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ACTA N.º 4/2002 
 

2ª. REUNIÃO  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO MÊS  DE ABRIL DA   
ASSEMBLEIA   MUNICIPAL   DE   PENICHE,   REALIZADA    NO 
 DIA 30 DE ABRIL DE 2002: 

 
 Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e dois,  no edifício-sede das 
Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos, estando 
presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Alberto Bombas Amador e 
João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião 
Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos,  Raúl Fernando Conceição Santos,  
Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira 
Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Aleixo Pereira Braz, Vitor Manuel 
Correia Filipe, Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo 
Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raúl Gregório Farto, António José de Azevedo Filipe, 
Márcia João Brás de Timóteo, Fernando Manjolinho Costa e Humberto Manuel Costa 
Ferreira, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1º. – Período da ordem do dia: 
   

 1 – Apreciação e votação da Conta de Gerência do Município de Peniche, 
relativa ao ano financeiro de 2001. 

 2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 2001. 

3 – Apreciação e votação da Conta e do Relatório do exercício de 2001, 
dos Serviços Municipalizados. 

 4 – Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano financeiro 
de 2002. 

 5 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2002. 

 6 – Designação de 4 membros da Assembleia para integrar a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche. 

 7 - Apreciação e votação da nova versão do Regulamento do Conselho 
Local de Educação. 

 
 2º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos o Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Jorge 
Santos Carvalho e Paulo Jorge Ferreira Santos. 
 
 Não compareceu à reunião o Senhor Manuel Machado Chagas. 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luis Gonzaga Franco 
Pinto,  e os Senhores Vereadores Vitor Manuel Farricha Mamede e António José 
Ferreira Sousa Correia Santos 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
justificação de falta à reunião de hoje, a seguir referido: 

- Do  Senhor  Luis Lourenço Jorge Ganhão, por motivos de ordem profissional.  
 
 A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a inclusão 
na ordem de trabalhos desta reunião de um pedido de alteração à Tabela de Taxas e 
Licenças do Município e  de outros dois sobre a abolição da Tarifa de Conservação de 
Esgotos – Normas Regulamentares para a Cobrança da Tarifa de Drenagem de Águas 
Residuais e aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano dos Serviços 
Municipalizados, para 2002, o que foi aceite, por unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E DO RELATÓRIO DE 
ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PENICHE, RELATIVOS AO ANO 
FINANCEIRO DE 2001: 
 
 Conforme proposta verbal apresentada pelo Senhor Presidente da Mesa, que foi 
aprovada, por unanimidade, a Assembleia passou à apreciação dos pontos 1º. e 2º. da 
ordem de trabalhos em simultâneo, dado tratarem-se de documentos cuja execução e 
demonstração de resultados da actividade municipal desenvolvida se interligam e 
complementam, tendo-se registado as intervenções dos deputados municipais, adiante 
identificados: 
 
 Jorge Amador, que chamou a atenção para o lapso existente na nota introdutória, 
que considera como beneficiário o Presidente da  Junta quando deveria constar a Junta 
de Freguesia de Serra D'El-Rei. 
 
 Vitor Filipe, que disse subscrever o lapso anterior; referiu haver um peso 
excessivo de pessoal contratado a termo certo em todas as unidades orgânicas  e 
excessivo recurso a trabalho extraordinário e perguntou se foi tido em consideração as 
restrições sobre admissão de pessoal. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu que a contratação de pessoal deve-se ao facto 
de haver necessidade na época de Verão de reforçar o desempenho devido ao aumento 
significativo dos serviços a prestar; o recurso ao trabalho extraordinário, que admite 
poder vir a ser efectuado quando estritamente necessário, se deve, em parte, ao ter-se 
reduzido o horário de trabalho e que as medidas de contenção sobre a admissão de 
pessoal não se aplicam à Administração Local. 
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 Vitor Filipe, que discordou da metodologia seguida e que tratando-se da reforma 
da despesa pública a filosofia que lhe está subjacente deveria ser assumida e posta em 
prática. 
 
 Jorge Amador, que referiu serem as 35 horas de trabalho semanal um direito 
legítimo dos trabalhadores e que a redução da carga horária veio trazer problemas para a 
autarquia; disse que a Câmara gasta "rios de dinheiro" com assessorias e avenças e que 
deveria dar oportunidade de emprego ao extracto da população mais jovem; perguntou 
se na política de rigor anunciada pelo Presidente da Câmara os prazos de 90 dias para 
pagamento aos fornecedores têm sido cumpridos e fez referência à ausência de plano de 
desenvolvimento sustentado para o concelho de Peniche. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu dever a análise da gerência centrar-se sobre o 
conteúdo do exercício económico de 2001, nomeadamente se os elementos apresentados 
espelham com fidelidade o que se arrecadou e gastou na gerência. 
 
 João Paulo, que perguntou se os dois documentos provisionais iriam ser 
submetidos à votação em simultâneo. 
 
 Paulo Rodrigues, que referiu que o grupo do PSD, atendendo a que alguns 
membros apenas iniciaram as suas funções neste mandado, só votaria desfavoravelmente 
se as contas se apresentassem erradas; disse que os resultados da gerência ficaram aquém 
das previsões e que deveria haver mais sentido de responsabilidade com as promessas 
que se não cumprem. 
 
 Henrique Bertino, que disse que o sistema utilizado poderia não ser o mais 
correcto e que nos documentos há números que são de difícil interpretação. 
 
 João Paulo, que disse serem os números apresentados o reflexo da transparência 
da gerência e apontou algumas obras levadas a efeito e de extrema importância para o 
desenvolvimento do concelho, nomeadamente a construção da ETAR, a transferência da 
fábrica de farinha de peixe e selagem da lixeira de Ferrel. 
 
 Submetida a votação a Conta de Gerência, verificou-se a sua aprovação, por 
maioria, com 13 votos a favor, 3 votos contra e 10 abstenções. 
 
 Submetido, também, à votação o Relatório de Actividades, constatou-se a sua 
aprovação, por maioria, com 12 votos a favor, 8 votos contra e 6 abstenções. 
 
 Fez declaração de voto verbal, o Senhor deputado municipal, Jorge Amador (que 
declarou ter a Assembleia sido induzida em erro pelo Senhor Presidente da Mesa, 
cabendo ao Tribunal de Contas a fiscalização e julgamento da conta) e o Senhor 
Presidente da Mesa (que rejeitou as acusações de que foi alvo, considerando-as 
desajustadas e sem qualquer sentido). 
 
 A seguir, usaram da palavra os Senhores: 
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 Presidente da Mesa, que disse haver certas pessoas que chegam a tal estado que 
depois fazem acusações deste índole e no direito à defesa que o assiste e que 
particularmente não recusa, rejeita as acusações por serem desajustadas e sem sentido. 
 
 Delfim Campos, que disse não poder haver discussão sobre a matéria após a 
apresentação de declaração de voto, sob pena de se correr o risco de nunca mais se 
acabar com a discussão do assunto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA E DO RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 
2001, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3º. da ordem de trabalhos, usaram 
da palavra os senhores adiante referenciados: 
 
 Vitor Filipe, que disse considerar exageradas e agravadas as despesas com o 
pessoal, não encontrando justificação nos documentos apresentados, e solicitou a entrega 
e informação sobre "gralhas" existentes nos mesmos. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu dever-se o aumento das despesas ao 
recrutamento de 8 novos funcionários, ao crescimento da massa salarial  e ao 
funcionamento do piquete de saneamento e que iria verificar as deficiências encontradas 
na elaboração dos documentos. 
 
 Submetidos à votação, foram os documentos apresentados aprovados, por 
maioria, com 12 votos a favor e 14 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE, PARA O ANO FINANCEIRO 
DE 2002: 
 
 Por proposta verbal do Senhor Presidente da Mesa, que foi aprovada, por 
unanimidade, a Assembleia passou à apreciação, em simultâneo, dos dois documentos 
em epígrafe, devido à articulação existente entre eles, tendo usado da palavra os 
senhores que adiante se referenciam: 
 
 Maria João Avelar, que saudou todos os deputados municipais eleitos e desejou 
bom trabalho e motivação no desempenho da função; referiu que o orçamento se 
apresenta deficitário, em que se prevê um acréscimo da despesa corrente e o equilíbrio 
entre as receitas e despesas é conseguido através do recurso à venda de bens de 
investimento; disse concordar com medidas acertadas e de maior rigor, nomeadamente 
em relação ao recrutamento de pessoal, aumento do número de concursos públicos de 
aquisição e estabelecimento de regras objectivas que regulem a atribuição de subsídios 
de forma justa  e clara; lembrou o esforço financeiro a efectuar no âmbito do QCAIII e a 
falta de tradução das obras prometidas à população de Peniche; manifestou a sua 
preocupação face aos encargos financeiros que os Serviços Municipalizados vão ter de 
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suportar; lamentou que se não encontrem contempladas as obras de construção da 
Biblioteca e Auditório Municipais e a falta de previsão da estrada complementar do 
Molhe Leste à Zona Industrial do Vale Grou; perguntou se a Av. Monsenhor Bastos e 
ponte sobre o Rio de S. Domingos estariam englobadas no IP6; manifestou a sua 
preocupação pela ausência de programas de apoio às actividades económicas e alertou 
para a necessidade de promoção de investimentos que relancem a economia local e 
façam atrair novos investidores que proporcionem a criação de mais riqueza e lamentou 
o não aparecimento de obras significativas e a inexistência de investimento na área do 
museu, que sendo um dos pilares para o desenvolvimento de Peniche merecia uma outra 
atenção. 
 
 Jorge Amador, que, em termos de política orçamental, referiu que os 
documentos dão resposta à revisão do actual protocolo, o qual deveria ser objecto de 
preparação do alargamento a todas as Juntas de Freguesia e aumento das verbas na 
mesma proporção das transferências da administração central para a Câmara Municipal, 
dado que os valores recebidos ficam aquém das necessidades; disse que deveria ser 
seguida outra política de transparência em relação aos apoios concedidos às Juntas de 
Freguesia e perguntou qual a data do desmantelamento da fábrica velha de farinha de 
peixe. 
 
 João Paulo, que manifestou a sua preocupação relativamente ao aumento 
previsível das despesas correntes e, embora compreendendo os motivos, face à 
assumpção de novos encargos e maiores exigências, sugeriu a tomada de medidas de 
controlo daquelas; disse considerar o PPI ambicioso quanto à realização de todas as 
obras nele previstas e que se deve aproveitar os fundos comunitários para o efeito; 
concorda com o recurso ao crédito quando destinado ao financiamento do aumento e 
melhoria do investimento e saudou a continuidade da descentralização de competências 
e meios financeiros para as freguesias através de protocolos equilibrados e transparentes. 
 
 Presidente da Câmara, que deu as informações e prestou os esclarecimentos 
julgados adequados, nomeadamente que os documentos melhoram substancialmente a 
informação sobre a gestão autárquica; houve a preocupação de aumentar a receita 
corrente, embora com alguma dificuldade, para fazer face às despesas correntes e que 
uma das soluções para financiamento do investimento, designadamente para as obras 
candidatas ao QCAII, é o recurso à venda de património; não há despesa com a 
construção do edifício da biblioteca por se tratar de ano da elaboração do respectivo 
projecto; falta obter resposta a candidatura para o auditório/rendas de bilros; o IP6 
termina no encaixe da Ponte da Lagoa; a ligação do porto de pesca ao Vale Grou está 
prevista em projecto para este ano; concorda que se dê apoio  no sentido de dinamizar 
investidores interessados; já foi encomendado estudo sobre a marina de Peniche; foi feita 
candidatura na área da museografia, e para a qual a Câmara está apostada no incremento 
da qualidade; os valores que estão considerados no protocolo assinado com as Juntas de 
Freguesia estão aquém das necessidades e que a opção tem a ver com um aumento de 
5% a considerar em nova proposta de protocolo, já equacionada; até final do ano a 
fábrica de farinha de peixe será demolida e que há necessidade de aumentar as receitas 
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através de revisão à Tabela de Taxas e Licenças, que está aquém da generalidade das 
Câmaras limítrofes quanto aos valores praticados. 
 
 Henrique Bertino, que criticou a entrega tardia dos documentos e que estes 
deveriam ter sido objecto de maior participação e manifestou a sua insatisfação por 
entender que aqueles são pouco ambiciosos e demonstrativos de falta de dinâmica; disse 
que a Câmara é carente de pessoal operário e excedentária nos serviços administrativos; 
considera haver falta de estratégia programática há muitos anos; choca-lhe a falta de 
habitação social, que sendo uma prioridade, nunca deveria ter sido abandonada; a Junta 
de Freguesia assume o pagamento de horas extraordinárias desde que sejam referentes a 
obras efectuadas; pretende igualdade de tratamento e direitos em relação às outras Juntas 
de Freguesia, nomeadamente em relação à transferência de verbas; realçou o mérito das 
reuniões trimestrais com os chefes de serviços e registou o compromisso verbal entre si e 
o Senhor Presidente da Câmara sobre candidatura do Parque de Jogos da Prageira, 
recuperação do lavadouro do filtro,  conservação e reparação dos balneários do parque 
de jogos do Baluarte, colocação de moloks na Prageira, Bºs de Santa Maria e Fernão 
Magalhães, Coosofi, CAR I e CAR II, arranjos dos espaços públicos junto ao CAR II, 
desenvolvimento do POOC na zona de Peniche de Cima e Papôa, embelezamento e 
ajardinamento de outras áreas da freguesia e rematou, dizendo que, desde que a Câmara 
cumpra os seus compromissos a Junta de Freguesia de Ajuda cumprirá com a sua parte, 
num trabalho que considera dever ser realizado em conjunto. 
 
 Aleixo Brás, que comentou a demora na entrega dos documentos; perguntou 
sobre quais as razões por que não consta do PPI a construção do pavilhão da EB 123, de 
Peniche e se ainda é possível fazer proposta para aquisição de material para o Museu; 
disse que a construção de habitação social é um objectivo que foi descurado e criticou a 
programação turística seguida nos últimos anos e sugeriu a sua melhoria e incremento de 
novas acções, nomeadamente através da aposta em fins de semana culturais. 
 
 André Amador, que referiu serem as opções nas áreas da Cultura e Educação 
pouco ambiciosas e insuficientes; chamou a atenção para a concretização do projecto da 
Casa da Juventude; solicitou esclarecimento sobre a instalação do Espaço Internet; 
interrogou-se sobre a manutenção das verbas para as Escolas do 1º. Ciclo e concluiu que 
iria  redundar  em prejuízo a continuação na RLVTejo, face ao objectivo da directiva I 
da UE. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu que o protocolo com as Juntas de Freguesia 
da Cidade não poderá ser igual ao celebrado com as freguesias rurais; os subsídios 
recebidos do Estado não são suficientes; aguarda-se o que pretende o Governo fazer no 
âmbito da política social, inclusivé na área da habitação social; a impossibilidade de  
colocação de alguns moloks em determinadas zonas da cidade devido ao elevado índice 
friático existente; era intenção que os documentos fossem distribuídos mais cedo; 
aguarda reunião com o Director Regional da DREL para tratar do assunto relacionado 
com a construção do pavilhão EB 123, de Peniche; admite que são insuficientes as 
verbas programadas para as áreas da Educação e Cultura; não há verba para executar por 
empreitada a Casa da Juventude; as escolas do 1º. ciclo são da responsabilidade da 
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Câmara; a Câmara só fará protocolos com a DREL se esta disponibilizar as verbas para 
conservação dos edifícios escolares do 2º. e 3º. ciclos  e está em estudo a resolução das 
transferências de fundos depois de 2006 pelo Estado. 
 
 Maria João Avelar, que sugeriu o aumento das taxas do Museu para fazer face 
ao investimento ali a realizar e o desenvolvimento de estruturas em zonas industriais que 
possibilitem o relançamento da actividade económica local. 
 
 Submetidos à votação, em simultâneo, os documentos em apreço, constatou-se a 
sua aprovação, por maioria, com 12 votos a favor e 14 abstenções. 
 
 Apresentaram declarações de voto escritas os grupos do PSD e da CDU e o 
senhor Jorge Amador, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Serra D'El-
Rei, cujos textos, objecto de leitura, a seguir se transcrevem: 
 
 "DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
  A nossa abstenção na votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 
da Câmara Municipal para o ano de 2002 tem por base as seguintes observações feitas 
na discussão e tem por objectivo não inviabilizar a normal actividade da autarquia. 
  Relativamente ao orçamento da Despesa e da Receita é de apontar que se 
trata claramente de um orçamento deficitário. Basta para isso analisar os detalhes da 
venda de bens de investimento. 
  Quanto às Grandes Opções do Plano, são de louvar algumas das medidas 
propostas para contenção das despesas correntes, cuja necessidade se vem sentindo há 
algum tempo, nomeadamente  a restrição à admissão de novos funcionários, maior rigor 
na aquisição de serviços através da abertura de concursos para fornecimento de 
produtos e serviços, parcimónia e regulamentação na atribuição de subsídios. Contudo 
deixam claro que este objectivo de contenção das despesas correntes não nos parecem 
traduzidos no orçamento. 
  Passando às despesas de capital, é verdade que os investimentos a inserir 
no QCAIII devem estar, pelo menos, 70%  realizados até 2003. O que nos afigura é que 
não estão reflectidas no orçamento e no Plano 70% das obras prometidas à população 
do Concelho de Peniche. 
  Quando analisamos as Opções do Plano para os Serviços Municipalizados 
fica-nos a certeza sobre as dificuldades de tesouraria que se vão fazer sentir. Basta que 
as despesas de exploração da ETAR se mantenham em 100 000 c e que se concretize o 
encaixe de 30 000 c pela criação da tarifa de saneamento. 
  Em nosso entender ficam em falta nas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento alguns investimentos importantes. Passamos a referir alguns deles; 
  - A construção da Biblioteca não aparece no orçamento para 2002. Falta 
referência a uma obra emblemática muitas vezes referida – o Museu das Rendas e 
Auditório Municipal. 
  Em nosso entender falta também a ousadia de realizar investimentos 
importantes no Museu de Peniche de forma a poder abarcar, entre outras vertentes, o 
tratamento, exposição e divulgação dos achados romanos de Peniche. 
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  Por último, referir que estamos apreensivos por não existir qualquer 
investimento da Câmara Municipal de Peniche no sentido da atracção de investidores 
ao Concelho de Peniche. 
 
 O Grupo do PSD na Assembleia Municipal de Peniche." 
 
 "DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
  1. Analisadas as propostas para as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para o ano de 2002, os deputados municipais eleitos pela CDU, Coligação 
Democrática Unitária, decidem assumir a posição de abstenção, no sentido de não 
obstruir a aprovação de um instrumento fundamental para a acção da autarquia. 
Tratando-se de uma posição política, não deixa, todavia, por esse facto, de ser 
claramente objectiva: 
  1º. Porque não estamos, na verdade, perante documentos 
construtivamente participados por todos os Vereadores e por todas as Juntas de 
Freguesia, o que se deve exclusivamente à ausência de vontade por parte do Presidente 
da Câmara e do PS. 
 2º. Porque tais documentos não vão ao encontro (nem tinham que 
ir...) das principais prioridades e do programa apresentados ao eleitorado em 
Dezembro passado pela CDU. 
   3º. Porque, estranhamente, os mesmos documentos nem sequer dão 
continuidade às promessas feitas pelo então candidato a Presidente da Câmara pelo PS. 
 
 2. O voto dos deputados municipais da CDU, assumindo um elevado 
sentido de responsabilidade e de respeito pela vontade manifestada pelos eleitores nas 
recentes eleições autárquicas, não deixa também de significar um claro sinal de 
insatisfação, face ao estilo em presença e ao teor dos documentos apresentados. 
 
 3. O Orçamento reflecte a falta de coragem do Partido Socialista, porventura 
alimentada por razões eleitoralistas, em ter equacionado, no mandato anterior, medidas 
concretas ao nível da receita, as quais permitiriam, se estivessem hoje em vigor, a 
elaboração de uma proposta mais coerente, realista e ambiciosa. A inclusão na política 
orçamental para o ano corrente da revisão da Tabela de Taxas e Licenças, do tarifário 
de recolha de resíduos sólidos e a criação da tarifa de saneamento, sem que esta 
necessidade tenha alguma vez sido referida quer ao nível do programa eleitoral, quer 
em sede de companha, são exemplos claros de uma gestão de  oportunidades, cuja única 
explicação só pode ter que ver com o receio de perder eleitorado. De igual modo, não se 
compreende que agora se venha a assumir praticamente a inevitabilidade da contracção 
de empréstimo bancário, quando no final do ano passado o discurso sobre o 
endividamento da Câmara era optimista, apontando-se inclusivamente para a 
progressiva redução do nível da dívida. 
 
 4. Ao admitir, em sede da proposta de Orçamento, a possibilidade de 
venda de património municipal no montante de 4 012 000 Euros, não se estão a 
credibilizar as previsões, dada a falta de realismo de que esta  hipótese enferma. 
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 5. Obviamente que os deputados municipais da CDU subscrevem o 
aproveitamento integral, até ao último cêntimo, das verbas provenientes do QCAIII, 
desde que a sua aplicação vise o bem estar e a qualidade de vida das populações. 
Impõe--se, no entanto, que se encontrem soluções financeiras de longo prazo, que não 
comprometam o normal desenvolvimento das actividades da autarquia, o apoio às 
iniciativas associativas e de promoção de intervenção social no nosso Concelho. A este 
propósito, é com profunda tristeza e apreensão que constatamos que em matéria de 
política social, nem as Grandes Opções do Plano nem o Orçamento se vislumbram 
intenções, ainda que ténues, de resolver os problemas que declaradamente existem no 
âmbito da habitação social. 
 
 6. Sobre a metodologia de elaboração do documento em apreço, não 
podemos deixar de registar pela negativa, o facto de as propostas terem sido entregues 
tardiamente, numa atitude que configura desrespeito pelos eleitos e pela comunidade, 
na medida em que se vêem privados de uma participação mais activa e consequente no 
debate; pela positiva, registe-se o facto de terem sido criadas expectativas positivas 
quanto às pretensões formuladas pelas Juntas de Freguesia. Quanto a este aspecto, 
cumpre-nos registar o trabalho de programação das Juntas presididas pela CDU, Ajuda 
e Serra D'El-Rei, construído com profundo conhecimento das realidades locais e grande 
persistência, o que permitiu dar a conhecer com antecedência a toda a vereação 
Municipal, os anseios e expectativas das populações que representam. 
 
 Peniche, 30 de Abril de 2002. 
 O Grupo da CDU" 
 
 "DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
  Sobre Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2002 
 
  Neste primeiro ano do actual mandato votarei de forma a não inviabilizar 
estes dois documentos. 
  Na sequência das propostas apresentadas pela Junta de Freguesia de 
Serra D'El-Rei, em Janeiro do corrente ano, no qual apresentámos o Plano de 
Desenvolvimento da Freguesia para o actual mandato, e , após a reunião que 
realizámos com o Senhor Presidente da Câmara foram aceites algumas propostas desta 
Junta de Freguesia para o ano 2002 pelo que aguardamos sinceramente o seu 
cumprimento. 
  A minha abstenção prende-se com dois aspectos fundamentais: 
 
  1º. O aumento de apenas 5% do valor do Protocolo de Delegação de 
Competências; 
  2º. A não concretização da revisão do Protocolo conforme propusemos em 
Janeiro de 2002, meios financeiros, técnicos ou humanos e com mais competências para 
as Juntas de Freguesia. 
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  Peniche, 30 de Abril de 2002. 
  O Presidente da Junta de Freguesia de Serra D'El-Rei." 
 
ABOLIÇÃO DA TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS – NORMAS 
REGULAMENTARES PARA A COBRANÇA DE TARIFA DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS: 
 
 Foi presente uma proposta da Câmara relativa à homologação da deliberação do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados sobre o assunto em epígrafe e 
sobre a qual usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
 Jorge Amador, que disse estar de acordo com o princípio da solidariedade do 
pagamento das taxas e tarifas e que tem dificuldade em votar desfavoravelmente; 
lembrou que o saneamento em Serra D'El-Rei teve a participação da população e que é 
difícil explicar às pessoas que terão de pagar a tarifa a partir de Junho; chamou a atenção 
para a drenagem a céu aberto de esgotos de habitações que não têm ligação à rede e para 
a necessidade de resolução do problema por forma a que haja igualdade de tratamento 
para todas as pessoas. 
 
 Aleixo Brás, que perguntou qual o valor das tarifas fixa e variável. 
 
 Henrique Bertino, que chamou a atenção para o exercício de fiscalização eficaz 
relativamente a concessão de "isenções" em matéria de saneamento e em outras taxas e 
licenças. 
 
 Presidente da Câmara, que informou do valor das tarifas em vigor; deu 
conhecimento das aplicadas em outros concelhos e referiu que o princípio da 
solidariedade deve ter presente o pagamento das taxas e tarifas por todos os utilizadores. 
 
 Américo Gonçalves, que referiu deverem todos os beneficiários comparticiparem 
com o respectivo pagamento da tarifa. 
 
 Jorge Carvalho, que referiu que o processo fosse conduzido com rigor e 
transparência sobre quem deverá pagar a tarifa. 
 
 António José Filipe, que discordou da metodologia seguida e que iria votar 
desfavoravelmente por considerar ter havido a tendência de rentabilização sem que antes 
tenha sido analisado com rigor as repercussões advindas com a aplicação da tarifa. 
 
 Maria João Avelar, que disse consubstanciar o documento uma nova filosofia 
sobre a reposição da justiça quanto ao pagamento da tarifa de saneamento por parte de 
todos os munícipes; o grupo do PSD está de  acordo  com  a decisão tomada e 
congratula- 
-se com a coragem política que lhe está subjacente e solicitou o empenhamento 
necessário para que toda a rede  fique ligada à ETAR. 
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 Henrique Bertino, que disse dever o lançamento de tarifas se verificar somente 
quando necessário para fazer face aos custos de exploração; dever-se-ia ter informação 
dos valores que se pagam e que se perspectivam receber; declarou ter havido uma forma 
habilidosa de só nesta altura se propôr a actualização da Tabela; manifestou a sua 
insatisfação pela forma como tem sido conduzida a política de desenvolvimento do 
concelho e fez votos para que a limpeza do fosso  das muralhas fosse uma realidade e 
um dado indicador de prosperidade e progresso. 
 
 Rogério Cação, que disse ser salutar a discussão quando as opiniões são 
divergentes; referiu que há medidas, que pela sua inevitabilidade e em nome do 
progresso e do desenvolvimento, terão que ser tomadas e interrogando-se se os valores 
propostos serão os mais ajustados. 
 
 Paulo Santos, que referiu haver necessidade de se fazerem alguns sacrifícios na 
área do  ambiente; as medidas agora tomadas  têm  carácter de justiça e que deveria 
fazer- 
-se um esforço no sentido de se  proporcionar a ligação à rede de todos os edifícios. 
 
 António José Filipe, que disse não ter questionado o princípio que está 
subjacente ao lançamento da tarifa e que o que está em causa é o mau fundamento da 
proposta, que considera de profunda injustiça. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu não haver outra forma de equilibrar os custos 
de exploração. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu deverem os Serviços Municipalizados procurar 
uma gestão equilibrada, nomeadamente através de poupanças que minimizem o recurso 
ao lançamento de novas tarifas ou aumento dos valores fixados. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta de abolição da tarifa de conservação de 
esgotos e fixação das normas regulamentadoras para a cobrança de tarifa de drenagem de 
águas residuais aprovada, por maioria, com 19 votos a favor, 2 votos contra (dos 
senhores Jorge Amador e António Azevedo Filipe e pelos motivos aduzidos nas suas 
intervenções) e 5 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 
2002: 
 
 Foram presentes os documentos em epígrafe, não se tendo registado quaisquer 
intervenções. 
 
 Submetidos a votação, em simultâneo, foram os documentos apresentados 
aprovados, por maioria, com 13 votos a favor e 13 abstenções. 
 
 Não se registaram quaisquer declarações de voto. 
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DESIGNAÇÃO DE 4 MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
INTEGRAR A COMISSÃO DE  PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 
PENICHE: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto acima referenciado, usaram da 
palavra os senhores deputados municipais, a seguir identificados: 
 
 Susete Laranjeira, que fez algumas considerações sobre o funcionamento da 
comissão anterior, desenvolvimento do trabalho efectuado, resultados obtidos e 
perspectivas futuras de intervenção, de encaminhamento e acolhimento dos jovens 
adolescentes. 
 
 Vitor Filipe, que questionou das razões da designação de 4 e não 3 elementos. 
 
 Presidente da Mesa, que propôs a indicação de um elemento de cada grupo 
representado na Assembleia. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 
tendo sido designados para integrarem a comissão em apreço os senhores deputados 
municipais, a seguir referidos: Henrique Bertino (CDU), Susete Laranjeira (PS), Márcia 
de Timóteo e Maria João Avelar (PSD). 
 
ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 
 
 Foi presente uma proposta de actualização da Tabela de Taxas e Licenças em 
vigor, aprovada pela Câmara Municipal, em sua reunião de 22 de Abril do corrente ano. 
 
 Passando à apreciação da proposta apresentada, verificaram-se as intervenções 
dos senhores deputados municipais, adiante identificados: 
 
 Vitor Filipe, que solicitou informação sobre a data da última revisão e como 
foram alcançados os valores apresentados. 
 
 António José Filipe, que solicitou informação sobre o montante da receita a 
arrecadar. 
 
 Henrique Bertino, que disse que o estudo deveria ter sido efectuado 
atempadamente, a fim de possibilitar uma análise com maior rigor, pois, desta forma, 
não sabia o que estava a votar; discordou do método utilizado e referiu que a 
actualização deveria ser feita noutros moldes. 
 
 Vitor Filipe, que referiu que com a aplicação do coeficiente de actualização 
pretendido será ultrapassado em muito o montante da última revisão e que seria mais 
prudente fazer-se o estudo global da Tabela, já que se prevê iniciar a revisão da mesma. 
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 Henrique Bertino, que sugeriu que o assunto fosse presente à próxima reunião, 
já depois de reanalisado. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu ser sensato avançar para 5% de actualização. 
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
 Reaberta a reunião, e após o Senhor Presidente da Mesa ter apresentado proposta 
de aplicação do coeficiente de 5 % imediatamente e constituição de grupo de trabalho 
para proceder à revisão global da Tabela e apresentação dos resultados para apreciação 
no próximo mês de Junho, usaram da palavra os senhores deputados municipais, a seguir 
mencionados: 
 
 Rogério Cação, que referiu não estar o grupo da CDU de acordo com a proposta 
apresentada por considerar inaceitável a actualização "por atacado", precipitada e 
desprovida de fundamentos e pretender que as taxas a fixar tenham valores justos e 
razoáveis e disse que a CDU está disponível para fazer parte da comissão de revisão da 
Tabela. 
 
 João Paulo, que referiu dever a Câmara ter motivos para apresentar uma proposta 
desta natureza e, no caso de não ser aceite, por se pretender estabelecer valores na 
Tabela com maior justeza, a comissão deveria iniciar imediatamente as suas funções de 
análise e apresentar, com brevidade, os resultados logo que estes estivessem disponíveis. 
 
 Submetida à consideração, foi deliberado aguardar pela decisão extraída da 
reunião conjunta a realizar com a Câmara, tendo para o efeito sido nomeados, por 
unanimidade, para constituírem a comissão representativa da Assembleia Municipal, os 
senhores deputados municipais João Teófilo (PS), Paulo Rodrigues (PSD) e Henrique 
Bertino (CDU). 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO REGULAMENTO DO 
CONSELHO  LOCAL  DE  EDUCAÇÃO: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto em apreço, usaram da palavra os 
senhores deputados municipais, a seguir identificados: 
 
 Raúl Santos, que lembrou que do Plenário fazem parte 1 elemento de cada grupo 
político representado na Assembleia, os quais deveriam ser hoje nomeados. 
 
 Américo Gonçalves, que referiu decorrer da Lei as alterações agora introduzidas 
no regulamento, nomeadamente no respeitante à constituição do Plenário. 
 
 Submetida à votação, foi a nova versão do regulamento aprovada, por maioria, 
com 25 votos a favor e 1 voto contra. 
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 Fez declaração de voto verbal, o deputado municipal, senhor Henrique Bertino, 
que declarou ter votado contra por constatar não fazer parte do CLE um representante do 
Sindicato do Sector Empresarial dos Armadores da Pesca. 
 
 Foi deliberado, ainda, por unanimidade, designar para fazerem parte do CLE e 
como representantes da Assembleia Municipal os senhores deputados municipais, Jorge 
Carvalho (PSD), Raúl Santos (CDU) e Joaquim Raúl Farto (PS). 
 
REAPRECIAÇÃO DA MOÇÃO APRESENTADA NA ÚLTIMA REUNIÃO SOBRE 
A IP6: 
 
 Reatada a discussão, usaram da palavra os senhores deputados, adiante 
identificados: 
 
 Presidente da Mesa, que perguntou que compromissos existiriam à revelia do 
conhecimento da Assembleia Municipal. 
 
 Presidente da Câmara, que fez a distribuição de relatório técnico da DPOE, 
relativo a obras complementares assumidas pela Câmara e devidas por problemas de 
acessibilidades com a construção da IP6 e perguntou ao grupo da CDU se estava 
satisfeito com a informação prestada e quais seriam os outros compromissos alvitrados. 
 
 Presidente da Mesa, que procedeu à leitura de um requerimento e moção 
apresentados pelo grupo da CDU e  de outra moção, apresentada pelo grupo do PSD, 
cujos textos, a seguir, se transcrevem: 
 
 "Requerimento: 
 
  Face à insuficiência de esclarecimentos prestados quanto aos 
compromissos decorrentes das obras complementares ao IP6, os membros da 
Assembleia Municipal abaixo assinados requerem à Câmara Municipal que lhes sejam 
entregues extractos de todas as actas onde constem deliberações municipais relativas 
àquelas obras. 
 
  Peniche, 30 de Abril de 2002. 
  O Grupo da CDU." 
 
 "MOÇÃO: 
 
  IP6 
 
  O mês de Abril de 2002 termina hoje, mas a incerteza relativamente à 
construção do troço do IP6 entre Peniche e Dagorda mantêm-se. Tem havido um pouco 
de tudo: sucessivos anúncios do arranque desta obra, autorizações de ex-governantes e 
comunicados públicos contraditórios envolvendo o actual Presidente da Câmara 
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Municipal de Peniche, o ICCOR e o então Secretário de Estado da Tutela sobre o 
calendário oficial de execução desta via rodoviária. 
 
  Perante esta lamentável e ridícula situação de um sem número de 
adiamentos, indefinições e contradições que se prolonga de há tantos anos até à 
presente data, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 30 de Abril de 2002, 
considerando estar por demais demonstrado o carácter prioritário da obra acima 
referida, entende ser esta ocasião adequada para: 
 
  Inquirir do Governo Português se tenciona levar a cabo a construção do 
troço do IP6 entre Peniche e Dagorda e, em caso afirmativo, qual o calendário de 
execução desse itinerário. 
 
  Mais se solicita uma resposta objectiva, inequívoca e tão célere quanto 
possível à questão acima formulada. 
 
  Peniche, 30 de Abril de 2002 
  O Grupo da CDU." 
 
 "MOÇÂO: 
 
  IP6 PENICHE - DAGORDA  
 
  Considerando os sucessivos adiamentos do início da construção do IP6 
PENICHE – DAGORDA; considerando a existência, no passado, de comunicados 
divergentes sobre o calendário da referida execução, envolvendo as várias entidades 
com responsabil0idade no processo; considerando estar há muito concluído o estudo de 
impacto ambiental, com cuja pendência o anterior governo justificava os sobreditos 
adiamentos; 
 
  A Assembleia Municipal de Peniche, reunida a 30 de Abril de 2002, 
 
  1. reafirma  o  carácter  prioritário  e urgente da construção do troço do 
IP6 Peniche-Dagorda e 

 
2. solicita ao governo as seguintes informações: 
 
 1.1 quais as alterações introduzidas no projecto na sequência do 

estudo de impacto ambiental. 
  
 1.2 qual o calendário de execução da obra em causa. 

 
 Peniche, 30 de Abril de 2002. 
 O grupo do PSD." 
 
Seguidamente, intervieram os senhores deputados municipais a seguir 

mencionados: 
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Delfim Campos, que lembrou a falta de memória de alguns governantes; disse 

que a moção tem uma redacção feliz, pois consubstancia um sentimento de 
inconformismo e de exigência e que não lhe choca aceitar a outra moção. 

 
Vitor Filipe, que sugeriu a adopção de posição comum. 
 
Submetida a votação, em alternativa, constatou-se a aprovação da moção 

apresentada pelo grupo do PSD, por 16 votos a favor, contra 8 votos da moção do grupo 
da CDU. 

 
Foi deliberado, ainda, remeter a moção às entidades que a seguir se referenciam: 

1º. Ministro, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, ICOR, Jornal Frente 
Oeste, A Voz do Mar, Tribuna do Oeste, Jornal das Caldas, Rádio 102 FM, Rádio 
Caldas, Rádio Clube da Lourinhã, Rádio Litoral Oeste e Peniche Directo (on-line). 

 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura dos assuntos a 

seguir referenciados: 
 
"VOTO DE SAUDAÇÃO: 
 
 Tomando conhecimento da sua nomeação para o cargo de Governador 

Civil do nosso distrito, quer esta Assembleia saudá-lo por tal facto e desejar que a 
felicidade o acompanhe no exercício das suas funções. 

 
 O Presidente da Assembleia Municipal." 
 
Posto à discussão, foi o documento apresentado retirado, por unanimidade. 
 
"VOTO DE CONGRATULAÇÃO: 
 
 A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 30 de Abril de 2002, 

congratula-se com a nomeação do Senhor Vereador José António Leitão da Silva para o 
cargo de Governador Civil de Leiria e deseja-lhe os maiores sucessos no seu exercício. 

 
 O grupo do PSD." 
 
Submetido à votação, foi o documento apresentado aprovado, por unanimidade. 
 
"VOTO DE SAUDAÇÃO: 
 
 Tomando conhecimento da sua tomada de posse como Secretário de 

Estado Adjunto e das Pescas, congratula-se esta Assembleia com esse facto, esperando 
entretanto que a felicidade o acompanhe na execução da espinhosa tarefa que sobre os 
seus ombros impende. 
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 Sendo um homem da nossa terra, está  por isso particularmente habilitado 
para conhecer as suas peculiaridades na área que agora tutela, razão que nos anima a 
aguardar uma esclarecida atenção de V. Exª. aos seus problemas mais instantes. 

 A nível local o terreno está fértil para acolher as iniciativas que o presente 
reclama. Ouse avançar pois não regatearemos esforços para as viabilizar. 

 
 Peniche, 30 de Abril de 2002. 
 O Presidente da Assembleia Municipal."  
 
Submetido à votação, constatou-se a sua aprovação, por maioria, com 20 votos a 

favor e 6 abstenções. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 Neste período não 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 duas horas e quinze 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. 
 


