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ACTA N.º 9/2003 
 

ACTA  DA  2.ª  REUNIÃO  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS 
DE DEZEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, 
REALIZADA  NO  DIA  26  DE  DEZEMBRO  DE  2003: 

 
Aos vinte e seis 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 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, Manuel Machado Chagas, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias 
Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos 
Carvalho, Delfim António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, 
Aleixo Pereira Braz, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro 
André Paiva Amador, 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: 
 

a) Apreciação e votação das actas n.os 5, 6 e 7/2003. 
 
2.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 do Orçamento Municipal para o ano financeiro de 
2004; 

4- Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2004; 

5- Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 
dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2004; 

6- Apreciação e votação da deliberação camarária de 15 de Dezembro de 
2003, relativa a um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças sobre a utilização do 
Pavilhão Gimnodesportivo D. Luís de Ataíde; 

7- Apreciação e votação da deliberação camarária de 15 de Dezembro de 
2003, relativa à alteração do quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados; 

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

9- Ratificação da deliberação de 18 de Dezembro de 2003 e dos 2 
protocolos celebrados com as Águas do Oeste, S.A. para abastecimento de água e recolha 
de efluentes pelo sistema multimunicipal. 
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3.º - 2.º Período de intervenção do público. 
 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Joaquim 
Raul Gregório Farto e Fernando Manjolinho Costa. 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Abel José Carvalho de Campos e Paulo 

Jorge Ferreira Santos. 
 
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 indicado: 
 
- Da Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues, à reunião do dia 10 de 

Dezembro corrente, por motivo de ordem profissional. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes as actas n.os 5, 6 e 7/2003, respectivamente das reuniões realizadas 

nos dias 26 de Setembro e 10 e 24 de Outubro 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 deputados municipais adiante 

identificados, que solicitaram as correcções a seguir indicadas: 
 
Rogério Cação: 
 
- Na acta n.º 5, folha 63, onde consta “n.º 6” deverá ficar mencionado o ponto “n.º 

8” do expediente. 
 
André Amador: 
 
- Na acta n.º 6, folha 84, onde consta “admite” deverá ficar consignado “afirma”. 
Presidente da Mesa: 
 
- Na acta n.º 6, folha 86, onde consta “e manifestou o seu apoio ao autarca de 
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Óbidos” deve ficar consignado “relativa ao apoio manifestado ao autarca de Óbidos”. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, e já com as correcções 

preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
Acta n.º 5/2003 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 
Acta n.º 6/2003 – Aprovada, por maioria, com 1 abstenções. 
Acta n.º 7/2003 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
Tendo a Assembleia entrado no período acima referenciado para apreciação dos 

assuntos nele agendados, usou da palavra o deputado municipal adiante identificado: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Propôs, verbalmente, que, sendo esta reunião o prolongamento da anterior, se 

votasse a admissão da ordem de trabalhos por consignar novos assuntos que não 
constavam na ordem do dia da última reunião. 

 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada admitida e aprovada, por 

unanimidade, tendo a Assembleia, de imediato, passado à apreciação dos assuntos 
constantes da ordem de trabalhos. 

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

Foi presente a proposta da Câmara, aprovada em sua reunião de 17 de Novembro 
de 2003, que fixou as taxas de 0,8% e 0,5% a aplicar no ano de 2004 para cobrança do 
Imposto Municipal sobre Imóveis. 

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em apreço, usaram da palavra os 
deputados municipais, adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a Câmara decidiu manter as taxas para cobrança do IMI por da 

simulação efectuada se constatar um nível de arrecadação próximo do anterior e que ao 
fixar-se taxas inferiores poderiam provocar desvios financeiros que não acompanham o 
nível evolutivo da receita. 

 
Aleixo Braz: 
 
- Disse que o diploma legal que dispõe sobre a matéria deveria ser distribuído pelos 

deputados municipais. 
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Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que, de futuro, irá providenciar que seja distribuído pelos deputados 

municipais a legislação alusiva aos assuntos que tenham como suporte a lei. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Disse que não ia participar na votação por motivo de exercer as funções de 

avaliador. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 12 

votos a favor, 10 votos contra e 1 abstenção. 
 
Fez declaração de voto verbal o deputado municipal (do PSD), Senhor Paulo 

Rodrigues, que referiu ter-se abstido por não terem sido apresentados estudos suficientes 
sobre as variações da incidência do imposto nas receitas municipais. 

 
Apresentou declaração de voto escrita o grupo da CDU, cujo texto, objecto de 

leitura, a seguir se transcreve: 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
 
A Câmara Municipal de Peniche deliberou que seja de 0,8% a taxa de incidência 

do Imposto Municipal sobre Imóveis. 
 
Não concordamos com essa percentagem, atentos os motivos a seguir indicados, e 

daí a razão de ser do nosso voto contra. 
 
Durante o debate na Assembleia Municipal sobre esta matéria ficou claro que a 

determinação da taxa de incidência do IMI – leia-se: a opção entre uma percentagem 
maior ou menor – se processou tendo exclusivamente em conta uma única variável: o 
volume de receitas a arrecadar pela Câmara com a aplicação do referido imposto 
comparativamente ao anterior regime fiscal que o IMI veio substituir. Compreendemos 
que essa seja uma legítima e óbvia preocupação do Executivo Municipal, mas não pode, a 
nosso ver, optar-se por determinada taxa de incidência em detrimento de qualquer outra 
com base num único critério, no caso, um critério estritamente financeiro. 

 
Foi também várias vezes utilizado o argumento de que a presente opção por uma 

taxa de 0,8% não seria nunca impeditiva de que, em anos seguintes, a percentagem dessa 
taxa pudesse ser fixada num valor inferior. Em nosso entender, o argumento pode 
perfeitamente ser virado do avesso: por que motivo não usar agora de alguma moderação 
na fixação do valor da taxa, diferindo para um momento posterior a fixação de uma 
percentagem mais elevada, caso se verificasse que as receitas obtidas por essa via 
representavam um decréscimo incomportável para a situação financeira da Câmara? 
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Estamos obviamente a favor das leis que visem repartir por todos, de forma mais 
equitativa, os encargos que a vida de uma comunidade impõe. Contudo, julgamos errado 
deixar no ar a ideia de que os sujeitos passivos quer o regime fiscal anterior pagavam de 
imposto um montante injustamente reduzido eram eles os culpados dessa situação. A 
responsabilidade dessa situação de injustiça relativa residia, isso sim, na lei então 
vigente. Não era “um favor” que se fazia, era o resultado de um normativo legal. Que se 
imponha agora abruptamente a passagem de um regime fiscal em que alguns pagariam 
uma “insignificância” para um novo modelo em que o valor mínimo do imposto é de 
12.000$00 (60,00 �) afigura-se-nos uma transição demasiado brusca, tanto mais que, 
para um número considerável dos sujeitos passivos abrangidos, uma importância de 
12.000$00 não será decerto uma ninharia. 

 
Costuma dizer-se que um dos valores que o Direito visa realizar é, a par da 

Justiça, a Segurança. E por segurança não se entende apenas a certeza jurídica, mas 
também a necessidade de assegurar ao cidadão condições materiais de vida dignas. 
Importa, pois, dosear estes dois valores – justiça e segurança – a fim de que o Direito 
cumpra a sua missão de realizar a ordem segundo a justiça. Por tudo isto, ao 
aumentarem-se os montantes de impostos a pagar por cidadãos que, em muitos casos, por 
forma alguma se podem considerar privilegiados, deverá sempre proceder-se a tais 
ajustamentos de forma moderada, prudente e comedida. Julgamos ainda que os membros 
desta Assembleia Municipal deveriam ter recebido os tão anunciados estudos sobre o 
impacto da aplicação das taxas – ou de 0,8% ou de 0,7%. 

 
Pensamos que a fixação de uma taxa de 0,7% se enquadraria nos parâmetros atrás 

enunciados, sem comprometer as finanças da autarquia. Por todas estas razões expostas, 
os deputados da CDU, signatários da presente declaração, votaram contra a deliberação 
da Câmara sobre esta matéria. 

 
Assembleia Municipal de Peniche, 26 de Dezembro de 2003. 
Os Deputados da CDU.” 
 

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, usaram da 

palavra os senhores adiante referenciados: 
Presidente da Mesa: 
 
- Solicitou ao Senhor Vereador do pelouro respectivo que fizesse o ponto da 

situação, nomeadamente que prestasse esclarecimentos sobre a falta de representatividade 
de algumas entidades. 

 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Disse que teve oportunidade de explicar na Câmara quais os procedimentos 
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levados a efeito e que admite ter havido erro interpretativo quanto à não inclusão da 
CERCIP; 

- Referiu, também, ter existido problema de comunicação com o Jardim Infantil de 
Serra d'El-Rei. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 21 

votos a favor e 4 abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE, PARA O ANO FINANCEIRO 
DE 2004: 

 
Por proposta verbal do Senhor Presidente da Mesa, que foi aprovada, por 

unanimidade, a Assembleia, atendendo à articulação existente entre os dois documentos 
em epígrafe, passou à sua apreciação, em simultâneo, tendo usado da palavra os senhores 
que adiante se referenciam: 

 
Jorge Amador: 
 
- Disse que, em face da aceitação das propostas apresentadas pela Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei, iria, na qualidade de Presidente da Junta, votar 
favoravelmente os documentos em apreço, remetendo para a parte final a sua declaração 
de voto. 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Solicitou que o Senhor presidente da Câmara desse uma panorâmica das linhas 

orientadoras que estiveram na base da elaboração do Orçamento e do Plano. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento dos princípios e objectivos que irão nortear a política de gestão 

orçamental para o próximo ano, nomeadamente em aspectos relacionados, entre outros, 
com a contenção da despesa corrente, equilíbrio entre a receita e despesa correntes, maior 
controlo na admissão de pessoal, actualização dos protocolos e descentralização da 
execução de obras para as Juntas de Freguesia. 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Lembrou que as obras inseridas no QCA consomem uma grande parte das receitas 

orçamentais. 
- Salientou o propósito do executivo em diminuir o déficit corrente; 
- Saudou a aposta de descentralização nas Juntas de Freguesia; 
- Congratulou-se com a continuidade dada ao planeamento e investimentos a 

realizar. 
 
Rogério Cação: 
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- Referiu que as grandes opções do plano não passam de um projecto de intenções; 
- Disse não poder, em rigor, dar a sua concordância às grandes opções do plano 

uma vez que não vê qualquer perspectiva de desenvolvimento na área do turismo, tendo 
em conta a actividade económica que lhe está associada, assim como na área da acção 
social, face à não integração, em concreto, da resolução dos problemas sociais existentes; 

- Afirmou que, se esta constatação se verifica nos objectivos atrás descritos, no seu 
entendimento é impossível considerar este documento como de grandes opções. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse congratular-se com as medidas previstas para contenção das despesas e 

questionou sobre a inclusão na receita do espaço e instalação ocupados pela Docapesca; 
- Referiu que o documento relativo às Grandes Opções do Plano deveria ser 

acompanhado de texto introdutório que manifestasse a tendência de evolução do 
investimento; 

- Manifestou a intenção de viabilizar os documentos e fez proposta de 
recomendação, que foi aprovada, consubstanciada na disponibilização da execução 
orçamental até à data, acompanhada de relatório de mapa de obras. 

 
Américo Gonçalves: 
 
- Disse que todos os anos se anda a discutir o “sexo dos anjos” relativamente ao 

orçamento e plano de investimentos, sabendo-se, à partida, que estes documentos são dois 
instrumentos previsionais necessários à realização dos objectivos propostos pelo 
executivo, cujos resultados dependerão dos meios financeiros disponíveis; 

- Referiu que o problema social é conhecido e dada a sua amplitude deverá ser 
objecto de tomada de medidas concretas e inserido num projecto mais alargado que não só 
e previsto em sede de orçamento e plano. 

 
Jorge Amador: 
 
- Disse que a decisão a tomar não poderá estar desarticulada do que se previu há um 

ano atrás e não foi concretizado; 
- Referiu que não deixará de ser crítico em relação a algumas matérias, 

nomeadamente o que considera ser um erro político a não instalação de um Centro de Dia. 
 
Delfim Campos: 
 
- Disse que não se pode fazer comparações entre as finanças pessoais e as do 

estado, ou seja, que o déficit não é impedimento da realização de determinados projectos. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que os documentos são da responsabilidade de quem tem a 

responsabilidade da gestão; 
- Defendeu a celebração de protocolo escrito entre a Câmara a as Juntas de 
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Freguesia da sede do concelho; 
- Solicitou esclarecimentos sobre se as obras da zona envolvente das piscinas iriam 

avançar; 
- Perguntou qual o andamento do processo relativo ao fosso das muralhas. 
 
Rogério Cação: 
 
- Disse que em momento de crise é que se devem tomar grandes opções, objectivos 

que não estão reflectidos no documento. 
 
Maria João Avelar: 
 
Chamou a atenção para alguns aspectos sobre os quais a Assembleia deveria 

reflectir, designadamente: 
- Disponibilização de mais informação por parte da Câmara sobre a gestão camarária; 
- Conhecimento das linhas concretas para inverter a tendência do desequilíbrio 

orçamental; 
- Criação de infra-estruturas para dinamização da indústria e de outras actividades 

económicas. 
 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que as infra-estruturas devem ser realizadas em vários pontos do 

concelho; 
- Lembrou os investimentos cultural e patrimonial efectuados com a aquisição de 

edifício para casa-museu de Serra d'El-Rei. 
 
André Amador: 
 
Teceu alguns comentários sobre os documentos apresentados, nomeadamente no 

respeitante: 
- A concessão de subsídios às freguesias de Conceição e São Pedro deveriam ser 

objecto de protocolo; 
- Dignificação do 30.º aniversário do 25 de Abril; 
- Maior investimento na área do turismo; 
- Criação de um museu de rendas e outro de arte-sacra. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Deu informações e prestou os seguintes esclarecimentos: 
- A vertente acção social é mais abrangente, estando associada a outros objectivos 

constantes do plano de investimentos; 
- Vai dar orientações para se facultar relatório das acções que não são visíveis; 
- São realizados investimentos laterais na área do turismo, sem que os mesmos 

estejam assinalados no plano; 
- Na elaboração dos documentos previsionais, e face ao sistema contabilístico 

actual, existem algumas dificuldades em equilibrar o orçamento; 
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- A alienação de terrenos tem em vista fins previamente planeados; 
- Trimestralmente irá ser apresentado ao executivo documento comprovativo da 

execução orçamental; 
- Nas relações com as freguesias terá que ser evidente o equilíbrio em função das 

disponibilidades financeiras e das perspectivas e anseios daquelas; 
- Ao arranjo dos espaços envolventes das piscinas está subjacente a reformulação 

do projecto; 
- Existe morosidade na elaboração do projecto do fosso das muralhas e espera a 

evolução do processo após reunião realizada com a comissão de acompanhamento no dia 
15 do corrente mês; 

- Foi criada a Secção de Aprovisionamento através da qual se prevê um maior 
controlo e contenção das despesas; 

- Na área dos recursos humanos, os serviços têm vindo a ser dotados nas suas faltas 
através da mobilidade de pessoal, sendo entendimento restringir ao máximo novas 
admissões de pessoal; 

- A Câmara tem as suas limitações para promover investimentos de apoio à 
indústria; 

- Têm vindo a ser apoiadas financeiramente as freguesias deficitárias. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que da leitura dos documentos não se fica com uma perspectiva de acção, 

os quais revelam uma sujeição atroz que condiciona a actuação do executivo; 
- Disse ser difícil num concelho que não gera fundos fazer com que as receitas se 

superiorizem às despesas, o que demonstra a enorme fragilidade do concelho a este nível; 
- Salientou a necessidade de se pensar colectivamente uma vez que o desequilíbrio 

a nível geral do País prenuncia um agravamento das dificuldades, ao que tudo indica, 
devido à insuficiência de receitas. 

Paulo Rodrigues: 
 
- Apresentou proposta de recomendação, cujo texto, que leu, a seguir se reproduz: 
 
“PROPOSTA: 
 
O Grupo do PSD na Assembleia Municipal, no âmbito do seu papel fiscalizador da 

acção da Câmara Municipal, propõe que na informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara à Assembleia sejam obrigatoriamente incluídos os seguintes pontos: 

 
1. Execução orçamental actualizada. 
2. Relatório da obras de empreitadas em curso ou em concurso 
3. Apresentação de mapa de obras e relatório de sua execução durante o 

período entre assembleias. 
4. Relatório de obras de administração directa não incluídas em mapas de 

obras. 
5. Relatório de actividade financeira. 
6. Relatório de recibos verdes, ajudas de custo, horas extraordinárias e 
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contratos a prazo pagos entre assembleias. 
 
O grupo do PSD na Assembleia.” 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Chamou a atenção para o facto dos documentos terem sido entregues num prazo 

muito curto em relação à data da reunião, e recomendou que, no próximo ano, aqueles 
fossem disponibilizados com maior antecedência a fim de proporcionarem uma análise 
mais consentânea com o grau de importância que merecem. 

 
Submetidos à votação, um após outro, os documentos em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 

Orçamento Municipal – Aprovado, por maioria, com 13 votos a favor, 6 
votos contra e 6 abstenções. 

Grandes Opções do Plano do Município de Peniche – Aprovado, por 
maioria, com 12 votos a favor, 6 votos contra e 7 abstenções. 

 
Apresentaram declarações de voto escritas e os Senhores Jorge Amador e Henrique 

Antunes, na qualidade de Presidentes das Juntas de Freguesia de Serra d'El-Rei e de 
Ajuda, respectivamente, e o grupo da CDU, cujos textos, objecto de leitura, a seguir se 
transcrevem: 

 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei 
 
Proposta para o ano 2004, apresentada em 2 de Dezembro de 2003 à Câmara 

Municipal de Peniche na pessoa do Senhor Presidente da Câmara, Jorge Gonçalves. 
 
Nota Prévia: 
Ao iniciar a apresentação das propostas para 2004, a Junta de Freguesia de Serra 

d'El-Rei não pode deixar de recordar os compromissos da Câmara Municipal de Peniche 
para o ano em curso, compromissos que não estão, definitiva ou parcialmente, satisfeitos, 
tais como: atraso do projecto do PU – Plano de Urbanização de Serra d'El-    -Rei; 
assinatura do protocolo para a instalação da Casa Museu; apoio de 12.500 euros para a 
construção do polidesportivo (obra que se encontra em fase adiantada); não 
concretização de um plano equilibrado de aplicação de tapete; atraso na elaboração do 
projecto do caminho agrícola das Cesaredas – Serra d'El-Rei e atraso na entrega da 
máquina-varredoura para a limpeza dos arruamentos da freguesia (entrega inicialmente 
prevista até ao passado mês de Julho). 

Propostas para 2004: 
1 - A resolução das diversas situação descritas na Nota Prévia, esperando que as 
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situação do Polidesportivo, Casa Museu e máquina-varredoura, ainda possam ser 
resolvidas durante o último mês de 2003. 

2 - Que o G.A.T. – Gabinete de Apoio Técnico, sediado em Caldas da Rainha, 
elabore o projecto para a instalação do tanque de natação, a ser implementado no 
terreno de domínio público e destinado a zona de equipamento, conforme consta no 
loteamento já aprovado com o n.º L11/02. 

3 - A construção da rotunda no cruzamento da Rua do Aterro/Rua Luís de Camões 
com o caminho agrícola de Vale Miguel. 

4 - A construção de passeios na Rua Nova e na Avenida da Liberdade/EN 114 à 
entrada da vila. 

5 - O apoio à construção do novo armazém da Junta de Freguesia. 
6 - A aplicação de tapete nos seguintes arruamentos desta vila: 

- Rua da Alegria; 
- Rua Pai Cavaleiro; 
- Rua da Cascalheira (no caso, de falhar o plano de aplicação previsto  
para o mês de Dezembro / 03); 
- Rua 1.º de Dezembro; 
- Rua da Carpintaria; 
- Rua Vale Cavalos; 
- Rua do Forno da Cal; 
- Rua da Mãe de Água; 
- Rua do Poço dos Eiras; 
- Travessa das Escolas; 
- Travessa do Poço das Eiras. 

Protocolo de Descentralização: 
7- A revisão e o alargamento do protocolo de Delegação de Competências em 

vigor, nomeadamente nas seguintes áreas: 
- Manutenção dos caminhos agrícolas; 
- Construção de passeios; 
- Construção de espaços verdes; 
- Alcatroamentos. 

Nota final: 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Jorge Gonçalves, na sua 

reunião de hoje, pelas 18 horas, nos Paços do Concelho, aceitou as propostas por nós 
apresentadas. 

Com os melhores cumprimentos. 
Vila de Serra d'El-Rei, 28 de Novembro de 2003. 
O Presidente da Junta – a) Jorge Alberto Bombas Amador.” 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 

 
Votei a favor do Orçamento para o ano de 2004 porque considero que finalmente 

se começa a fazer justiça à Junta de Freguesia de Ajuda, no contexto orçamental. 
Foram dados os primeiros passos por parte da Câmara para dar resposta às justas 

reivindicações apresentadas por mim em nome da Junta desde o início do mandato. 
Considero consignadas e aprovadas as condições mínimas para dar-mos início ao 
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trabalho profícuo em prol da população. 
Desde o momento em que me decidi candidatar à presidência da Junta da Ajuda 

ficou claro para mim que esta era uma batalha a vencer: “Deixar de ser uma Junta de 
passar atestados e atribuir subsídios e passar a ser uma Junta também de fazer obra 
através de meios próprios”. 

Não quero deixar no entanto de realçar a minha forte insatisfação por não ver 
consignado em orçamento uma verba que possibilite o arranque da recuperação do 
edifício “Traquinas” da Rua Marquês de Pombal para o Centro de Dia dos idosos da 
Cidade. 

Não posso dar-me como satisfeito com a ausência de verbas para dar início a um 
plano de segurança para a Marginal Norte. 

Satisfaz-me particularmente registar o investimento previsto para as Escolas 
Básicas e para a reabilitação dos espaços fronteiros ao Bairro da Prageira (que inclui o 
reivindicado Polidesportivo descoberto) e finalmente a opção para o embelezamento da 
Entrada de Peniche. 

Continuo a lamentar a opção de não construir novas habitações sociais para as 
populações mais desfavorecidas. 

Chateia-me fortemente o “conformismo” quanto ás areias despejadas à entrada de 
Peniche, na zona do Molhe Leste e no Porto de Pesca. 

Comungo do “inconformismo” partilhado quanto ao adiamento sistemático e já 
doentio no que se refere à limpeza e recuperação do Fosso das Muralhas. 

Por último lamento que não se tenha tido ainda a coragem política para 
subscrever um protocolo com a Junta de Freguesia de Ajuda. 

 
Peniche, 26 de Dezembro de 2003. 
O Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda.” 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
Orçamento e Plano para 2004 
 
Os deputados da CDU, signatários da presente declaração, votaram contra os 

documentos acima referidos, pelos motivos que a seguir se expõem: 
 
- Previsão de receitas de capital completamente impossíveis de se concretizarem; 
- Ausência de qualquer referência à elaboração de um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do nosso concelho; 
- Ausência de referências relativamente à questão da habitação social; 
- Ausência de medidas tendentes à descentralização de competências pelas 

freguesia; 
- Ausência de medidas que visem na prática pôr a funcionar o tão justamente 

desejado Centro de Dia e de Convívio. 
 
Assembleia Municipal de Peniche, 24 de Dezembro de 2004. 
 
O Grupo da CDU na Assembleia.” 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 
2004: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, usaram da 
palavra os senhores adiante referenciados: 

 
Jorge Amador: 
 
- Criticou o facto das freguesias não terem sido ouvidas e disse que não é correcto 

quebrar-se o procedimento que vinha sendo seguido. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Manifestou o seu desacordo relativamente à decisão de aumentar 

substancialmente as tarifas; 
- Congratulou-se quanto à posição e objectivos sobre a redução de perdas. 
 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Disse considerar o tarifário exagerado em comparação com os valores praticados 

noutros concelhos; 
- Perguntou quais os motivos por que os empreiteiros não executam os ramais de 

ligação aos edifícios. 
 
André Amador: 
 
- Referiu que os documentos enfermam de clarificação dos números apresentados e 

perguntou há quanto tempo não são objecto de alteração. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que, sabendo as pretensões do ano anterior, o plano contempla as obras 

julgadas mais prioritárias para 2004; 
- As receitas devidas por serviços prestados pelos SMAS estão abaixo dos custos 

reais. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 11 

votos a favor, 5 votos contra e 9 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2003, RELATIVA A UM ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO D. LUÍS 
DE ATAÍDE: 
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Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, usaram da 
palavra os senhores adiante referenciados: 

 
Henrique Bertino: 
 
- Perguntou se não houve lapso em incluir a Cercip nos eventuais 

utilizadores/pagadores, já que é de opinião que a instituição deveria ser objecto de outro 
tratamento. 

 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Referiu que foram feitos estudos e que os encargos a satisfazer são comparados 

aos praticados por outros municípios. 
 
Rogério Cação: 
 
- Disse que do ponto de vista simbólico e de reconhecimento social aos utilizadores 

que são atendidos na Cercip deveria ser dado outro tratamento, nomeadamente através da 
isenção de taxas. 

 
Rui Carvalho: 
 
- Perguntou se um determinado grupo de pessoas poderia promover o aluguer do 

pavilhão. 
 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Referiu que grupos de pessoas poderiam utilizar o pavilhão desde que estivessem 

integrados numa instituição. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Disse parecer lógico que grupos de pessoas possam utilizar o pavilhão sem 

quaisquer outras formalidades. 
 
Rui Carvalho: 
 
- Solicitou alteração ao regulamento com vista a proporcionar que grupos da 

população e empresas devidamente identificados possam utilizar o pavilhão. 
 
Sandra Matos: 
 
- Disse partilhar das opiniões antecedentes de ser dada a possibilidade de utilização 

por grupos de pessoas desde que exista vigilância do recinto e prestação de seguro-caução 
de responsabilidade civil. 
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Jorge Amador: 
 
- Disse estar de acordo que a figura de “outros” esteja contemplada no 

regulamento; 
- Os valores das taxas de utilização por parte de utentes da Cercip devem ser 

repensadas. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Solicitou que o executivo dê forma à inclusão de norma que possibilite a 

utilização por grupos da população. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse considerar que as taxas fixadas para utilização do pavilhão são de valores 

muito baixos que inviabilizam a rentabilização do investimento efectuado. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Solicitou que o executivo encare a hipótese de grupos organizados e devidamente 

identificados poderem utilizar as instalações. 
 
Rogério Cação: 
 
- Referiu que a idoneidade é difícil de julgar e que se deverá dar abertura a 

extractos da população que pretendam utilizar o pavilhão e responsabilizá-los por 
eventuais problemas que ocorram; 

- Disse que deveria existir critérios de utilização e que se não poderão fazer juízos 
de intenção sobre as pessoas que procuram usufruir das instalações. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que devem ser viabilizadas outras situações para além das que se encontram 

previstas no regulamento. 
 
Delfim Campos: 
 
- Disse discordar da utilização por grupos de pessoas em detrimento das escolas. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que não estamos na presença de estrutura inteiramente municipal, 

cabendo à escola viabilizar a sua utilização por estruturas extra-escolares; 
- Disse admitir a criação de um conjunto de regras para grupos organizados; 
- Salientou que a utilização do pavilhão para além das escolas tem como objectivo 

proporcionar à população, em grupos organizados, um espaço para a prática desportiva e o 
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desenvolvimento junto das colectividades da criação de modalidades desportivas. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Salientou o contributo dado pela Assembleia para melhoria do documento; 
- Apresentou proposta verbal para aprovação do documento, devendo a Câmara, em 

próxima reunião, apresentar os aditamentos manifestados pelas preocupações e pretensões 
dos deputados municipais. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 19 

votos a favor, 1 voto contra e 5 abstenções. 
 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2003, RELATIVA À ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7.º da ordem de trabalhos, usaram da 
palavra os senhores adiante referenciados: 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Prestou esclarecimentos sobre a matéria, designadamente que alteração tem em 

vista a criação de lugares do quadro em contrapartida com a extinção de outros. 
 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou se faz sentido a criação de lugares quando o Município vai fazer parte 

das “Águas do Oeste”. 
 
António José Filipe: 
 
- Questionou se as medidas a tomar irão agravar os custos de exploração e 

aumentar os encargos de funcionamento. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Perguntou quais as razões por que os SMAS não promovem a abertura de lugares 

para as áreas do ambiente e engenharia sanitária. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a alteração tem por base uma decisão anterior e o reajustamento do 

quadro em função dos técnicos que são necessários. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 22 
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votos a favor e 3 abstenções. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os pontos 8 e 9 da ordem de trabalhos, 

respectivamente, apreciação do regime de criação, quadro de atribuições e competências das 
Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas e o funcionamento dos seus órgãos e 
ratificação da deliberação de 18 de Dezembro de 2003 e dos 2 protocolos celebrados com as 
Águas do Oeste, S.A. para abastecimento de água e recolha de efluentes pelo sistema 
multimunicipal, seriam objecto de apreciação em reunião exclusiva a realizar 
extraordinariamente no próximo mês de Janeiro, no mesmo local e em data a fixar. 

 
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 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. 


