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ACTA N.º 8/2003 
 

ACTA  DA  1.ª  REUNIÃO  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS 
DE DEZEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, 
REALIZADA  NO  DIA  10  DE  DEZEMBRO  DE  2003: 

 
Aos dez dias do mês de Dezembro do ano dois mil e três, no edifício-sede das 

Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 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, Rogério Manuel Dias Cação, Jorge Santos Carvalho, Susete Silva 
Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel 
Jesus Gomes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, António José de Azevedo Filipe, Márcia João 
Brás de Timóteo e Rui António Rodrigues Carvalho, 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– Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 
de Novembro de 2003, relativa ao Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI); 

2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 24 
de Novembro de 2003, relativa à nomeação do Conselho Municipal de 
Educação; 

3– Apreciação e votação da deliberação camarária de 2 
de Junho de 2003, relativa ao Concurso Público para operação de locação 
financeira imobiliária (encargos para gerências futuras); 

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

5– Águas do Oeste.  
 
4.º - 2.º  Período de intervenção do público. 

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

trabalhos os Senhores Manuel Machado Chagas, Luís Lourenço Jorge Ganhão, João 
Paulo Oliveira Teófilo, Américo Araújo Gonçalves, Paulo Jorge Ferreira Santos, Sandra 
Cristina Machado Matos e Joaquim Raul Gregório Farto. 
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Não compareceram à reunião o Senhor Abel José Carvalho de Campos e a 
Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luís Gonzaga Franco 

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

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

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

justificação de falta, a seguir referida: 
 
- Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, por não ter estado presente na 

reunião de 24 de Outubro do corrente ano, por motivo de participação em reunião com 
membro do Governo sobre matéria de interesse concelhio. 

 
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 dos pedidos de 

suspensão de mandato, a seguir indicados: 
 
- Do Senhor Fernando Manjolinho Costa, por um período de 2 dias, a contar de 

hoje, por motivo de ordem pessoal; 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 2 dias, a contar de 

hoje, por motivos de estudos; 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 10 dias, a contar 

de hoje, por motivo de ordem pessoal. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos solicitados 

e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas listas, Senhores 
Marco António Borges Bem (do PS) e José António Bombas Amador e Senhora Catarina 
Santos Correia (da CDU), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a 
participar na reunião. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 

 
O Senhor Presidente da Mesa informou que as actas das reuniões realizadas nos 

dias 26 de Setembro e 10 e 24 de Outubro do corrente ano seriam apreciadas em próxima 
reunião. 
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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, por ter 
sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 

 
1 – Ofício, sem data, da Escola Superior de Educação de Leiria, informando da 

realização do congresso “Identidades e Diversidades da Região de Leiria”, nos dias 24 e 
25 de Outubro. 

 
2 – Correio electrónico, datado de 1 de Outubro de 2003, da Assembleia 

Municipal de Albergaria, remetendo cópia dos votos de solidariedade e agradecimento 
aprovados por aquela Assembleia e relativos aos fogos florestais do passado Verão. 

 
3 – Circular n.º 137/2003, datada de 30 de Setembro de 2003, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 117, de Setembro de 2003. 
 
4 – Ofício n.º 405/DI, datado de 2 de Outubro de 2003, da Cercipeniche, 

endereçando convite para a sessão de encerramento das comemorações dos 25 anos 
daquela instituição. 

 
5 – Circular n.º 98/2003, datada de 15 de Julho de 2003, da ANMP, relativo à 

reforma da tributação sobre o Património Imobiliário. 
 
6 – Ofício, sem data, da Escola Superior de Educação de Leiria, remetendo o 

programa definitivo do congresso “Identidades e Diversidades da Região de Leiria”. 
 
7 – Carta, datada de 28 de Outubro de 2003, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia de intervenção do 
Deputado Bruno Dias, durante o debate sobre o “Regime Jurídico das Comunicações 
Electrónicas”. 

 
8 – Ofício C-17/2.2.53, datado de 29 de Outubro de 2003, da Câmara Municipal 

de Santarém, remetendo síntese avaliativa do VI Congresso Mundial das Cidades 
Taurinas. 

 
9 – Circular n.º 153/2003, datada de 5 de Novembro de 2003, da ANMP, 

remetendo parecer sobre a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2004. 
 
10 – Circular n.º 105/2003, datada de 31 de Julho de 2003, da ANMP, remetendo 

exemplares do Boletim n.º 118, de Outubro de 2003. 
 
11 – Ofício n.º 14734, datado de 7 de Novembro de 2003, do Instituto Portuário e 
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dos Transportes Marítimos, informando de que o estudo “Definição das condições de 
exploração económica das infra-estruturas marítimo-portuárias de apoio à actividade da 
pesca” não se encontra, ainda, em condições adequadas para a sua divulgação. 

 
12 – Ofício n.º 2440, datada de 13 de Novembro de 2003, da ANMP, solicitando 

elementos para integrar o Plano Estratégico para o Sistema Portuário Português. 
 
13 – Carta, datada de 24 de Novembro de 2003, de Cabena – Cabinas de 

Benavente, L.da, remetendo catálogo de painéis eleitorais. 
 
14 – Exemplares n.ºs 136 e 137 – Outubro e Novembro de 2003, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
 
15 – Exemplar n.º 61 – Setembro/Outubro de 2003, de “O Jornal do Deficiente”. 
 
16 – Exemplares 182 e 183 – Outubro e Novembro de 2003, do jornal 

"Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
17 – Exemplar n.º 4 – Setembro 2003, da revista “Municípios & Regiões”. 
 
18 – Exemplar da “Revista dos Médicos” – Janeiro/Setembro 2003. 
 
19 – Exemplar n.º 72 – Novembro 2003, do “Jornal do STAL”. 
 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa chamou a atenção para o teor dos 

ofícios constantes dos pontos 11 e 12, o primeiro dos quais escamoteia a informação por 
motivo do estudo sobre a organização futura dos portos de pesca já se encontrar 
concluído pela Universidade Nova e o Senhor Secretário de Estado ter afirmado que a 
divulgação do estudo seria efectuada até final do corrente ano. 

 
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 n.º 1 do art.º 53.º da 
Lei n.º 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. 

 
Seguidamente usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
João Teófilo: 
 
- Solicitou informação sobre quais os investimentos previstos para Peniche no 

âmbito do PORLVT;  
- Pediu esclarecimentos sobre a estabilização dos troços de muro junto à escada de 
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acesso à praia da Consolação; 
- Questionou sobre as prioridades estabelecidas ao nível do PORLVT em matéria 

de valorização territorial; 
- Perguntou em que situação se encontra o processo de negociação com a 

Resioeste. 
 
João Gomes: 
 
- Perguntou qual a data provável para o início das obras da variante ao IP6 – 

Peniche/Casal da Vala; 
 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou qual o ponto de situação com a Resioeste e solicitou informação sobre 

a satisfação ou não dos compromissos assumidos pelas Câmaras limítrofes; 
- Pediu esclarecimentos sobre as conclusões da iluminação nos nós rodoviários da 

IP6; 
- Disse estranhar que a informação não faça menção a outros aspectos importantes 

da vida autárquica; 
- Questionou sobre a admissão de um novo assessor de imprensa. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou os esclarecimentos seguintes: 
- A Câmara está a preparar a candidatura à fase B do PORLVT; 
- A empreitada dos muros da Consolação ainda se não encontra concluída; 
- A Câmara tem vindo a satisfazer os seus compromissos com a Resioeste; 
- Aguarda-se a realização de reunião para acerto de posição com a Resioeste sobre 

a exploração das ETRS; 
- O ramal de ligação entre Peniche e Casal da Vala aguarda a reapreciação de 

parecer oportunamente emitido e de despacho da Secretaria de Estado do Ambiente sobre 
a utilidade pública da obra; 

- O ICOR irá colocar a iluminação nos nós rodoviários do IP6 mas não assegura os 
encargos decorrentes da sua utilização; 

- Foram efectuados contactos com a EDP no sentido de se proceder à conservação 
e manutenção das infra-estruturas existentes em vias urbanas; 

- A admissão do assessor de imprensa é da competência do signatário; 
- Que o projecto do fosso das muralhas se encontra atrasado e que não incluído na 

medida 1.5 do PORLVT poderá ser substituído por outros projectos, nomeadamente os 
relativos ao arranjo do Campo da República, Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
(entrada da cidade) e Biblioteca Municipal (rede pública). 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Fez reflexão, dizendo que a Assembleia é eleita pelos cidadãos para gerir o 
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concelho mas que cada vez mais são fictícias as competências que detém face ao poder 
instituído, como são os casos concretos do fosso das muralhas e ramal do Casal da Vala; 

- Disse ser lamentável e desconfortante que as autarquias tenham que viver ao 
sabor de conjecturas desta natureza. 

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

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 

e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura de informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do n.º 1 do Art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 

 
Seguidamente, usou da palavra o deputado municipal, Senhor Paulo Rodrigues, 

que referiu apresentar o documento disponibilizado verbas não coincidentes com o total 
geral. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a diferença entre a soma dos 
valores parciais e o total geral consignados no documento apresentado respeita à dívida a 
fornecedores. 

 
e-2) OUTROS: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra os 

deputados municipais, adiante identificados: 
 
Paulo Santos: 
 
- Solicitou informação sobre o balanço efectuado e conclusões retiradas do 

desenvolvimento do protocolo sobre a toxicodependência. 
 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou qual o ponto da situação relativamente à Pousada da Enatur; 
- Manifestou o seu desagrado por a capa do roteiro de Peniche não apresentar uma 

referência fotográfica da freguesia de Serra d'El-Rei e solicitou que, de futuro, houvesse 
mais cuidado na sua composição; 

- Disse que o executivo deveria ter uma actuação semelhante à Câmara Municipal 
de Óbidos no respeitante a penalizações por afixação e divulgação de publicidade não 
autorizada. 
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Delfim Campos: 
 
- Perguntou se a construção do quartel da GNR, em Atouguia da Baleia, vai ser 

uma realidade e disse ser lamentável que o Governo tenha inviabilizado até ao momento 
esta situação face à necessidade e importância de optimizar as forças de segurança no 
concelho; 

- Sugeriu o exercício de acção pedagógica junto das escolas, e com a colaboração 
da PSP, que inverta o procedimento das pessoas relativamente à forma como se circula 
em Peniche; 

- Questionou sobre o desenvolvimento do plano rodoviário para Peniche e se nele 
estão previstas regras quanto à entrada e estacionamento de camiões TIR. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou os esclarecimentos e deu as informações que adiante se referenciam: 
- Não tem informação oficial da alteração dos planos por parte da ENATUR sobre 

a construção da pousada, e existe um protocolo que consigna as responsabilidades 
assumidas pelas partes; 

- A Câmara terá que ser mais rigorosa na aplicação do regulamento sobre 
publicidade; 

- A construção do quartel da GNR, em Atouguia da Baleia, não está em PIDDAC 
nem consta da lista de prioridades daquele comando, tendo sido solicitadas informações 
sobre o assunto de que se não obteve qualquer resposta; 

- Foi encomendado estudo sobre o trânsito em Peniche, tendo algumas dúvidas 
quanto à resolução de pontos de conflito existentes. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que em Portugal se fazem grandes projectos que acabam nas “gavetas”. 
 
Jorge Amador: 
 
- Sugeriu que a Assembleia se pronunciasse sobre o tema ENATUR, após tomada 

de posição pelo executivo; 
- Disse saber quem instruiu a publicação do roteiro turístico e chamou a atenção 

para que a falta de referência na capa à freguesia de Serra d'El-Rei não voltasse a 
acontecer. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Chamou a atenção para a falta de iluminação existente na confluência da Rua 

General Humberto Delgado com a Marginal Norte; 
- Alertou para a deficiente semaforização no cruzamento de Reinaldes e Casais 

Brancos; 
- Disse comungar das mesmas preocupações relativamente à não execução do 
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quartel da GNR, em Atouguia da Baleia e, dada a sua importância no contexto da 
segurança, espera que a obra seja incluída no PIDDAC de 2005. 

 
José António Amador: 
 
- Perguntou se está previsto um terminal para camiões TIR, atendendo aos 

problemas e dificuldades que originam no trânsito dentro da cidade. 
 
António José Azevedo: 
 
- Questionou sobre o desenvolvimento do plano de urbanização do Visconde. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Alertou para a precaridade de iluminação na entrada de Peniche, junto à 

Gamboa; 
- Chamou a atenção para as deficientes condições em que se encontra a área 

envolvente das bombas que foram desactivadas junto à Garagem Patrício. 
 
Aleixo Brás: 
 
- Chamou a atenção para a necessidade de se avivar o traço continuo na artéria 

junto aos sanitários do jardim público; 
- Sugeriu que as próximas comemorações do 25 de Abril fossem organizadas de 

forma diferente e que o Presidente da Mesa fosse o seu grande dinamizador. 
 
Jorge Amador: 
 
- Deu conhecimento que, face a problemas surgidos na área da freguesia de Serra 

d'El-Rei no âmbito da segurança de pessoas e bens, nomeadamente quanto há suspeita de 
grupos estranhos à comunidade instalada, a junta faz questão de avisar a GNR; 

- Salientou que é necessário auxiliar as forças policiais, uma vez que estas não 
dispõem de todos os meios técnicos e humanos para exercer o seu poder de fiscalização e 
autoridade. 

 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Informou da existência de equipa técnica que acompanha a execução e promove 

os respectivos relatórios de análise do protocolo sobre a toxicodependência, os quais são 
presentes a reunião do executivo para apreciação. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou as informações que adiante se mencionam: 
- Não é pacífica a localização dos semáforos no Moinho de Pau, conforme teve 
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oportunidade de conversar com a Senhora Directora de Estradas; 
- O terminal para camiões TIR é matéria que valerá a pena estudar, a qual irá ser 

objecto de apreciação na próxima reunião da Comissão Municipal de Trânsito; 
- O Instituto Geológico e Mineiro, de acordo com o POOC, terá que fazer a análise 

geológica do terreno do Visconde para poder avançar com o planeamento; 
- Manifestou junto da EDP a preocupação da Câmara relativamente aos problemas 

existentes com a iluminação pública; 
- Vai, conjuntamente com o Coordenador da Protecção Civil, analisar a questão 

relacionada com o desmantelamento das bombas da Garagem Patrício. 
 

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 
DE NOVEMBRO DE 2003, RELATIVA AO IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS (IMI): 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, usaram 
da palavra os senhores adiante referenciados: 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Promoveu a leitura de circular emanada da ANMP sobre a matéria, e prestou os 

esclarecimentos no âmbito da decisão tomada pela Câmara sobre a fixação das taxas do 
imposto municipal sobre imóveis. 

 
Jorge Carvalho: 
 
- Deu informação, na qualidade de avaliador da Direcção-Geral de Finanças, dos 

procedimentos actuais sobre avaliações e das alterações e repercussões que a nova 
legislação vem operar no sistema de avaliação da propriedade, em especial da 
propriedade urbana. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que o grau de certeza ao que irá acontecer é limitado, sendo que em 2005 

haverá a possibilidade de se proceder a correcções das taxas propostas pela Câmara. 
 
Rui Carvalho: 
 
- Perguntou quais os valores arrecadados em 2002 e 2003. 
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A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
Reatada a reunião, intervieram os senhores a seguir identificados: 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que a CDU iria votar contra, uma vez que a proposta iria ter reflexos nos 

bolsos dos proprietários dos prédios. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse compreender a filosofia de princípio das câmaras do oeste, mas, face à 

insuficiência de dados concretos, recomendava ao executivo que ponderasse o valor da 
taxa proposta. 

 
João Teófilo: 
 
- Disse ter consciência que as taxas iriam onerar os munícipes. No entanto, 

atendendo aos argumentos invocados e por uma questão de precaução, concordava com a 
proposta apresentada para 2004, com a recomendação de vir a ser objecto de avaliação 
que possibilite atempadamente à Assembleia decidir qual a taxa a fixar para o ano 
seguinte. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Sugeriu que a decisão passasse para a próxima reunião, em virtude de não terem 

sido apresentados na reunião camarária, onde o assunto foi apreciado, projecções das 
flutuações dos valores em causa. 

 
Rui Carvalho: 
 
- Chamou a atenção para as diferentes especificidades de cada concelho em 

matéria de ordenamento do território e arrecadação de receitas. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que os membros presentes na reunião onde o assunto foi discutido 

votaram unanimemente a proposta em apreço. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Propôs, verbalmente, que a votação do assunto fosse transferida para a próxima 

reunião e que se recomendasse à Câmara uma reflexão das razões da sua posição e 
fizesse chegar os resultados para serem apreciados na próxima reunião. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 24 
DE NOVEMBRO DE 2003, RELATIVA À NOMEAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

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

palavra o Senhor Rogério Cação, que solicitou esclarecimentos dos critérios que 
nortearam a escolha dos representantes das entidades e propôs verbalmente que o assunto 
fosse tratado na próxima reunião. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 2 DE 
JUNHO DE 2003, RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO PARA 
OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA IMOBILIÁRIA (ENCARGOS 
PARA GERÊNCIAS FUTURAS): 

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

registando quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam na próximo dia 26 de Dezembro (Sexta-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas, para apreciação dos assuntos que estavam 
agendados para hoje no período da ordem do dia e que não foram objecto de discussão e 
votação e, ainda, de outros que, dado a urgência da sua apreciação e decisão, fossem 
apresentados com a antecedência que permita chegar ao conhecimento dos deputados 
municipais em tempo oportuno. 

 
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 trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou encer-

rada 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.
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