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ACTA N.º 3/2003 
 

ACTA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS  DE  ABRIL DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, REALIZADA NO  
DIA  29  DE  ABRIL  DE  2003: 

 
Aos vinte e nove dias de Abril do ano dois mil e três, 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, Manuel Machado Chagas, Rogério 
Manuel Dias Cação, Raul Fernando Conceição Santos, Américo Araújo Gonçalves, 
Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, 
João Manuel Jesus Gomes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, António José de Azevedo 
Filipe e Márcia João Brás de Timóteo, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de "antes da ordem do dia". 
 
2.º - 1.º Período de intervenção do público. 
 
3.º - Período da ordem do dia: 
 

1– Elevação da povoação de Serra d'El-Rei à categoria de vila. 
2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 31 de 

Março de 2003, relativa ao Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em 
Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros do Município de Peniche. 

3– Apreciação e votação da deliberação camarária de 31 de 
Março de 2003, relativa ao Regulamento da Biblioteca Municipal. 

4– Apreciação e votação das deliberações camarárias de 31 de 
Março e 14 de Abril de 2003, relativas à desafectação do domínio público de duas 
parcelas de terreno. 

5– Apreciação e votação da deliberação camarária de 7 de Abril 
de 2003, relativa aos documentos de prestação de contas da Câmara Municipal da 
gerência de 2002. 

6– Apreciação e votação da deliberação camarária de 7 de Abril 
de 2003, relativa aos documentos de prestação de contas dos Serviços 
Municipalizados da gerência de 2002. 

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

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Luis Lourenço Jorge Ganhão, João Paulo Oliveira Teófilo, Jorge 
Santos Carvalho, Susete Silva Costa Laranjeira, Maria João Estevam Avelar 
Rodrigues, Sandra Cristina Machado Matos, Joaquim Raúl Gregório Farto e Fernando 
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Manjolinho Costa. 
 
Não compareceu à reunião o Senhor Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luis Gonzaga 

Franco Pinto, e os Senhores Vereadores António José Ferreira Sousa Correia Santos e 
Vitor Manuel Farricha Mamede. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de falta a seguir indicado: 
- Do Senhor Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa, por não ter estado 

presente na reunião de 28 de Março do corrente ano, por motivo de ordem profissional. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
suspensão de mandato, adiante referenciado: 
 - Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 8 dias, a partir de 
hoje, por se encontrar ausente do concelho. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensão do mandato solicitado 

e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista da CDU, Senhor 
José António Bombas Amador, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes as actas n.ºs 1 e 2, respectivamente das reuniões realizadas nos 

dias 27 de Fevereiro e 28 de Março do corrente ano, tendo sido dispensada a leitura das 
mesmas por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos 
deputados municipais. 

 
Postas à discussão, uma após outra, intervieram os senhores adiante 

identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Solicitou informação sobre o protocolo para a utilização do pavilhão da Escola 

D. Luís de Ataíde pela população, uma vez que, contrariamente ao que está consignado 
a folhas 17, da minuta da acta n.º 1, ficou com a ideia da sua inexistência e, caso assim 
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seja, solicitou a sua rectificação. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que existe apenas um projecto de protocolo para o efeito. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, e já com a correcção 

preconizada na acta n.º 1, constataram-se os seguintes resultados: 
 
Acta n.º 1  –  Aprovada, por unanimidade. 
Acta n.º 2  –  Aprovada,  por  maioria,  com  2  abstenções  (dos  Senhores  

Delfim 
Campos e José António Amador, por não terem estado presentes nesta reunião). 

 
b) EXPEDIENTE: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 

se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, 
excepto quanto aos oito últimos assuntos, que foram lidos, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 
 

1 – Circular n.º 29/2003, datada de 17 de Fevereiro de 2003, da ANMP, 
informando do local da realização das conferências sobre “Tributação do Património 
Imobiliário”. 

 
2 – Circular n.º 35/2003, datada de 28 de Fevereiro de 2003, da ANMP, 

informando do termo do prazo para inscrições nas conferências sobre “Tributação do 
Património Imobiliário” 

 
3 – Ofício n.º 1053/IX, datado de 27 de Fevereiro de 2003, do Grupo 

Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, remetendo cópia dos projectos 
apresentados por aquele grupo parlamentar relativos á segurança marítima e prevenção 
da poluição. 

 
4 – Circular n.º 33/2003, datada de 28 de Fevereiro de 2003, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 111, de Fevereiro de 2003. 
 
5 – Circular n.º 13/03, datada de 28 de Fevereiro de 2003, da ANMP, remetendo 

o ante-projecto de declaração final dos XXII Estados Gerais dos Municípios e Regiões 
da Europa, a realizar na Polónia, entre 14 e 17 de Maio de 2003. 

 
6 – Ofício n.º 2574, datado de 11 de Março de 2003, do Gabinete do Ministro 

das Obras Públicas, Transportes e Habitação, acusando a recepção do comunicado à 
imprensa sobre a administração do Porto de Peniche e seu encaminhamento para o 
Secretário de Estado das Obras Públicas. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 29.04.2003 * Fl. 4 
 

 

7 – Ofício n.º 24, datado de 6 de Março de 2003, da Assembleia Municipal de 
Castelo de Vide, remendo cópia de moção aprovada por aquela Assembleia relativa à 
guerra contra o Iraque. 

 
8 – Ofício n.º 20, datado de 7 de Março de 2003, da Assembleia Municipal de 

Faro, remetendo cópia de moção aprovada por aquela Assembleia e relativa à guerra 
contra o Iraque. 

 
9 – Fax n.º 047/2003, datado de 14 de Março de 2003, do Centro de 

Atendimento de Toxicodependentes de Peniche, dando conhecimento do memorando 
remetido à Delegação Regional do Centro do IDT, que dá conta das deficientes 
condições de trabalho daquele Centro. 

 
10 – Ofício n.º 647, datado de 14 de Março de 2003, do Instituto dos Resíduos - 

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, relativo á moção 
sobre a Resioeste. 

 
11 – Ofício n.º 3007AC/03, datado de 19 de Março de 2003, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, acusando a recepção da moção “Novo 
Quartel da Guarda Nacional Republicana”. 

 
12 – Ofício, datado de 20 de Março de 2003, do Grupo Parlamentar do Partido 

Popular, acusando a recepção da moção “Novo Quartel da Guarda Nacional 
Republicana”. 

 
13 – Circular n.º 16, datado de 19 de Março de 2003, da Assembleia Municipal 

de Ferreira do Alentejo, remetendo cópia da moção aprovada por aquela Assembleia e 
relativa ao atraso na abertura do novo quartel da Guarda Nacional Republicana de 
Figueira dos Cavaleiros. 

 
14 – Ofício, datado de 19 de Março de 2003, do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, acusando a recepção da moção “Novo Quartel da Guarda Nacional 
Republicana”. 

 
15 – Ofício n.º 2033, datado de 21 de Março de 2003, da Subcomissão para a 

Criação de Novos Municípios, Freguesias, Vilas e Cidades, da Assembleia da 
República, remetendo cópia do projecto de Lei n.º 245/IX, que visa a elevação da 
povoação de Serra d'El-Rei à categoria de vila. 

 
16 – Ofício n.º 255, datado de 21 de Março de 2003, do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, acusando a recepção da moção “Novo Quartel da Guarda Nacional 
Republicana”. 

 
17 – Ofício n.º 203/03, datado de 27 de Março de 2003, da Junta de Freguesia 

de Serra d'El-Rei, remetendo cópia da acta da reunião extraordinária daquela Junta 
onde foi deliberado emitir parecer favorável à elevação daquela povoação à categoria 
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de vila e da informação do Técnico Jurista da Assembleia da Republica. 
 
18 – Ofício n.º 1133/IX, datado de 27 de Março de 2003, do Grupo Parlamentar 

do Partido Ecologista “Os Verdes”, acusando a recepção da moção “Novo Quartel da 
Guarda Nacional Republicana”. 

 
19 – Circular n.º 45/03, datada de 28 de Março de 2003, da ANMP, dando 

conhecimento do lançamento da nova organização mundial “Cidades e Governos 
Locais Unidos”. 

 
20 – Ofício n.º 3478, datado de 28 de Março de 2003, do Gabinete do Primeiro 

Ministro, acusando a recepção da moção “Novo Quartel da Guarda Nacional 
Republicana”. 

 
21 – Ofício n.ºGAB.408/03, datado de 27 de Março de 2003, do Gabinete do 

Governador Civil do Distrito de Leiria, acusando a recepção da moção “Novo Quartel 
da Guarda Nacional Republicana”. 

 
22 – Carta, datada de 1 de Abril de 2003, de Bernardo Miguel Ribeiro dos 

Anjos Costa, solicitando a justificação da sua falta do dia 28 de Março de 2003. 
 
23 – Ofício n.º 1788, datado de 2 de Abril de 2003, da Câmara Municipal de 

Lourinhã, transmitindo a sua solidariedade para com a posição tomada por esta 
Assembleia em relação à gestão portuária em Peniche. 

 
24 – Circular n.º 47/2003, datada de 31 de Março de 2003, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 112, de Março de 2003. 
 
25 – Ofício n.º 1726, datado de 3 de Abril de 2003, da Casa Civil do Presidente 

da República, acusando a recepção da moção “Novo Quartel da Guarda Nacional 
Republicana”. 

 
26 - Circular n.º 52/2003, datada de 4 de Abril de 2003, da ANMP, remetendo a 

documentação oficial atinente aos XXII Estados Gerais do Conselho dos Municípios e 
Regiões da Europa. 

 
27 – Ofício n.º 3503, datado de 4 de Abril de 2003, do Gabinete do Ministro das 

Obras Públicas, Transportes e Habitação, acusando a recepção da proposta “Em defesa 
do Porto de Peniche”. 

 
28 – Ofício, datado de 7 de Abril de 2003, do Grupo Parlamentar do Partido 

Popular, acusando a recepção da proposta “Em defesa do Porto de Peniche”. 
 
29 – Ofício, datado de 4 de Abril de 2003, do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, acusando a recepção da proposta “Em defesa do Porto de Peniche”. 
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30 – Ofício n.º 297, datado de 7 de Março de 2003, do Comandante do 
Destacamento Fiscal de Peniche da Guarda Nacional Republicana, António Miguel 
Casaca Pronto, informando da sua cessação de funções. 

 
31 – Ofício n.º 493, datado de 10 de Abril de 2003, do Comandante do 

Destacamento Fiscal de Peniche da Guarda Nacional Republicana, Paulo Alexandre 
Severino José, informando que assumiu funções. 

 
32 – Ofício n.º 349, datado de 8 de Abril de 2003, do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, acusando a recepção da proposta “Em defesa do Porto de Peniche”. 
 
33 – Exemplares n.ºs 129 e 130 – Março e Abril de 2003, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de 
Peniche. 

 
34 – Exemplar n.º 57 – Janeiro/Fevereiro de 2003, de “O Jornal do Deficiente”. 
 
35 – Exemplar 175 – Março de 2003, do jornal "Associação" – Órgão Oficial da 

Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
36 – Exemplar n.º 7 – Março 2003, da revista “Mais Oeste”. 
 
37 – Telefax, datado de 23 de Abril de 2003, da Direcção da Associação do 

Centro de Dia de Serra d'El-Rei, a agradecer o convite e informando que não poderá 
comparecer à sessão solene do 25 de Abril. 

 
38 – Ofício n.º GAB.514/03, referência L-57, processo O-18.8/6, datado de 16 

de Abril de 2003, do Governo Civil do Distrito de Leiria, a acusando a recepção da 
proposta subordinada ao tema “Em defesa do Porto de Peniche”. 

 
39 – Ofício n.º 304/03, datado de 22 de Abril de 2003, da Assembleia da 

Freguesia de Serra d'El-Rei, remetendo cópia da acta da reunião em que foi deliberado 
dar parecer favorável à elevação da povoação à categoria de Vila. 

 
40 – Ofício s/ número, ref.ª 266.2003 SRRE, datado de 16 de Abril de 2003, do 

Corpo Nacional de Escutas, remetendo o último número da revista “Latitude 39”. 
 
41 – Ofício s/ número, ref.ª 171.2003 CR, datado de 14 de Abril de 2003, do 

Corpo Nacional de Escutas, remetendo relatório e contas de 2002. 
 
42 – Circular n.º 56/03, datada de 28 de Março de 2003, da ANMP, remetendo 

documento de intenções sobre a “Reforma da tributação do património imobiliário”. 
 
43 – Ofício n.º 144/2003, da Assembleia Municipal de Seia, remetendo cópia de 

moção subordinada ao tema “Revitalização do Tecido Económico-Social”. 
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Terminada a leitura do expediente, usou da palavra o deputado municipal, 
Senhor Paulo Rodrigues, que chamou a atenção para as deficientes condições de 
trabalho do CAT – Centro de Apoio à Toxicodependência e necessidade de se estudar 
uma nova solução no que concerne às instalações. 

 
c) 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. 

 
De seguida, usaram da palavra os senhores a seguir identificados: 
 
António José Filipe: 
 
- Solicitou informação sobre os desenvolvimentos havidos relativamente à 

construção de um Centro de Dia para Idosos e repercussão dos nitrofuranos nas 
empresas do concelho. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que o projecto se encontra em fase de elaboração e que o problema 

dos nitrofuranos é insignificante no concelho de Peniche, do qual se conhece apenas o 
relacionado com uma exploração de codornizes. 

 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, 
PROTESTO OU PESAR: 

 
Foi presente e admitido para apreciação, por unanimidade, o documento, cujo 

texto, objecto de leitura, e com identificação dos respectivos subscritores, a seguir se 
transcreve: 

 
“VOTO DE PESAR 
 
Há uns dias atrás, o Concelho de Peniche perdeu um homem que deixou uma 

marca indelével pela atitude generosa e combativa que sempre soube pôr nas causas 
que defendia. Quando a vida o traiu aos sessenta e dois anos, já cansado e roído por 
uma doença que o acompanhou longos e penosos anos, o Belmiro dos Santos Alves 
deixava um percurso que o levou de pescador, profissão que nunca renegou, a 
dirigente sindical e activista da luta pelos direitos dos profissionais da pesca. Para a 
história local ficam também as suas participações como vereador e deputado 
municipal, funções em que, na sua simplicidade e frontalidade, sempre soube estar na 
primeira linha de defesa dos interesses de Peniche e dos seus munícipes. 

Não pode por isso o grupo da CDU deixar de manifestar o seu profundo pesar 
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pela morte do amigo e camarada Belmiro Alves, propondo que a Assembleia 
Municipal de Peniche se associe publicamente a este voto de pesar. 

Peniche, 29 de Abril de 2003. 
O Grupo da CDU.” 
 
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que declarou 

ser pretensão da Câmara em se associar à manifestação de pesar apresentada. 
 
Submetido a votação, foi o documento apresentado aprovado, por unanimidade. 
 

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 n.º 1 do Art.º 
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do 
Município. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) OUTROS: 
 
Passando à apreciação do assunto em epígrafe, foram presentes e admitidos para 

apreciação, por unanimidade, os documentos, cujos textos, objecto de leitura, e com 
identificação dos respectivos subscritores, a seguir se transcrevem: 

 
“PROPOSTA 
 
Belmiro dos Santos Alves, natural da freguesia da Ajuda, foi em vida um 

munícipe cuja dedicação às causas relacionadas com os profissionais da pesca e com 
os destinos da comunidade penichense é inquestionável. Pescador de profissão, viria a 
destacar-se como sindicalista emérito, tendo desempenhado funções de Presidente do 
Sindicato dos Pescadores e de Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos da 
Pesca. É justo evocar aqui o papel determinante que desempenhou aquando da luta 
pela reforma dos pescadores aos 55 anos. A sua atitude como sindicalista levou-o 
inclusive a integrar a Direcção Nacional da CGTP – Intersindical Nacional, lugar que 
desempenhou com zelo e dedicação. Também exerceu cargos de responsabilidade 
local, tendo sido vereador da Câmara Municipal e Deputado da Assembleia Municipal 
de Peniche. Não era certamente um tributo mas todos, camaradas ou adversários 
políticos, souberam reconhecer a sua generosidade, humildade e espírito de luta. Por 
toda uma vida de dedicação e coragem, é justo que a memória de Belmiro Alves seja 
lembrada. 

Assim, o grupo da Coligação Democrática Unitária propõe que a Assembleia 
Municipal de Peniche recomende à Câmara Municipal que seja atribuído o nome de 
Belmiro dos Santos Alves a uma artéria de Peniche. 
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Peniche, 29 de Abril de 2003. 
O Grupo da CDU.” 
 
Submetido a votação, foi o documento apresentado aprovado, por unanimidade. 
 
“PROPOSTA: 
 
Ao abrigo da alínea e) do artigo 25.º do Regimento da Assembleia Municipal, o 

Grupo do Partido Socialista propõe uma reunião extraordinária, a fim de debater o 
desenvolvimento do Concelho de Peniche. 

Peniche, 29 de Abril de 2003. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Posta à discussão, intervieram os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que o texto era vago e que justificava uma introdução mais precisa e 

objectiva. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Referiu que a proposta apresentada, considerando as preocupações do 

executivo, tem em vista impulsionar a organização de um amplo debate onde fossem 
discutidas e traçadas as linhas de desenvolvimento futuro do concelho de Peniche. 

 
Delfim Campos: 
 
- Salientou que, dada a abrangência do tema, a proposta deveria precisar com 

maior objectividade quais os assuntos a tratar. 
- Referiu que se a análise da situação for tratada somente em sede da 

Assembleia os resultados serão eventualmente escassos e pouco práticos, admitindo 
que uma conferência com outros parceiros seria mais envolvente e eficaz. 

- Referiu, também, que o tema poderia ser analisado previamente à apresentação 
da proposta do executivo e em sede de elaboração do Plano de Investimentos, com 
valorização e ajustamento dos objectivos. 

 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que, não estando em causa o mérito da proposta, é importante uma 

reflexão sobre o assunto com o envolvimento de todos os interessados; 
- Chamou a atenção para os encargos que envolvem cada reunião a realizar. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Referiu ser o tema vago e que a reunião só se justificará desde que para obter 
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resultados práticos; 
- Disse que deveria ser constituída comissão destinada a seleccionar os 

assuntos; 
- Referiu, ainda, não ver grande relação com o Plano de Investimentos, uma vez 

que é da responsabilidade do executivo a sua programação e execução. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Referiu estar interessado em resolver os problemas concretos, e, nesse sentido, 

ser possível abordar as questões que são mais prementes e urgentes a apresentar ao 
executivo; 

- Disse que nunca deu aso à marcação de sessões extraordinárias que 
proporcionassem aumento de encargos financeiros. 

 
João Paulo: 
 
- Disse que a proposta tem o mérito de pôr as pessoas a reflectir, cuja ideia é 

promover, devidamente preparado, o debate político e público sem pretender 
condicionar a acção do executivo. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que o documento é um desafio à bancada da CDU e, assim sendo, 

criticou as inúmeras asneiras já feitas em termos de desenvolvimento e havendo 
situações merecedoras de reflexão alvitrou a apresentação de ideias para uma discussão 
aberta e responsável. 

 
Rogério Cação: 
 
- Disse perceber a pertinência do Grupo do PS e sublinhou a importância da 

realização de um fórum de cidadãos a partir da Assembleia Municipal e através da 
constituição de um grupo de trabalho que envolva os agentes ligados aos diversos 
sectores do Concelho; 

- Referiu que o debate deve ser separado do instrumento político do executivo. 
 
Delfim Campos: 
 
- Disse concordar que se prepare reunião desde que se crie grupo de trabalho; 
- Discordou que se condicione o executivo, não devendo os Vereadores ficar 

constrangidos à análise da Assembleia. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Lembrou que nos diversos programas eleitorais constavam assuntos 

consensuais. 
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Presidente da Mesa: 
 
- Disse que o documento se deveria transformar em proposta, tendente à 

constituição de um grupo de trabalho, composto por dois ou mais elementos, que 
apresentasse proposta concreta e já com as linhas de orientação traçadas, o que foi 
aceite, por unanimidade; 

- Solicitou a indicação dos membros que irão fazer parte da comissão, a qual 
deverá preparar os assuntos para apreciação da Assembleia. 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Sugeriu que o grupo de trabalho fosse constituído por um elemento de cada 

grupo representado na Assembleia e liderado pela respectiva Mesa. 
 
Submetida à aprovação, constatou-se que pelo grupo da CDU foi indicado o 

Senhor Rogério Cação  
 
“PROPOSTA 
 
Com o objectivo de aproximar e dar a conhecer a actividade da Assembleia 

Municipal à população do nosso concelho, o Grupo do Partido Socialista propõe que 
se realizem 3 reuniões da Assembleia Municipal nas sedes de Freguesias Rurais. 

Uma primeira, ainda durante o presente ano, a realizar-se em Ferrel, a 
segunda, no 1.º semestre do ano de 2004, em Atouguia da Baleia e a terceira, no 2.º 
semestre, em Serra d'El-Rei, durante o ano de 2005. 

Ficando o Grupo do Partido Socialista disponível para qualquer deslocação 
extra, reunião ou outra iniciativa, a efectuar no Concelho sempre que se julgar 
necessário. 

Peniche, 29 de Abril de 2003. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Posta a discussão, foi a proposta apresentada, já com os aditamentos 

preconizados (“1.º semestre” e “2.º semestre”) aprovada, por unanimidade. 
 

INTERVENÇÕES DO IPTM – INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES 
MARÍTIMOS: 

 
Passando ao assunto em epígrafe, e após ter sido presente um memorando sobre 

o ponto de situação das obras marítimas e terrestres na área do porto de pesca, usou da 
palavra o Senhor Presidente da Mesa, que referiu que o documento se limita a apontar 
questões gerais, compromissos, perspectivas e soluções para os quais o financiamento 
ainda se não encontra assegurado. Disse, também, que a reunião com o IPTM foi útil 
mas que tanto o executivo como a Assembleia deverão estar atentos para que não haja 
atrasos, devendo manter-se uma atenção sobre a evolução do processo. 

 
Seguidamente, intervieram os Senhores a seguir identificados: 
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Delfim Campos: 
 
- Fez a leitura de declaração de protesto, que a seguir se transcreve, por virtude 

das declarações prestadas pelo Senhor Presidente da Mesa no Peniche-Directo: 
 

«“[Os autarcas da CDU] ou têm uma memória muito fraca 
ou têm insuficiente inteligência para perceberem aquilo que 
lhes é explicado.” 

Carlos Mota, Presidente da Assembleia Municipal de Peniche,  
Peniche-Directo 

 
DECLARAÇÃO 
 
Num órgão com a importância da Assembleia Municipal todos os debates – 

mesmo os mais veementes são legítimos, desde que inseridos no plano da defesa e 
promoção do interesse das populações. O que já não é legítimo é que entidades ou 
pessoas com responsabilidades escamoteiem informações que podem ser importantes 
ou mesmo decisivas para uma adequada e fundamentada tomada de posições. 

Infelizmente, o debate que se verificou na Assembleia Municipal sobre o Porto 
de Pesca foi claramente prejudicado pela insuficiente informação prestada aos 
deputados municipais por quem tinha obrigação de a facultar. 

E se dúvidas subsistissem a este respeito, a reunião havida na Câmara 
Municipal de Peniche em 21 de Abril, que contou com a presença do Presidente do 
IPTM, constituiu momento particularmente esclarecedor sobre a existência de 
informações que estando na posse dos Senhores Presidentes da Câmara e da 
Assembleia Municipal nunca chegaram ao conhecimento, se não de todos, pelo menos 
da grande maioria dos deputados municipais. É caso inclusivamente para que todos 
nos questionemos se a carta dirigida ao Presidente do IPTM teria o teor e o tom que 
assumiu, caso a Assembleia estivesse de posse de toda a informação sobre o processo. 

E, uma vez que se aludiu a memória fraca, convirá refrescar a memória 
lembrando, como todos os deputados municipais decerto se recordam, de quem foi a 
autoria do modelo de carta enviada ao Presidente do IPTM. 

E, uma vez que igualmente se aludiu a insuficiente inteligência, teremos que 
sublinhar aqui não ser decerto necessário estar na posse de uma mente brilhante para 
determinar quem procura hoje fugir às responsabilidades, desviando a atenção para 
questões acessórias. 

• Porque entendemos ser fundamental defender a dignidade deste órgão 
autárquico... 

• Porque entendemos que a defesa do interesse das populações exige 
frontalidade e transparência em toda a acção política... 

• Porque não podemos nem devemos ficar indiferentes quando as regras 
do jogo são viciadas, a ponto de subverter o mandato que nos foi 
conferido pelo voto popular... 

Não podemos deixar de expressar o nosso protesto pelas declarações 
produzidas pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, não tanto 
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pelo que elas contêm de ofensivo relativamente a colegas de um mesmo órgão 
municipal, mas sobretudo porque mais não pretendem do que camuflar uma falha 
grave no funcionamento da Assembleia Municipal. 

O Grupo da CDU.» 
 
Presidente da Mesa: 
 
Referiu, relativamente à posição assumida no documento pelos subscritores, o 

seguinte: 
- Nunca outro processo foi tão exaustiva e profundamente objecto de 

informação na Assembleia como o que respeita às intervenções a efectuar no porto de 
pesca; 

- Não conseguir vislumbrar, por muito esforço que faça, em que momento não 
facultou as informações suficientes ao conhecimento do processo; 

- Preza a sua verticalidade para não merecer o tratamento a que alude o 
documento; 

- Sai chocado e magoado com o grupo da CDU por ter sido capaz de proferir a 
presente declaração; 

- Perguntou, ainda, que informação foi sonegada, já que da declaração não se 
infere qual. 

 
Jorge Amador: 
 
- Disse que as declarações ao Peniche-Directo estão escritas; 
- Referiu que um pedido de audiência ao Secretário de Estado da tutela deveria 

ter sido respeitado; 
- Fez leitura de declaração individual sobre a questão do porto de pesca, que a 

seguir se reproduz: 
 
“A questão do porto de pesca 
 
1. É uma situação que continua a merecer uma reflexão responsável. 
Na Assembleia Municipal de 28 de Março a decisão que foi tomada por 

unanimidade partia de determinados pressupostos e considerações e tinha como 
primeiros objectivos: 

� Um pedido de audiência ao Senhor Secretário da tutela; 
� Uma reunião com a participação das forças vivas do sector e autarcas 

da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. 
2. Alguns dias seguintes teve lugar a referida reunião que ficou marcada pela 

discussão de uma carta aberta preparada no intervalo destas reuniões pelo Presidente 
da Assembleia Municipal cujo teor é certamente do conhecimento de todos, a qual teve 
um apoio maioritário dos participantes, cujo tom reivindicativo e crítico eram muito 
significativos. 

De imediato, coloquei na reunião que a decisão da Assembleia Municipal do 
pedido de audiência ao Senhor Secretário de Estado devia ser rejeitado porque a 
minha experiência institucional tem-me ensinado que qualquer membro do Governo 
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quando não conhece suficiente o problema em causa se faz acompanhar de altos 
funcionários do estado ou em alternativa submete uma posição para mais tarde. 

A minha proposta não foi democraticamente aceite! 
3. A reunião da semana passada com o Senhor Presidente do IPTM e seus 

colegas demonstrou em minha opinião que as coisas não estavam correctas e 
suficientemente explicadas. 

Exemplos concretos: 
1) 2.ª fase do porto – a razão da paragem da obra. Aplicação do dinheiro 

noutro projecto. 
2) Edificação da fábrica do gelo. 

Registei com agrado a iniciativa do Senhor Presidente do IPTM, face a esta 
polémica pública e institucional, de propor ao Senhor Secretário de Estado a 
realização de um inquérito à sua actuação e para apuramento de responsabilidades 
técnicas e políticas. 

4. Agora não podemos aceitar a forma como o Presidente da Assembleia 
Municipal, no final da reunião, comentou à Comunicação Social as minhas 
declarações e do Vereador da CDU, a pedido da Comunicação Social. 

Aceitamos e achamos saudável a apreciação política das nossas opiniões. 
Agora achamos intolerável a forma e o conteúdo como tentou caracterizar o nosso 
direito de opinião. 

Os problemas do concelho de Peniche exigem soluções, mas temos direito a ter 
acesso a todos os dados para uma formulação correcta de propostas de solução. 

5. E, a propósito do EIA, relembro a Assembleia Municipal do que eu próprio 
coloquei há algum tempo neste órgão que aquela obra, tal como a do IP6, face às 
exigências da nova lei, não estava abrangida por tal estudo.” 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse que foi confrontado com a sugestão, que aceitou, de se falar em primeiro 

lugar com o Presidente do IPTM e só depois com o Secretário de Estado da tutela; 
- Referiu que no dia da reunião apercebeu-se de carta remetida ao Presidente do 

IPTM, o qual achou que deveria haver processo de inquérito à sua gestão; 
- Aludiu a informação prestada pelo Presidente do IPTM, que não chegou a ser 

conhecida. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que em sede de comissão se falou de forma calorosa e com objectivo de 

endurecimento através de uma posição comum; os grupos da CDU e do PSD 
apresentaram propostas; foi solicitada reunião ao Senhor Secretário de Estado; esteve 
presente na reunião em que foi presente a carta remetida ao Senhor Presidente do 
IPTM, tendo chamado a atenção para o teor da mesma, que lhe pareceu agressiva e 
deselegante; assumiu que a Assembleia e as forças ligadas à pesca ficaram sempre de 
fora em relação à informação que deveriam ter e o Senhor Presidente da Mesa se sentiu 
incomodado com o teor da carta; 

- Referiu que a estratégia ultrapassou a decisão tomada pela Assembleia; houve 
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pormenores que deveriam ter sabido e que desconheciam; estava mal informado sobre 
as obras do porto, fábrica de gelo, areias e impacto ambiental; 

- Disse, também, que estava desagradado com o que se passou, achando 
impróprias as declarações prestadas pelo Senhor Presidente da Mesa à comunicação 
social. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Fez análise dos acontecimentos e referiu que aquando da tomada de posse do 

Conselho de Administração do IPTM foi manifestado interesse na realização de 
reunião em Peniche; 

- Disse, também, que a actual gestão não é surpresa para si. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que foi a firmeza das acusações feitas à má gestão do porto e 

desempenho do Presidente do IPTM que levaram a pedir o inquérito; 
- Referiu que as posições radicais, deselegantes e de tom ofensivo que foram 

assumidas estão excelentes, valorizaram os documentos e levaram a que estes 
atingissem os objectivos pretendidos e se tivesse que a fazer hoje não lhe retirava nem 
uma letra; 

- Lembrou a fusão das propostas e as alterações “radicais” preconizadas e 
retiradas; 

- Salientou que desde 1991, de uma forma intensa, como mais ninguém em 
Peniche, tem vindo a estudar, discutir e a informar os assuntos relativos às obras da 2.ª 
fase do porto; 

- Deu informação que colheu nas reuniões com as entidades envolvidas sobre a 
fábrica de gelo; 

- Referiu, ainda, que na reunião com o Dr. Eduardo Martins foi dito por 
presentes que compreendiam agora melhor o problema e faziam um juízo diferente da 
situação por esse facto; 

- Concluiu que,  sendo o ofendido, fez questão de vincar, em defesa da honra, 
que a acusação é reveladora de desonestidade, já que o que disse lá dentro na reunião 
disse-o cá fora. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Fez questão de acusar o poder político pela sua falta de firmeza; 
- Disse que a interpretação da carta mais parecia um ataque ao Dr. Eduardo 

Martins. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Salientou a importância de existir agora documento escrito e calendário de 

intenções; 
- Disse que a comissão se deveria manter, estar atenta e ser pressionante; 
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- Referiu que o mais importante é que as obras do porto avancem. 
 
José António Amador: 
 
- Chamou a atenção para a necessidade de desassoreamento da entrada do porto 

de Peniche e tomada de medidas urgentes de dragagem. 
 
João Paulo: 
 
- Perguntou se a Câmara Municipal tem estudo relativamente ao impacto que as 

medidas de alteração dos impostos municipais (Sisa e Contribuição Autárquica) irão 
provocar nas finanças locais. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que a situação está a ser coordenada pela ANMP e que no corrente ano 

perspectivava uma quebra de receita em cerca de 400.000 euros. 
 

1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 

 
ELEVAÇÃO DA POVOAÇÃO DE SERRA D'EL-REI À CATEGORIA DE VILA: 
 

A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, em 
epígrafe, e após o Senhor Jorge Amador, 1.º Secretário da Mesa e Presidente da Junta 
de Freguesia de Serra d'El-Rei, ter informado dos fundamentos que motivaram a 
pretensão, usaram da palavra os senhores deputados municipais adiante identificados: 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Perguntou se é factor determinante para inviabilizar a aprovação do projecto-

lei o facto de o número de eleitores daquela povoação ser inferior ao previsto na Lei. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Solicitou esclarecimentos sobre quais os objectivos que estão subjacentes à 

elevação de Serra d'El-Rei a vila. 
 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que não lhe move qualquer vaidade pessoal por poder vir a ser 

presidente de vila; 
- Esclareceu que não existe qualquer outro motivo que não seja o do 

reconhecimento da importância histórica da povoação. 
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Submetida a votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, dar parecer 
favorável à elevação da povoação de Serra d'El-Rei à categoria de vila. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 31 DE 
MARÇO DE 2003, RELATIVA AO REGULAMENTO DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 

 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
António José Filipe: 
 
- Solicitou esclarecimentos sobre os critérios de definição dos locais fixos de 

estacionamento. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que os locais de estacionamento são os existentes actualmente e que 

quaisquer alterações e criação de novos lugares fixos terão que ser bem estudados. 
 
Jorge Amador: 
 
- Chamou a atenção para a necessidade de criação de um lugar para praça de 

táxis no Largo Padre Joaquim, em Serra d'El-Rei. 
 
Submetido à votação, foi o Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer 

em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros do Município de Peniche aprovado, 
por unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 31 DE 
MARÇO DE 2003, RELATIVA AO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, não se 

registando quaisquer intervenções. 
 
Submetido à votação, foi o Regulamento da Biblioteca Municipal aprovado, por 

unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 31 DE 
MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2003, RELATIVAS À DESAFECTAÇÃO DO 
DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, cujo 

assunto adiante se referencia, não se registando quaisquer intervenções: 
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- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 293,95 m2, sita na 

Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, freguesia de Conceição, em Peniche, e que 
confronta do Norte com Nicim – Sociedade de Construção e Imobiliária, L.da e 
Francisco Felismino Carinhas Martins, do Sul com Rua Eng.º Adelino Amaro da 
Costa, do Nascente com Benjamim Liberato Gomes e Outro e Francisco Felismino 
Carinhas Martins e do Poente com Município de Peniche. 

- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 78 m2, sita na Rua 
D. Francisco Coutinho, na vila e freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 
Peniche, e que confronta do Norte com Carlos Francisco Santos Timóteo, do Sul com 
Rua D. Francisco Coutinho, do Nascente com Município de Peniche e José Horácio 
Santos Ferreira e do Poente com Município de Peniche e Noémia Pereira Libório. 

 
Submetidas a votação, foram as parcelas de terreno consideradas, por maioria, 

com 8 abstenções, desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado 
do Município. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 7 DE ABRIL 
DE 2003, RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA GERÊNCIA DE 2002: 

 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse que o grupo do PSD não está mais disponível para aceitar orçamentos 

que prometem muito e acabam por ser executados em apenas cinquenta por cento; 
- Referiu, ainda, que os orçamentos devem ser rigorosos para que não haja 

desfasamentos durante a sua execução. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Disse que a conjuntura económico-financeira actual não tem sido favorável 

aos objectivos programados pelo executivo, nomeadamente no que concerne a 
investimentos por estar condicionada às obras candidatas aos fundos comunitários; 

- Referiu que o executivo tem vindo sistematicamente a apostar na redução do 
déficit corrente e espera que esta política continue. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que o Município está muito condicionado aos fundos comunitários. 
 
Submetidos a votação foram os documentos apresentados aprovados, por 

maioria, com 13 votos a favor, 7 votos contra e 6 abstenções. 
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Apresentou declaração de voto escrita o grupo da CDU, cujo texto a seguir se 
transcreve: 

 
«DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
Os membros da CDU na Assembleia Municipal de Peniche votam contra as 

Contas de Gerência da Câmara Municipal e o Relatório de Actividades do ano de 
2002 porque: 

 
À semelhança do que tem ocorrido em exercícios anteriores, e pela rápida 

apreciação que foi possível fazer aos documentos, os valores apresentados nas 
despesas e receitas de capital tiveram  um nível de execução próximo dos 50%, 
comparando com o programado em Abril de 2002 para este mesmo ano.  

Esta situação ocorre no primeiro ano de aplicação do POCAL, que “visa a 
criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental e 
patrimonial e de custos numa contabilidade moderna, por forma a constituir um 
instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais”. Não é com 
desvios como aqueles que se verificaram em 2002 que se moderniza e se credibiliza a 
gestão municipal do concelho de Peniche. 

Finalmente os membros da CDU votam contra porque o ano de 2002 é uma 
desilusão relativamente a algumas das principais expectativas e promessas criadas 
pelo Partido Socialista quer em sede de campanha eleitoral quer nos documentos de 
gestão elaborados para este ano. Na habitação social nem um só fogo se construiu, o 
planeamento foi uma palavra vazia de conteúdos em 2002, e a situação das dívidas a 
fornecedores tem um agravamento que contraria totalmente os objectivos de redução 
do prazo médio de pagamentos da Câmara.» 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 7 DE ABRIL 
DE 2003, RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA GERÊNCIA DE 2002. 

 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, 

usou da palavra o Senhor adiante identificado: 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que iria votar contra, atendendo a que nenhuma obra importante foi 

realizada na área da freguesia de Serra d'El-Rei. 
 
Submetida a votação, foram os documentos apresentados aprovados, por 

maioria, com 21 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções. 
 

2.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
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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 vinte minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

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


