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ACTA N.º 7/2003 
 

ACTA DA 3.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
SETEMBRO   DA   ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, 
REALIZADA  NO  DIA  24  DE  OUTUBRO  DE  2003: 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e três, no edifício-sede 

das Juntas de Freguesia de Peniche, estando presentes os Senhores Jorge Alberto Bombas 
Amador e João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha 
Batalha, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos 
Carvalho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel Jesus Gomes, 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raúl Gregório Farto, António José de Azevedo 
Filipe, Fernando Manjolinho Costa e Rui António Rodrigues Carvalho, reuniu a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da Ordem do Dia: 
 

1– Apreciação e votação da deliberação camarária de 14 de Julho de 
2003, relativa à rectificação e alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 

2– Eleição do representante das Juntas de Freguesia para o Conselho 
Municipal de Educação. 

3– Apreciação do regime de criação, quadro de atribuições e 
competências das Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas e o 
funcionamento dos seus órgãos. 

4 – Águas do Oeste 
 
2.º - 2.º Período de intervenção do público. 
 
A reunião foi aberta e presidida pelo 1.º Secretário da Mesa, Senhor Jorge Alberto 

Bombas Amador, eram vinte e duas horas. 
 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos as Senhoras Maria João Estevam Avelar Rodrigues e Márcia João Brás de 
Timóteo. 

 
Não compareceram à reunião o Presidente da Mesa, Senhor Carlos Norberto 

Freitas Mota, e os deputados municipais, Senhores Abel José Carvalho de Campos, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão e Delfim António Ferreira Campos. 

 
Assistiram à reunião os Vereadores, Senhores Emídio Manuel Tavares Barradas e 

Vítor Manuel Farricha Mamede. 
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SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do  
n.º 1 do Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de 
hoje pelo vogal da referida Junta de Freguesia, Senhor Francisco Elisiário do Carmo 
Dias. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandato, a seguir indicados: 
 - Do Senhor Rogério Manuel Dias Cação, por um período de 3 dias, a partir de 23 
de Outubro corrente, por se encontrar ausente do concelho por razões de natureza 
profissional. 
 - Do Senhor Américo Araújo Gonçalves, por um período de 12 dias, a partir de 20 
de Outubro corrente, por se encontrar ausente do concelho. 

- Da Senhora Susete Silva Costa Laranjeira, por um período de 30 dias, a contar de 
hoje, por motivo de se encontrar na situação de doença. 

- Da Senhora Sandra Cristina Machado Matos, por um período de 4 dias, a contar 
de hoje, por se encontrar ausente do concelho por motivos profissionais. 

- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 9 dias, a partir de 
hoje, por se encontrar ausente do concelho por motivo de estudos. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos solicitados 

e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas listas, Senhora 
Catarina Santos Correia e Senhor José António Bombas Amador (da CDU) e Senhores 
Marco António Borges Bem e Humberto Manuel Costa Ferreira (do PS), reconheceu os 
seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 14 DE JULHO 
DE 2003, RELATIVA À RECTIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS 
E LICENÇAS: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos e após o 

Senhor Presidente da Câmara haver prestado informações sobre os encargos decorrentes 
do funcionamento das piscinas, usaram da palavra os deputados municipais e os membros 
da Câmara, adiante identificados: 

 
Henrique Bertino: 
 
- Pediu esclarecimentos sobre os valores representados em algumas rubricas, 

designadamente os relacionados com despesas de pessoal; 
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- Chamou a atenção para o equilíbrio que deve nortear a gestão entre as receitas e 
despesas. 

 
João Barradas: 
 
- Sugeriu a celebração de acordo com o Ministério da Educação quanto à 

utilização da piscina pelas escolas. 
 
Paulo Santos: 
 
- Referiu que os pagamentos de Setembro já foram efectuados pelo novo preçário; 
- Disse que, como princípio de justiça, quem utiliza a piscina deverá ajudar ao 

pagamento dos encargos;  
- Salientou que as despesas vão continuar a superiorizar-se às receitas. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse justificar-se a prestação de esclarecimentos sobre a mudança dos preços de 

utilização; 
- Salientou a importância da promoção do desporto e lazer e da abertura das 

instalações à comunidade; 
- Referiu que os custos devem ser suportados minimamente pela Câmara, sob pena 

de rotura financeira. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que, independentemente da vertente “bem público” das piscinas, a 

Câmara deverá tomar medidas que obviem a défices de tesouraria; 
- Chamou a atenção para o valor das despesas que algumas rubricas apresentam. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Manifestou a sua preocupação relativamente à impossibilidade de utilização por 

parte de agregados familiares com menores rendimentos, situações sobre as quais a 
Câmara deveria analisar e arranjar modelo de solução, nomeadamente através de rigorosa 
fiscalização. 

 
Jorge Amador: 
 
- Afirmou que a Câmara deveria apresentar estudo sobre a matéria, dado que a 

Assembleia nunca teve este tipo de discussão. 
 
José António Amador: 
 
- Disse não haver medida perfeita e que o aumento das taxas originará que uma 

grande parte da população não tenha acesso às instalações. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 24.10.2003 * Fl. 4 

Vereador Vítor Mamede: 
 
- Disse que as taxas entraram em vigor aquando do início das inscrições; 
- Referiu estar subjacente à utilização uma componente social, concretamente com 

as crianças do 3.º e 4.º ano de escolaridade, que usufruem das instalações sem qualquer 
contrapartida; 

- Salientou o serviço de qualidade prestado pelo pelouro do desporto; 
- Lembrou que os preços são variáveis consoante os serviços a prestar. 
 
Vereador Emídio Barradas: 
 
- Referiu que a exploração das piscinas deveria ser feita de forma diferente para, 

com objectividade se poder aferir dos respectivos custos; 
- Disse que se devem manter os parâmetros de qualidade dos serviços e que o 

apoio às famílias mais necessitadas deve obedecer a uma análise criteriosa dos seus 
rendimentos familiares. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
 
- O pessoal em serviço nas piscinas é o estritamente necessário; 
- O Ministério da Educação informou da inexistência de verbas para a área da 

natação; 
- Os encargos assumidos em Agosto com electricidade e telefones respeitam a 

compromissos de meses anteriores; 
- Qualquer solução para apoiar as pessoas mais carenciadas poderá dar aso a 

beneficiar quem também não necessita;  
- A piscina não tem dimensão para, por si só, poder criar-se uma estrutura de 

gestão de exploração. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 15 

votos a favor e 7 abstenções. 
 
Mais foi deliberado ratificar a mesma deliberação, quanto à entrada em vigor das 

alterações na data preconizada pela Câmara. 
 

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, usou da 

palavra o Senhor Jorge Amador, que, verbalmente, propôs a candidatura do Presidente da 
Junta de Freguesia de Ajuda, Senhor Henrique Bertino Baptista Antunes. 
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Na ausência de outras candidaturas e submetida a votação a proposta apresentada, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO DO REGIME DE CRIAÇÃO, QUADRO DE ATRIBUIÇÕES E 
COMPETÊNCIAS DAS GRANDES ÁREAS METROPOLITANAS E COMUNI-
DADES URBANAS E O FUNCIONAMENTO DOS SEUS ÓRGÃOS: 

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

verificado as intervenções dos deputados municipais e membros da Câmara adiante 
identificados: 

 
Jorge Amador: 
 
- Informou que o parecer emanado da ANAFRE é da responsabilidade do seu 

Presidente e que fará chegar acta do Conselho Directivo em que o assunto foi discutido. 
 
João Barradas: 
 
- Disse que as reacções são pacíficas quanto à divisão administrativa do país e que 

era crucial que os municípios se fossem entendendo e começassem a pensar em conjunto; 
- Salientou que a mudança é importante desde que haja mudança efectiva da 

conjuntura organizacional. 
 
Vereador Emídio Barradas: 
 
- Disse existir da parte do Governo uma vontade firme de avançar com a 

descentralização do poder; 
- Referiu que todos poderão ganhar com a implementação de uma estrutura 

intermédia; 
- Chamou a atenção para a perda de competências que poderão advir com a 

criação das comunidades e para a qual teremos que estar preparados. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que a conclusão que retirou do seminário foi a de o Governo estar 

empenhado em levar à prática a descentralização do poder através da criação de uma 
estrutura intermédia de gestão supramunicipal; 

- Salientou que a criação de grandes áreas urbanas não é uma medida positiva; 
- Referiu que vai haver capacidade financeira do estado dado a conjuntura 

existente com a despesa pública; 
- Questionou sobre o tipo de associação que iremos ter, quais os objectivos e 

estratégias; 
- Vincou que é necessário saber em que estrutura organizacional iremos fazer 

parte; 
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- Disse não fazer sentido discutir as áreas urbanas ou metropolitanas com questões 
relacionadas com a presidência, e, contrariando uma divulgação, afirmou não haver 
acordo para a presidência da Comunidade Urbana do Oeste. 

 
João Barradas: 
 
- Disse que em vez de andarmos a falar na presidência da nova estrutura, 

deveríamos pensar nos benefícios que se poderão retirar das infra-estruturas criadas e a 
fomentar na zona do Oeste, nomeadamente através do aeroporto da Ota, parque regional 
industrial e edifício promocional da região (multiusos). 

 
Fernando Manjolinho: 
 
- Disse ter dúvidas quanto à eficiência do processo, uma vez que ficou com a 

sensação de que as competências não seriam acompanhadas das verbas necessárias à 
prossecução dos respectivos objectivos.  

 
Jorge Amador: 
 
- Disse que toda a gente tem razões para ter dúvidas sobre a criação das 

comunidades, face à indefinição das competências, forma de eleição dos órgãos 
representativos e bipolarização da sociedade portuguesa, não acompanhamento das 
verbas necessárias aquando da transferência de competências anteriores e falta de 
cumprimento dos objectivos com a criação da Resioeste, ao contrário do AMO, que foi 
uma boa aposta como experiência nova; 

- Opinou um debate público sobre a matéria para explicação às populações dos 
passos dados, vantagens e inconvenientes no domínio da criação da comunidade urbana. 

 
Aleixo Braz: 
 
- Referiu que o que se pretende fazer não é nenhuma descentralização mas sim 

retirar aos municípios competências próprias, com perda evidente do poder de autoridade. 
 
Paulo Santos: 
 
- Referiu que só há dois caminhos a seguir, ou integrando ou ficando de fora da 

comunidade; 
- Disse concordar, também, com a consulta pública. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse considerar a lei demasiado genérica, que há necessidade da sua clarificação 

face às dúvidas que suscita e que não vai ser fácil a criação das comunidades; 
- Aludiu à dificuldade de se encontrar alternativa ao processo de definição da 
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representatividade segundo o método de Hondt. 
- Salientou que apenas existem duas opções, ou se adere ou se fica sozinho. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse não estar preparado para discutir este assunto tal como está a ser 

apresentado, e que seria mais fácil se fosse disponibilizada informação para análise e 
discussão em consciência; 

- Referiu que a divisão do país tal como está idealizada não serve os interesses do 
concelho de Peniche e originam desconfiança face às incertezas que encerra; 

- Vincou a obrigação de se dar oportunidade às pessoas de discutirem e intervirem 
no processo. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Lembrou que hoje muitos dos valores arrecadados pelos municípios já são 

canalizados através de transferências da AMO; 
- Referiu que há determinadas matérias em que é preferível estar integrado em 

estrutura intermédia; 
- Salientou que o processo é gradual e terá que ser negociado; 
- Disse que não lhe assusta a bipolarização, uma vez que o método é o usual em 

questões de eleição. 
 
António José Azevedo: 
 
- Disse que havendo outras alternativas ao processo método de Hondt se deverá 

avançar com essas soluções. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que o mais preocupante de todo o processo, para além das dúvidas quanto 

às competências e funcionamento das comunidades, é o conhecer-se quais os meios 
financeiros que vão estar à disposição da nova organização; 

- Sugeriu a consertação de iniciativa de esclarecimento público com o executivo e 
divulgação do processo pela população. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse sentir alguma dificuldade na apreciação por falta de informação 

disponível; 
- Sugeriu que a Câmara e a AMO apresentem informação sobre a sensibilidade de 

outros concelhos em integrarem esta estrutura, suas motivações e pretensões. 
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João Barradas: 
 
- Disse que seria aconselhável avançar com iniciativas interconcelhias. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que quem decidiu pela integração não sabe concretamente como irá 

funcionar a nova estrutura; 
- Sugeriu o alargamento da discussão a outras pessoas e em que estivessem 

presentes os entendidos sobre a matéria. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse, face às dúvidas existentes, estar disponível para que se preste informação 

aos munícipes através de acção de esclarecimento, mas só depois de haver um princípio 
de adesão dos municípios. 

 
Seguidamente, a Assembleia deliberou, por unanimidade, que os Senhores 

Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Câmara convergissem as posições 
dos dois órgãos numa plataforma de entendimento comum. 

 
ÁGUAS DO OESTE: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, usou da 

palavra o Presidente da Mesa, em exercício, que sugeriu o agendamento do assunto para 
uma próxima reunião, que foi aceite, por forma a que houvesse tempo para uma maior 
reflexão do assunto. 

 
2.º 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 zero horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente da Mesa, em exercício, 
declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que                         
eu,                                      2.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa.
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