sendo especialista me escuso a debruçar, mas que 
ao cidadão comum, parece uma história de um filme já antes visto com um outro nome 
"Peniche III". 
  Estruturalmente, e permita-me a palavra, porque trata-se de fornecer 
estruturas e não instalar pessoas. Pessoas a quem de quando em quando, se dá nada ou 
então um pouco de alcatrão. Até aquelas variantes ao caminho dos Remédios poderiam 
estar mais organizadas, com sentido único, sinais de trânsito, o que talvez já tivesse 
evitado os acidentes ocorridos. 
  E ambientalmente. É uma vida no campo, com lixeiras por perto, onde o 
comum cidadão encontra desde máquinas de lavar roupa até colchões, sendo até 
possível observar com um pouco de sorte, os ditos objectos a saírem de uma qualquer 
janela em direcção ao chão!! 
  Sabe o PSD, e alguns dos presentes, que a anterior Assembleia deu 
autorização para que a Câmara adquirisse o referido edifício e "arranjasse", repito 
"arranjasse" todo o espaço envolvente. 
  No entanto aquilo que se vê, são crianças brincando com o lixo, com pedras 
que facilmente servem de bolas, riscando de vez em quando um ou outro carrito, 
jogando à bola no meio da estrada, destruindo uma casa de esquina – por acaso sítio 
menos próprio para passar à noite, vários prédios do bairro sem porta e/ ou sem vidros, 
e até ultimamente um parque de estacionamento para pesados. 
  E como já aqui ouvimos tantas vezes, mas em outros locais, também aqui não 
se vê um polícia. 
  Permita-me um comentário pessoal: Eu sei que já não é de agora – já há 
quatro anos a comida me desaparecia do fogareiro exterior à casa enquanto grelhava 
para o almoço de fim-de-semana, mas neste momento já é demais... 
  De que está a Câmara e o Senhor Presidente à espera? Ou será necessário 
arranjar outro professor requisitado para coordenar outro projecto "arco-íris". 
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  Por favor, Vila Maria tem uma ala Norte que não tem saúde. É preciso 
arranjar as "variantes", impor limites de velocidade, colocar sentidos únicos, sinais de 
Stop, mais pontos de recolha de resíduos sólidos e para reciclagem, iluminar mais 
aquela zona, e fundamentalmente dar um jardim, um parque de diversões e/ ou campo 
de jogos àquelas crianças. Se não, tente-se responder a esta questão: 
  - Onde pode uma criança brincar se morar em Vila Maria? 
  Toda a área envolvente ao prédio branco e ao prédio verde tem de ser 
arranjada. Quanto custa? Muito, de certeza! Mas quantas gerações terão de correr 
para nós termos o que já é adquirido noutras cidades. Quantos prédios vão as Câmaras 
continuar a deixar construir sem se fazerem parques verdes a envolvê-los? 
 
 O grupo do PSD." 
 
 Rui Carvalho, que solicitou informação sobre se o ex-edifício da PSP já se 
encontrava a funcionar em conformidade com o fim para que foi arrendado. 
 
 Raúl Santos, que perguntou sobre o estado das obras da ETAR de Peniche e 
previsão da sua conclusão. 
 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que referiu estar a 
aguardar-se a aprovação final do projecto sobre o impacto ambiental relativamente ao 
IP6; estar a Câmara expectante e preocupada com o desenvolvimento do projecto "Arco-
Iris", dado que desconhece as acções a partir de 2001; estarem as obras da Igreja de São 
Pedro englobadas no projecto do PROCOM e que não era aconselhável avançar com as 
mesmas isoladamente; ter a Câmara conhecimento do problema existente na zona 
envolvente do edifício Coosofi, o qual será colocado na ordem de prioridades das obras a 
executar, consoante a gravidade e capacidade interventiva da Câmara; no ex-edifício da 
PSP ainda se não encontram instalados quaisquer serviços, estando a DCC a executar as 
obras de beneficiação por forma a dotar o edifício das condições mínimas de ocupação 
do espaço e que a obra da ETAR está praticamente concluída e em condições de poder 
funcionar, devendo-se apenas ao empreiteiro o atraso da sua conclusão. 
 
 A seguir, usaram da palavra os membros adiante identificados: 
 
 Franco Pinto, que apresentou proposta no sentido de se encerrar o período de 
"antes da ordem do dia", uma vez que se tinha esgotado o tempo de duração do mesmo e 
referiu não estar disponível para continuar, salvo se, por deliberação fosse determinado o 
contrário. 
 
 Delfim Campos, que sugeriu uma reflexão sobre a proposta apresentada dado 
que haviam assuntos importantes a tratar e que justificavam a continuidade dos 
trabalhos. 
 
 Jorge Amador, que disse vir já preparado para esta situação, face às notícias 
veiculadas pela imprensa, mas que a táctica de "rolha na boca" não pegava e que a 
continuidade na reunião do grupo da CDU dependeria do resultado da votação. 
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 Paulo Santos, que disse que os horários fixados no regimento deveriam ser 
cumpridos na globalidade e não ao livre arbítrio e conveniências de cada um dos 
presentes. 
 
 Falaram, a seguir, os membros a seguir referenciados: 
 
 Franco Pinto, que referiu ter sido um princípio do grupo do PS, apesar da 
maioria absoluta que detém na Assembleia, não fazer atropelos à democracia, mas que a 
atitude anteriormente tomada pelos grupos da oposição revelou total intolerância e falta 
de lealdade para com a Mesa da Assembleia e cuja disposição era até à data de 29 de 
Setembro consensualmente admitida por todos os grupos. 
 
 Delfim Campos, que referiu caber a culpa da situação anteriormente criada a 
quem tem a responsabilidade de fazer funcionar o órgão e que por isso não se justifica a 
atitude agora tomada. 
 
 Submetida a votação, a proposta apresentada pelo Membro Senhor Franco Pinto, 
constatou-se a sua aprovação, com 13 votos a favor, 11 votos contra e 1 abstenção. 
  
 Fizeram declarações de voto verbais os seguintes membros: 
 
 Jorge Amador, que referiu ter votado contra, por discordar da imposição do 
encerramento do período de "antes da ordem do dia" e no qual estava incluído assunto de 
extrema importância para ser discutido e, assim sendo, o grupo da CDU iria abandonar 
os trabalhos. 
 
 Paulo Rodrigues, que disse ter votado contra, por considerar desajustada e 
prepotente a atitude tomada, uma vez que a responsabilidade de toda a situação se ficou 
a dever unicamente à desorganização interna do grupo do PS, e que o grupo do PSD 
também iria abandonar os trabalhos. 
 
 Manjolinho Costa, que disse ter votado a favor, por considerar a atitude correcta 
face aos acontecimentos ocorridos na reunião de 29 de Setembro e na qual os grupos do 
PSD e CDU não manifestaram qualquer solidariedade pela Mesa nem questionaram se 
haveria também assuntos importantes para apreciar e decidir. 
 
 Presidente da Mesa, que disse ter-se abstido, por entender, sem que isso 
significasse a sua identificação com a proposta apresentada, que como Presidente da 
Mesa não deveria interferir com o seu voto no resultado da votação final. 
 
e) APROVAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
 Face à decisão anteriormente tomada, o ponto acima referido não foi objecto de 
apreciação. 
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f) MOÇÕES: 
 
 Foram apresentadas e não foram objecto de apreciação as moções que a seguir se 
indicam: 
 
 "MOÇÃO: 
 
  Centro de Saúde de Peniche precisa de efectivos com urgência 
 
  Considerando que faltam 4 Médicos no Centro de Saúde de Peniche com 
reflexos negativos nesta unidade e nas suas Extensões nas freguesias rurais, de que é 
exemplo a de Serra D'El-Rei que, até à próxima quinta-feira, 26.10.2000, não tem 
substituto para a sua médica de família, prejudicando os utentes da referida localidade. 
  Considerando que faltam ainda 7 Enfermeiros no Centro de Saúde. 
  Considerando que esta situação só não tem sido mais sentida pelos utentes do 
concelho, porque tem existido muita compreensão e colaboração por parte dos 
profissionais de saúde do concelho, que se têm desdobrado para apagar os múltiplos 
"fogos". 
  A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 20.10.00, delibera: 
 
  1 – Exigir da Sub-Região de Saúde de Leiria a abertura de concurso para 
preenchimento do quadro de pessoal (4 Médicos e 7 Enfermeiros). 
  2 – Solicitar ao Sr. Director do Centro de Saúde de Peniche a indicação de 
um médico para a Extensão de Serra D'El-Rei, antes da próxima quinta-feira, dia 
26.10.00. 
 
  Peniche, 20.10.2000 
  O Presidente da Junta, 
  Jorge Alberto Bombas Amador." 
 
 "MOÇÃO: 
 
  Sim à abertura do Centro de Hemodiálise das Gaeiras 
 
  Considerando que o Distrito de Leiria dispõe apenas de um Centro de 
Hemodiálise a funcionar, precisamente o da cidade de Leiria. 
  Considerando que a deslocação para consultas e tratamento dos doentes com 
insuficiências renais, até àquela localidade, acarreta para estes um esforço físico 
assinalável. 
  Considerando que a deslocação destes doentes acarreta ainda uma despesa 
de milhares de contos para o orçamento da Sub-Região de Saúde de Leiria. 
  Considerando que, na sequência das conversações que a empresa Eurodial 
encetou com a Sub-Região de Saúde, em 1997, obteve a informação de que havia toda a 
conveniência da instalação de um novo centro na zona Sul do distrito de Leiria, redução 
de custos para a  Sub-Região de Saúde e vantagens óbvias para os utentes. 
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  Considerando que este novo Centro de Hemodiálise sito em Gaeiras está 
pronto a funcionar há cerca de um ano e dispondo de condições idênticas às melhores 
clínicas europeias. 
  A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 20.10.00, delibera: 
 
  1 – Exigir da Ministra da Saúde o deferimento imediato do processo de 
licenciamento que se encontra pendente de parecer a emitir pela comissão de 
verificação técnica, solicitada em 01.10.99. 
 
  Peniche, 20.10.2000. 
  O Presidente da Junta, 
  Jorge Alberto Bombas Amador." 
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18 DE 
SETEMBRO DE  2000, RELATIVA À FIXAÇÃO DA TAXA DA CONTRIBUIÇÃO 
AUTÁRQUICA: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto único da ordem do dia acima 
referenciado, não se registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
 Não se registaram quaisquer declarações de voto. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
 Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte  quatro  horas  e  dez  minutos, o  Senhor  Presidente da Mesa 

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


