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ACTA N.º 2/2001 
 

ACTA DA  REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL  DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2001: 

 
 Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e um, no edifício-sede das 
Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 
estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, João Manuel Jesus 
Gomes e Belmiro do Nascimento Ribeiro,  respectivamente, Presidente,  Primeiro e 
Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores Jorge Santos Carvalho, Sebastião Codinha 
Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, Eduardo Marques 
Dias Figueira, Jorge Alberto Bombas Amador, Raúl Fernando Conceição Santos, Luis 
Fernando Pereira Vala Firmino, Joaquim Luis Jesus Santos, Delfim António Ferreira 
Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, João Cláudio Ferreira Martins Neves, Aleixo 
Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, 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, 
relativo ao ano financeiro de 2000. 
 2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 2000. 
 3 -  Apreciação e votação da Conta e do Relatório do Exercício de 2000, dos 
Serviços Municipalizados. 
  4 -  Apreciação e tomada de posição sobre a moção aprovada pela 
Assembleia Intermunicipal da AMO, relativa ao Aterro Sanitário do Oeste. 

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

 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Senhores Luís Gonzaga Franco Pinto (22.05H) e Rui António 
Rodrigues Carvalho (22.00H). 
 
 Não compareceram à reunião os Senhores Vidaúl Félix da Glória e Duarte Nuno 
Simões Vicente. 
 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 
Teófilo e a Senhora Vereadora Anabela Correia Dias. 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
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 O Senhor Presidente deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de suspensão 
de mandato, a seguir indicados: 
 

- Da Senhora Suzete Silva Costa Laranjeira, por um período de 8 dias, a partir 
de 26 de Abril corrente, por motivos de ordem profissional e ausência do 
Concelho. 

- Do Senhor Luis Alberto Santos Costa, por um período de 7 dias, a partir de 
hoje, por 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 Pereira (do PS) reconheceu os seus poderes, pelo que 
passou, de imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: 
 
 Foi presente a acta nº. 1, da reunião realizada no dia 9 de Fevereiro do corrente 
ano, tendo sido dispensada a sua  leitura por o respectivo texto haver sido distribuído 
previamente pelos membros da Assembleia. 
 
 Submetida à discussão não se registaram quaisquer intervenções. 
 
 Posta à votação, foi a acta aprovada, por maioria, com 1 abstenção. 
 
 Fez declaração de voto verbal o Senhor Joaquim Completo, que disse ter-se 
abstido, por não ter estado presente na reunião a que se refere a acta em causa. 
 
b) 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, excepto quanto aos últimos dois pontos, que leu, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 

 
1 – Ofício refª. 0867CCVM/00, datado de 21.2.01, do Grupo Parlamentar do 

PCP, remetendo cópia da resposta ao requerimento relativo à Abertura do Centro de 
Hemodiálise das Gaeiras. 

 
2 – Convite, do Te-ato – Grupo de Treatro de Leiria", para sessão "À conversa 

com a Drª. Mercedes Stoffel – Federico Garcia Lorca – Vida e Obra", a realizar no dia 
16 de Fevereiro, pelas 22.00 horas, em Leiria. 
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3 – Convite, do Governo Civil de Leiria / Serviço Nacional de Protecção Civil, 
para o seminário "A Protecção Civil e os Eleitos para as Autarquias", a realizar no dia 
9 de Março, pelas 14.30 horas, na Batalha. 

 
4– Ofício, datado de 26.2.01, da ANO – Sistemas de Informática e Serviços, 

Lda, publicitando o sistema SGA – Software de Gestão de Actas com Reconhecimento 
de Voz. 

 
5 – Ofício/Circ. nº. 14/2001, de 28.02.01, da CCRLVT,  remetendo brochura 

sobre o Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 
 
6 – Circular nº. 28/2001, de 5.3.01, da ANMP, remetendo cópia de carta que 

sintetiza os compromissos assumidos pelo Ministro do Ambiente e Ordenamento do 
Território, relativamente ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais. 

 
7 – Circular nº. 29/2001, de 6.3.01, da ANMP, remetendo cópia de carta que 

sintetiza os compromissos assumidos pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Administração Interna em matéria de Bombeiros Sapadores e Municipais e de 
criação de Grupos de Intervenção Permanente. 

 
8 – Circular nº. 25/01, de 01.03.01, da ANMP, remetendo listagem dos 

Pareceres e outros documentos do Comité das Regiões da União Europeia, que se 
encontram disponíveis para consulta no seu site oficial. 

 
9 – Ofício nº. 1946, de 8.3.01,  da CMP, remetendo cópia de Declaração 

aprovada pelo Conselho Municipal de Juventude de Peniche, e relativa ao Quadro 
Global das Políticas de Prevenção e Redução de Riscos e Minimização de Danos. 

 
 10  – Exposição, s/ data, do Deputado Municipal de Ferreira do Zêzere, Sr. José 
Manuel G. Duarte, relativa à entrada em vigor do D.L. 56/2001, sobre incentivos à 
comunicação social. 

 
11 – Ofício nº. 36, de 15.3.01, da A.M. de Sobral de Monte Agraço,  remetendo 

cópia  de moção aprovada relativamente ao atraso da construção do Aterro Sanitário do 
Oeste. 

 
12 – Circular nº. 32/01, de 16.3.01, da ANMP, informando da constituição do 

Grupo de Trabalho, no âmbito da Assembleia da República, para discutir as alterações 
à Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. 

 
13 – Ofício nº. 276, de 23.4.01, da A.M. de Arruda dos Vinhos, remetendo 

cópia de moção aprovada e relativa ao "Papel das Assembleias Municipais no Século 
XXI". 
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14 – Circular nº. 36/01, de 29.03.01 5.9.2000, da ANMP, remetendo cópia de 
resolução aprovada relativamente a declarações prestadas pelo Presidente do Serviço 
Nacional de Protecção Civil no seguimento do acidente de Castelo de Paiva. 

 
15 – Ofício nº. 37/2001, de 30.3.2001, da ANMP, remetendo alguns exemplares 

do seu boletim nº. 90 - Março 2001. 
 

 16 – Ofício, datado de 3.4.01, da A.C.I.S.P, remetendo cópia de abaixo-assinado 
contra a venda ambulante ilegal, em Peniche. 
 
 17 – Circular nº. 39/01, de 5.4.01, da ANMP, informando que os Grupos 
Parlamentares e a Comissão de Administração do Território, Poder Local e Ambiente 
da Assembleia da República, manifestaram o seu apoio às propostas da ANMP 
relativas à "Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais". 
 
 18 – Ofício, datado de 3.4.01, do Movimento Pró-Informação s/ o Aterro 
Sanitário do Oeste, remetendo cópia de ofício enviado à A.M. do Sobral de Monte 
Agraço. 
 
 19 – Ofício, s/data, da ADRO, endereçando convite e respectiva ficha de 
inscrição para Simpósio Internacional de Termalismo, a realizar em 4 e 5 de Maio de 
2001, na Expoeste, em Caldas da Rainha. 
 
 20 – Exemplar nº. 152-Abril 2001, do jornal da Associação Portuguesa de 
Deficientes. 
 
 21 – Exemplares nºs. 104 e 105 – Fevereiro e Março 2001, do Boletim 
Informativo da ACISP. 
 
 22 – Exemplar nº. 5 – Fevereiro de 2001, do Boletim Informativo da Comissão 
de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo. 
 
 23 – Exemplares do nº. 89 – Fevereiro de 2001, do Boletim da ANMP. 
 
 24 – Exemplar do nº. 12 – Março de 2001, da publicação Moinho Velho. 
 
 25 – Circular nº. 41/2001, de 18.4.01, da ANMP, remetendo convite para 
participação na sessão solene comemorativa dos 15 anos do Poder Local Democrático, 
a realizar no próximo dia 20 de Maio, em Coimbra, e solicitando o empenhamento 
sobre a indigitação de um presidente de junta de freguesia. 
 
 26 – Exemplar nº. 153/Maio 2001, do Jornal da Associação Portuguesa de 
Deficientes. 
 
 Seguidamente, a reunião foi interrompida até à chegada do Senhor Presidente  
da Câmara, que compareceu eram 22 horas e 5 minutos. 
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c) 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 deputados adiante identificados: 
 
Jorge Amador, que perguntou qual o ponto da situação relativamente à 

problemática que envolve a falta de profissionais de saúde no Centro de Saúde de 
Peniche; lembrou que não houve cumprimento do que tinha sido referenciado quanto à 
prestação de assistência médica em Serra D’El-Rei, até Novembro de 2000 e propôs a  
constituição de grupo de trabalho para analisar a situação. 

 
Paulo Rodrigues, que questionou sobre o valor estimado para a obra  de 

construção das piscinas municipais. 
 
Presidente da Câmara, que deu conhecimento da reunião realizada com a ARS 

e das previsões sobre a colocação de profissionais de saúde, incluindo o recrutamento 
de médico aposentado, e que a empreitada relativa à construção da piscina municipal 
foi adjudicada por 323 000 contos e que seria comparticipada em cerca de 200 000 
contos. 
 
d)  MOÇÕES,   VOTOS   DE   LOUVOR,   CONGRATULAÇAÇÃO,   

SAUDAÇÃO, 
    PROTESTO OU PESAR: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 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. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do 
Município. 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
e-2) OUTROS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação de outros assuntos, interveio o deputado 
municipal a seguir identificado: 
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 Jorge Amador, que solicitou informação sobre os motivos do atraso do troço 
do IP6 e qual o ponto da situação relativamente à moção que foi enviada  ao Senhor 
Ministro do Equipamento Social e sobre a qual considera lamentável  a ausência de 
resposta; referiu o estado de degradação dos lavadouros de Peniche de Cima e que não 
compreende as razões do atraso da execução da obra; disse ter recebido fax da empresa 
Bruno, Cardoso e Caldas, Ldª. em que manifesta a vontade de mudar as instalações e 
perguntando qual o ponto da situação sobre os compromissos anteriormente 
assumidos; citou a forma como estão a ser vacinados os canídeos e que iria remeter 
cópia de carta recebida sobre o assunto; lembrou que a Assembleia deveria avaliar e 
tomar posição sobre os problemas que existem na área da saúde, por forma a acautelar 
os interesses da comunidade e a fim de não vir a ser responsabilizada por tal facto e 
nada ter feito nesse sentido e propôs a constituição de comissão para estudar o assunto 
e solicitar audiência à ARS. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra os Senhores: 
 
 Presidente da Câmara, que referiu estar autorizado a informar que a 
adjudicação das obras do IP6 estava prevista para Julho próximo e que o processo tem 
sido intensificado, como provam os autos de expropriação que estão a ser realizados. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu dever a Assembleia aproveitar a forma como 
foi informada sobre o assunto e oficiar ao Senhor Secretário das Obras Públicas, de 
forma polida e elegante mas determinada e exigente, a manifestar o seu inconformismo 
e que não está indiferente ao problema. 
 
 Jorge Carvalho, que concordou com a opinião anterior quanto à apresentação 
da discordância da Assembleia, mas de uma forma mais contundente, e questionou se 
será uma grande vitória a referência efectuada ao andamento dos autos de 
expropriação. 
 
 A seguir, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que disse ter 
conhecimento da situação de degradação dos lavadouros de Peniche de Cima e que não 
haveria condições para se efectuar uma grande intervenção durante este ano, mas que 
se iria arranjar forma para obviar qualquer possível perigo; que a empresa Bruno, 
Cardoso e Caldas não fez chegar, até à presente data, após ter sido oficiada nesse 
sentido, qualquer informação ou manifestação de interesse relativamente a terrenos 
existentes na Prageira e sobre os quais houve o compromisso da sua disponibilização 
por parte da Câmara e referiu que foram abertos concursos para o recrutamento de 
médicos e enfermeiros, nomeadamente para o Centro de Saúde de Peniche. 
 
 Falou, a seguir, o Presidente da Mesa, que apresentou proposta de constituição 
de comissão destinada a apreciar a problemática relacionada com as questões da saúde 
no concelho de Peniche. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 
ficando o grupo de trabalho constituído pelos deputados municipais a seguir 
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identificados: Américo Gonçalves (PS), João Cláudio (PSD), Jorge Amador (CDU) e 
um elemento pertencente à Mesa. 
 Seguidamente, intervieram os deputados a seguir referenciados: 
 
 Jorge Carvalho, que chamou a atenção para a degradação e falta de limpeza  
do edifício da antiga Central Eléctrica; manifestou a sua preocupação relativamente ao 
“canil” instalado em frente à Escola D. Luis de Ataíde; alertou para a necessidade da 
prevenção e segurança dos cidadãos; solicitou um melhor policiamento, 
nomeadamente junto às  rotundas do mercado municipal, por forma a obviar situações 
de prostituição e toxicodependência e questionando sobre a evolução do R.M.G. e 
criminalidade no distrito e concelho de Peniche. 
 
 Delfim Campos, que solicitou informação sobre as obras que estão a decorrer 
na E.N. 247, entre Peniche e Lourinhã, sua previsão e conclusão, e sugeriu que se 
solicitasse à PSP outro tipo de actuação relativamente ao trânsito e estacionamento que 
se verifica no Largo 5 de Outubro. 
 
 Aleixo Braz, que alertou para a necessidade de remoção das areias que estão a 
ser depositadas junto ao café do Molhe Leste; perguntou quais os motivos que levaram 
à alteração do arruamento previsto junto à futura doca e se a mudança vem  criar 
problemas à instalação do campo de treinos do GDP e solicitou informação sobre a 
data de entrada em funcionamento da ETAR. 
 
 Eduardo Figueira, manifestando a sua preocupação por não ver contemplado 
no Plano de Actividades projectos de tratamento de águas  residuais para a freguesia de 
Ferrel e perguntando se a empresa “Águas do Oeste” tem previstos alguns projectos 
para Peniche e mais concretamente para a freguesia de Ferrel. 
 
 Rui Carvalho, que perguntou se o processo relativo à pesca lúdica tem sido 
acompanhado e referiu que os semáforos, junto ao cruzamento de Casais 
Brancos/Reinaldes, estão mal situados. 
 
 A seguir, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que referiu ter a 
DSUA promovido a limpeza da área limítrofe das antigas instalações da Central 
Eléctrica, que a DOM iria proceder à demolição do pavilhão instalado no logradouro a 
tardoz e que iria verificar se através do QCA III haveria possibilidade de candidatura 
para recuperação do edifício e atribuição de função de ordem cultural; que a DSUA 
está a preparar uma solução relativamente à questão do canil e que é intenção dos 
serviços efectuarem a distribuição de “Kits” pelos proprietários de canídeos; que os 
números relacionados com a criminalidade no concelho poderão ser solicitados através 
da Mesa; que em 22 de Fevereiro a estatística apresentava 256 famílias a beneficiar do 
RMG; disse, também, que se interroga quanto à data de conclusão das obras na E.N. 
247; irá chamar a atenção quanto à circulação automóvel pelo Largo 5 de Outubro; já  
se alertou o IMP quanto aos cuidados a ter com a extracção e deposição das areias 
saídas das obras do porto; o segundo  arruamento  será   pago  através  das  obras  do  
porto  e  não inviabiliza o futuro  
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campo de treinos do GDP; informou, ainda, que a ETAR de Peniche entraria em 
funcionamento na próxima segunda-feira; os estudos sobre a construção da ETAR de 
Ferrel estão a ser feitos na empresa “Águas do Oeste” e que ainda há muito a fazer na 
zona rural do concelho; referiu, por último, que tem vindo a acompanhar o processo 
sobre a pesca lúdica, e que, na sua opinião, os semáforos colocados no cruzamento de 
Casais Brancos/Reinaldes não deveriam entrar em funcionamento, por entre outros 
motivos, se encontrarem mal situados. 
 
 Seguidamente, intervieram os Senhores: 
 
 Aleixo Brás, que questionou sobre a possibilidade de alterar a situação 
relativamente às passadeiras de peões existentes na Av. do Porto de Pesca. 
 
 Delfim Campos, que disse não ter a alteração pretendida só a ver com a 
velocidade e civismo das pessoas, mas também com  as demarcações mais visíveis e 
iluminação apropriada, uma vez que a existente é manifestamente insuficiente. 
 
 Américo Gonçalves, que sugeriu a colocação, na Av. do Porto de Pesca, das 
lombas retiradas junto à escola do Filtro. 
 
 Presidente da Mesa, que disse já se encontrarem as iluminárias adquiridas e 
que a sua instalação, desde o final do ano anterior, está dependente da EDP. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu justificar-se um estudo que aponte a melhor 
solução. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usou da palavra o Senhor Jacinto Pinto, que 
manifestou o seu inconformismo com a falta de espaço para circulação dos transeuntes  
na Av. do Mar e proveniente da instalação e ocupação da via pública com as 
esplanadas; referiu que os sanitários sitos nas traseiras do Posto de Turismo deviam ser 
desmantelados por motivos de saúde pública; alertou para a forma de entulhamento de 
fosso junto à entrada do cemitério e chamou a atenção para a necessidade de limpeza e 
reparação da pintura do edifício onde habita, do qual é administrador do condomínio, e 
cuja sujidade foi  motivada pela actividade desenvolvida pelos serviços da DSUA, que 
ali se encontravam instalados. 
 
 Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos às 
questões apresentadas. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E DO RELATÓRIO DE 
ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PENICHE, RELATIVO AO ANO 
FINANCEIRO DE 2000: 
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 A Assembleia passou à apreciação dos assuntos da ordem do dia, e após 
proposta verbal do Senhor Paulo Rodrigues, que foi aprovada, por unanimidade, no 
sentido dos dois documentos serem discutidos em simultâneo, usaram da palavra os 
deputados municipais adiante identificados: 
 
 Paulo Rodrigues, que sugeriu deverem os documentos estarem disponíveis 
com maior antecedência para possibilitarem uma análise mais cuidada e rigorosa; 
referiu não ter conseguido fazer a relação entre o Plano e o Relatório de Actividades; 
que se constata um crescimento do endividamento e perguntando a que se deve esse 
aumento; disse que as despesas com pessoal têm vindo a aumentar e fazendo uma 
reflexão sobre o documento referente aos encargos assumidos e não pagos, 
nomeadamente os respeitantes a fornecedores, lhe parecer que alguns valores não 
deveriam constar na listagem e lembrou ter sido o anterior executivo diversas vezes 
criticado pelo grupo hoje no poder e que não tem visto alterações significativas por 
parte deste relativamente à gestão camarária. 
 
 Jorge Abrantes, que referiu demonstrarem os documentos uma repetição das 
gerências anteriores, continuando a verificar-se diferenças enormes entre o previsto e o 
realizado na área dos investimentos e uma maior aproximação e equilíbrio entre as 
receitas e as despesas correntes. 
 
 Jorge Amador, que aludiu ao decréscimo de entradas no Museu de Peniche e 
de leitores da Biblioteca e à necessidade de se efectuar campanhas específicas por 
forma a inverter o estado das coisas; referiu a conveniência em melhorar a forma de 
recolha e reciclagem do vidro e alertou para a higiene e segurança das pessoas. 
 
 Paulo Santos, que referiu ter sido a gerência equilibrada e sobre a qual os 
documentos apresentados são bastante elucidativos, e, por isso, dever continuar com a 
mesma atitude de procurar reduzir o déficit existente. 
 
 Delfim Campos, que disse dever a Câmara efectuar campanhas de 
sensibilização dos jovens na área da leitura associada à Internet, cujos espaços estão 
interligados. 
 
 João Cláudio, que referiu dever fazer-se uma reflexão sobre a capacidade de 
investimento do País e dos problemas que paralelamente se vêm reflectidos nas 
gerências municipais. 
 
 Rui Carvalho, que manifestou o seu desagrado por o Membro Senhor Franco 
Pinto estar constantemente, a seguir ao uso da palavra dos deputados do grupo do PSD, 
a fazer insinuações inconvenientes e despropositadas. 
 
 Franco Pinto, que disse não ter feito quaisquer comentários e que era o que 
faltava não poder tecer alguns considerandos quando constatasse que se estavam a 
cometer alguns excessos, desvios e imprecisões. 
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 Presidente da Mesa, que referiu que da leitura dos números cada um faz 
valorizações distintas, que devem ser entendidas como naturais, e que os “apartes” que 
possam surgir sejam aceites como normais, apenas para valorizar a presença dos 
deputados e funcionamento colectivo. 
  
 Presidente da Câmara, que questionou o deputado municipal Paulo Rodrigues 
sobre qual o valor exacto do endividamento atribuído ao actual executivo; fez leitura 
dos valores envolvidos, teceu comentários sobre o progressivo endividamento e do 
papel do referido membro no processo, enquanto assessor em anterior gerência; 
referenciou, inclusivé, que em anteriores gerências os valores do endividamento 
sofreram aumentos bastante significativos, que o recurso ao crédito não pode ser a 
fórmula exclusiva de alguns para poderem resolver os problemas e que sendo Peniche 
um concelho pequeno e com parcos recursos financeiros haverá sempre necessidade de 
recorrer e aproveitar, enquanto for possível, fundos provenientes dos quadros 
comunitários de apoio, sob pena de se hipotecar o desenvolvimento futuro do 
concelho. 
 
 Finalmente, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que disse terem sido 
feitos alguns comentários específicos que devem preocupar a Assembleia e a Câmara 
Municipal e que é com algum desânimo  que se verifica que em frentes fundamentais 
para assegurar o desenvolvimento e melhoria das condições de vida não fomos capazes 
de localizar investimentos e iniciativas que pudessem alterar o rumo dos 
acontecimentos; referiu-se, ainda, à debilidade do Estado e à limitação do concelho na 
área dos grandes investimentos e suscitando a necessidade de conjugação e 
entendimento capaz de proporcionar o salto qualitativo e interrogando-se sobre que irá 
ser feito e o que reserva o futuro. 
 
 Submetidos a votação, um após outro, os documentos em análise, constatou-se a 
sua aprovação, por maioria, com o mesmo resultado na votação, ou seja, com 13 votos 
a favor e 12 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA E DO RELATÓRIO DO EXERCÍCIO 
DE 2000 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do 3º. Ponto da ordem de trabalhos, não se 
registaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
APRECIAÇÃO E TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A MOÇÃO APROVADA PELA 
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMO, RELATIVA AO ATERRO 
SANITÁ-RIO DO OESTE: 
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 A Assembleia passou à apreciação do 4º. Ponto da ordem de trabalhos, tendo-se 
verificado as intervenções dos Senhores adiante identificados: 
 
 Deputado Municipal Jorge Amador, que sugeriu a realização de nova reunião 
para apreciação do problema, devendo previamente serem consultados a Resioeste e o 
MPI. 
 
 Presidente da Câmara, que prestou informações sobre a matéria, 
nomeadamente da deslocação a Estrasburgo de uma delegação da AMO para resolução 
da questão e das dificuldades encontradas quanto à disponibilização dos fundos 
necessários à concretização da obra e que ainda se encontram bloqueados. 
 
 Presidente da Mesa, que disse ser suficiente a informação prestada pelo Senhor 
Presidente da Câmara para que a Assembleia tome posição favorável e propôs que esta 
se identifique com o documento apresentado e que na próxima reunião apresentaria a 
sua reflexão sobre o assunto. 
 
 Submetido à votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
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 uma hora 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. 


