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ACTA    N.º    8/2004ACTA N.º 8/2004  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  

D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  29  D E  N O V E M B R O  D E  2004 :  
 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatro, no 
edifício-sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta 
minutos, 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, Abel José 
Carvalho de Campos, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, João 
Paulo Oliveira Teófilo, Jorge Santos Carvalho, Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge 
Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina 
Machado Matos, António José de Azevedo Filipe, Marco António Borges Bem 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 15 de 

Novembro de 2004, sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 
2 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 15 de 

Novembro de 2004, sobre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem; 
3 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 25 de 

Outubro de 2004, relativa à desafectação do domínio público de uma parcela 
de terreno; 

4 – Apreciação e votação do protocolo a celebrar com o Instituto 
Politécnico de Leiria, relativo à cedência de três parcelas de terreno, destinadas 
à construção de residências para estudantes; 

5 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 3 de 
Novembro de 2004, relativa ao aditamento da alínea o) ao n.º 1 do artigo 48.º 
do Regulamento de Resíduos Sólidos do Município de Peniche. 

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

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

trabalhos as Senhoras Catarina Santos Correia e Maria João Estevam Avelar Rodrigues 
e o Senhor Américo Araújo Gonçalves. 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Manuel Machado Chagas, Delfim 

António Ferreira Campos e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luís Gonzaga 

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

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

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

justificação de falta à reunião de hoje, a seguir indicado: 
- Da Senhora Márcia João Brás de Timóteo, por motivo de assistência a familiar 

(descendente) doente. 
Deu, ainda, conhecimento do pedido verbal de justificação de falta do 

Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Carlos Norberto Freitas Mota, em virtude 
de se encontrar doente. 
 

A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Joaquim Raul Gregório Farto, por um período de 8 dias, a partir de 

hoje, por se encontrar ausente do concelho no exercício de funções profissionais. 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 5 dias, a partir de 

hoje, por motivo de deveres académicos. 
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A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 
solicitados 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 DA ORDEM DO DIA:

 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a inclusão 

na ordem de trabalhos desta reunião de um novo ponto relacionado com o aditamento 
do n.º 2 ao artigo 48.º do Regulamento de Resíduos Sólidos do Município de Peniche, 
cujo texto, a seguir, se transcreve: 

 
“Artigo 48.º 
.............................................................................................................................................. 
2) A Câmara Municipal, a requerimento dos interessados, e após parecer e posterior 

acompanhamento pelos serviços municipais de veterinária, poderá aprovar locais em que seja 
permitido o fornecimento de alimentação a pombos.” 

 
Ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido do 

assunto ser tratado em simultâneo com o ponto 5 da ordem de trabalhos. 
 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa, atendendo ao número 

significativo de pessoas do público que se encontrava presente, propôs a alteração da 
apreciação dos assuntos agendados, por forma a que o ponto destinado à audição do 
público fosse discutido em primeiro lugar. 

 
Submetida à discussão, foi a proposta de alteração do agendamento aprovada, 

por 12 votos a favor contra 8 votos a favor da discussão dos assuntos constantes da 
ordem de trabalhos inicial, incluindo o ponto agora aditado, e 1 abstenção. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período destinado à audição do público, usou da palavra a Senhora 

Suzanne Marie Ganhão Santos, na qualidade de membro dos corpos sociais da APAP – 
Associação de Protecção de Animais de Peniche, que fez a leitura de um abaixo- assinado 
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subscrito por 2.701 pessoas, cujo texto, a seguir se reproduz: 
 

“Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Peniche 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche 
Senhores (a) Vereadores (a) 
Senhores (as) Deputados (as) 
 
A Câmara Municipal de Peniche aprovou na sua reunião ordinária de 3 de Novembro, 

uma alteração ao Regulamento de Resíduos Sólidos do Município de Peniche, cujo artigo 48.º 
passou a ter a seguinte redacção: 
“Artigo 48.º 

1 – Relativamente à higiene e limpeza das vias e outros espaços públicos, as seguintes 
contra-ordenações são punidas com as coimas indicadas: 

............................................................................................................................................. 
o) Fornecer qualquer tipo de alimento nas vias e outros espaços públicos, ou, ainda que 

em espaços privados, seja susceptível de atrair animais de companhia, errantes, selvagens ou que 
vivam em estado semi-doméstico no meio urbano, tais como gatos, cães e pombos, causando 
insalubridade na via pública – coima  de um décimo a uma vez o salário mínimo nacional.” 

No desconhecimento da profundidade que o debate que levou a esta alteração teve no seio 
do executivo camarário, os abaixo assinados vêm por esta forma manifestar a sua total 
discordância com o conteúdo e finalidades da alteração introduzida, na medida em que esta não 
tem em conta a realidade específica do nosso Concelho. 

De facto, a decisão tomada é inaceitável do ponto de vista ético, na medida em que não 
tem em conta os direitos dos animais em questão e, sobretudo, a responsabilidade que os 
munícipes têm em grande parte das situações de abandono. Alimentar animais abandonados ou 
errantes nas vias e outros espaços urbanos, longe de constituir um ilícito sujeito a coima, deveria 
antes conferir a quem o pratica, o reconhecimento por uma atitude saudável e humana para com 
animais indefesos. 

Entendem por isso os signatários que os autarcas deste Concelho deveriam, ao invés de 
recorrer a artifícios normativos no mínimo polémicos, pugnar antes pela aprovação de medidas de 
planeamento e gestão desta problemática que, em vez de limitar aos cidadãos o exercício da 
solidariedade para com os animais, proporcionasse a implementação de medidas de salvaguarda 
dos seus direitos, nomeadamente promovendo a formação e penalização dos proprietários 
incumpridores das regras mais elementares da relação com o animal de estimação. 

Deveriam, por exemplo, ter tomado as medidas necessárias que permitissem avançar 
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com a construção de um abrigo para animais abandonados, que tornasse possível que a 
mobilização cívica dos munícipes pudesse dar uma primeira resposta ao problema, 
nomeadamente permitindo a sua recolha, acolhimento e tratamento. 

Em vez de proporem medidas fundamentadas numa abordagem globalizante do 
problema, optaram antes por equacionar uma resposta pontual, completamente deslocada da 
cultura local, porventura para responder a alguns munícipes indignados por não verem o poder 
político tomar medidas adequadas nesta matéria. Mas não se pode tentar responder à 
incapacidade de encontrar, em tempo, soluções equilibradas, com uma medida que certamente 
não terá sido suficientemente reflectida, naquilo que representa, e, sobretudo, naquilo que não irá 
mudar. 

Não podemos por isso deixar de verberar o caminho escolhido, que preferiu o acto 
administrativo desprovido de qualquer conteúdo ético, a uma solução humanizada e 
consensualizada com a comunidade, nomeadamente com o munícipes que se têm mostrado 
preocupados com os direitos dos animais. Entendemos por isso que, se forem reflectidas outras 
soluções possíveis, as medidas que querem introduzir no Regulamento não serão necessárias! 

Não é esta, certamente, a via do diálogo e colaboração que prometem à APAP – 
Associação de Protecção dos Animais de Peniche, que nunca é convidada a participar nas 
definições das medidas camarárias que dizem respeito aos animais. Rejeitamos que a solução 
eutanásica seja a única possível, pelo que continuamos à espera de que a Câmara nos chame para 
partilharmos soluções possíveis. 

A APAP foi criada em Novembro de 2001, tendo a escritura pública sido efectuada em 7 
de Fevereiro de 2002; a primeira reunião com o Senhor Presidente da Câmara realizou-se em 21 
de Fevereiro de 2002 e, desde então para cá, temos travado uma autêntica luta, feita de paciência, 
persistência e desespero, esperando soluções prometidas que tardam em aparecer. Desde sempre 
pusemos em cima da mesa a nossa total disponibilidade e empenhamento para encontrarmos as 
melhores soluções. E de tal modo, que procuramos, pelos nossos próprios meios, um terreno 
apropriado para instalar o centro de acolhimento de animais. Encontrámo-lo, dinamizamos o 
projecto e agora ... Estamos há meses à espera de decisão da Câmara! 

Já que pouco mais podemos fazer, exigimos pelo menos o respeito pelos animais, 
recusando que de forma directa ou indirecta os queiram matar pela fome! Os animais são os 
menos culpados do abandono a que estão sujeitos. Não foram eles que o escolheram. 

Pelo atrás exposto, e em nome de um Concelho respeitador dos direitos dos animais, os 
signatários solicitam de VV. Ex.ªs a suspensão de tal medida até estarem encontradas as soluções 
de prevenção ajustadas. 

Peniche, 22 de Novembro de 2004.” 
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Seguidamente, intervieram os senhores, que adiante se identificam: 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a proposta tem em vista a harmonização do Regulamento em 

vigor à legislação publicada em 2003; 
- Deu conhecimento de outros regulamentos existentes e em vigor e respectivas 

autarquias. 
 
Rogério Cação: 
 
- Apresentou o seu protesto por entender errado a atitude e o caminho esco-

lhido para resolução do problema; 
- Disse ter havido falta de diálogo com as Juntas de Freguesia e a APAP e que a 

intenção dos proponentes é bem intencionada; 
- Salientou que a Câmara deveria facultar informação sobre as estruturas que as 

demais câmaras dispõem para recolha dos animais comparativamente com as suas; 
- Referiu que, mexendo a situação com a sensibilidade das pessoas e dadas as 

questões éticas que levantam, podiam ser criadas condições para que, aplicando-se a lei, 
esta não ferisse susceptibilidades. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Fez leitura da deliberação camarária de 3 de Novembro último, cujos 

considerandos levaram a que as pessoas se manifestassem; 
- Salientou a existência de lacuna de déficit democrático, atendendo a que as 

Juntas de Freguesia e a APAP não foram ouvidas antes da tomada de decisão e 
divulgação do esclarecimento público; 

- Informou que tem manifestado o desejo de colaborar, nomeadamente no 
respeitante ao desbloqueamento do terreno e que em todos os contactos com o 
Presidente da Câmara tem havido abertura para que o projecto avance; 

- Chamou a atenção de que se a lei fosse cumprida a Câmara teria que dispor já 
de um canil municipal; 

- Apresentou as suas razões, em documento escrito, que aqui se dá por 
reproduzido, em contraposição aos fundamentos da Câmara sobre a matéria. 
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Maria João Avelar: 
 
- Referiu que o assunto não teve desenvolvimento normal, por extemporâneo e 

que dada a sua sensibilidade e importância a APAP deveria ser parceiro interventivo no 
processo; 

- Parafraseou que a grandeza de uma nação e o seu progresso moral, podem ser 
avaliados pela forma como tratam os animais; 

- Disse que também tem animais e que gosta que os mesmos não agastem as 
pessoas; 

- Chamou a atenção de que a resolução dos problemas existentes passa pela 
conjugação de determinados aspectos, como sejam, o saber cuidar dos animais, educação 
das novas gerações e cuidados de higienização e saúde pública, onde sobressaem, desde 
logo, a recolha atempada de lixo, lavagem de ruas e passeios, varredura e corte de ervas; 

- Lembrou que a medida da disponibilização dos saquinhos deverá, entre 
outras, ser desenvolvida e ampliada; 

- Disse concordar que quaisquer acções a tomar devam ser precedidas de 
esclarecimento público; 

- Referiu, ainda, que deverão ser criadas condições tendentes ao tratamento dos 
animais e que decorre da lei a obrigatoriedade de existência de canil municipal. 

 
Américo Gonçalves: 
 
- Perguntou quais as razões que presidiram para que a reunião se realizasse 

nesta Segunda-feira; 
- Propôs alteração da discussão da ordem de trabalhos, por forma a que o ponto 

cinco fosse englobado na discussão; 
- Aludiu à falta de referência na ordem de trabalhos, de que a matéria em causa 

está de acordo com a legislação vigente; 
- Disse lamentar o comportamento da CDU neste processo, salientando que há 

outras prioridades objectivas a realizar e outras formas de se poder resolver o assunto. 
 
Jorge Amador: 
 
- Esclareceu que a Assembleia já anteriormente havia decidido alterar os dias 

das reuniões desde que estas colidissem com as datas dos congressos dos partidos; 
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- Colocou à consideração da Assembleia a alteração da ordem de trabalhos, que 
foi aceite. 

 
Sandra Matos: 
 
- Referiu estar na presença de um assunto delicado onde deve prevalecer a 

solidariedade e a ética; 
- Concorda com as preocupações do executivo quanto à prevenção dos aspectos 

da higiene e saúde pública; 
- Disse sentir-se incapaz de aprovar o aditamento proposto. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse concluir das declarações prestadas que existe um sentimento de 

consenso relativamente à defesa dos animais e da saúde pública e um objectivo comum 
quanto à construção de um canil e suspensão imediata da norma; 

- Manifestou, também, o seu desagrado por não terem sido ouvidas as Juntas de 
Freguesia e não ter havido um envolvimento público sobre o estabelecimento da norma. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse ter apenas a pretensão de dar conhecimento que a norma já consta nos 

regulamentos de alguns municípios, que referiu, e que a decisão tomada está sustentada 
nas orientações transmitidas pela Direcção-Geral de Veterinária; 

- Referiu ser sua intenção a construção de um centro de recolha oficial e avançar 
com acções de educação e maior responsabilização das pessoas; 

- Esclareceu que cabe à Assembleia Municipal aprovar ou não a proposta 
apresentada uma vez que a norma só tem aplicabilidade na ordem jurídica após decisão 
favorável. 

 
Médica Veterinária Municipal: 
 
- Prestou esclarecimentos julgados pertinentes sobre a matéria, nomeadamente em 

relação às acções desenvolvidas para recolha de animais errantes, e informou que tem 
tentado implementar acções e medidas pedagógicas e de sensibilização ao nível das escolas 
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com a colaboração da APAP, e que aguarda uma resposta sobre a esterilização de animais. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que se alguém está preocupado com a situação, a APAP é uma delas, a 

qual está interessada em alimentar os animais nos abrigos; 
- Salientou que nunca foi equacionada a forma como surgiram os problemas; 
- Deu conhecimento da evolução do processo e referiu não haver nenhum 

terreno entregue à APAP para consecução dos objectivos pretendidos e inerentes à 
recolha dos animais. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que embora não havendo consenso na Câmara sobre a matéria, a 

resolução dos problemas da responsabilidade da Câmara está em primeiro lugar e 
acima de quaisquer outros propósitos, sem que se deixe de procurar uma solução para 
os dois casos, ou seja, construção de um abrigo para animais abandonados e de um 
centro de recolha oficial. 

 
Sebastião Batalha: 
 
- Referiu que deveria ter havido reunião com a APAP antes da tomada de 

qualquer decisão. 
 
João Paulo: 
 
- Disse que a discussão poderia ter sido evitada caso tivesse havido 

disponibilização de consertação entre as partes; 
- Referiu que a medida é justa e nos devemos preocupar, já que alimentar 

animais na rua agrava a situação; 
- Disse concordar com acções pedagógicas nas escolas; 
- Salientou que o problema encerra uma questão de mentalidade e de 

responsabilidades não assumidas; 
- Afirmou que a APAP tem um papel meritório na recolha de animais e 

respectiva adopção; 
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- Discordou da apreciação, em simultâneo, por extemporânea, da matéria 
relacionada com a recolha de animais. 

 
Rui Carvalho: 
 
- Referiu que nenhum dos membros está em condições de votar a alteração 

proposta e que a Câmara poderia resolver o assunto junto da APAP. 
 
António José Filipe: 
 
- Disse não poder ficar indiferente à aberrante e injusta norma proposta e 

referiu que os problemas de saúde pública não devem ser atribuídos aos animais; 
- Salientou que no banco do hospital têm passado poucos casos de incidentes 

provocados pelos animais. 
 
Rogério Cação: 
 
- Chamou a atenção para a demora que se verifica no desenvolvimento do 

processo, onde as soluções não aparecem; 
- Disse que os direitos dos animais devem ser defendidos tal como a saúde 

pública o deve ser; 
- Sugeriu a constituição de comissão de trabalho para aprofundar a questão e 

propor medidas que julgue necessárias para resolver o problema. 
 
Paulo Santos: 
 
- Referiu que a proposta teve o mérito de despertar consciências para a situação 

existente; 
- Disse que, não tendo dado grande importância às coimas e sendo o problema 

mais profundo e relacionado com a recolha de animais, faz todo o sentido avançar com 
este assunto, logo que haja alternativas. 

 
Américo Gonçalves: 
 
- Perguntou se o espaço já adquirido não poderia ser utilizado em parceria com 
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a APAP. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que a APAP está disponível para colaborar em acção consertada com a 

Câmara; 
- Propôs a abolição da taxa de chipagem. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou das razões por que o instrumento de ordenamento do território não 

permite a construção das duas soluções; 
- Disse estar disponível para que se estabeleça uma comissão de trabalho. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Informou que as questões relacionadas com a insalubridade das vias e outros 

espaços públicos começou a ser mais sentida a partir do início de funções da Médica 
Veterinária Municipal; 

- Disse que as actuais instalações que servem de canil poderão ser melhoradas e 
ajustadas; 

- Deu conhecimento de que já foi iniciada campanha de sensibilização dos 
munícipes, convidando-os a participar na resolução do problema; 

- Questionou sobre se haveria garantia da inexistência de animais doentes ou 
que ataquem pessoas; 

- Discordou da ideia de se ter perdido tempo em avançar com medidas que 
permitissem dar resposta ao problema. 

 
António José Filipe: 
 
- Contrapôs que existem muito mais pessoas que atacam os animais do que o 

inverso. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Questionou a violação do PDM para a hipótese de construção dos dois abrigos 

para animais. 
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Rui Carvalho: 
 
- Referiu que, se a Câmara e a APAP tivessem antecipadamente discutido o 

assunto, concerteza não se estaria a prolongar esta apreciação. 
 
João Augusto: 
 
- Perguntou se eram necessárias as duas soluções; 
- Questionou sobre a viabilidade de celebração de protocolo entre a Câmara e a 

APAP. 
 
Jorge Amador: 
 
- Pôs à consideração a constituição de comissão para análise e apresentação de 

proposta pela resolução do assunto, sem que a sua composição tivesse sido indicada até 
final da reunião. 

 
Suzanne Ganhão: 
 
- Agradeceu a disponibilidade da Assembleia na abertura do diálogo e 

manifestou o seu agrado por constatar existir da parte dos autarcas a preocupação de, 
também, como cidadãos, se encontrar uma resposta harmonizada para o problema e 
referiu estar a APAP aberta a colaborar e a participar na sua resolução. 

 
Seguidamente, usou da palavra o munícipe, a seguir indicado: 
 
Fernando Oliveira Fernandes: 
 
- Perguntou, na qualidade de representante da Quinta do Juncal, em Serra d'El-

Rei, para quando estaria previsto o asfaltamento à referida quinta, uma vez que tal 
compromisso já provém dos anos 2003 e 2004. 

 
De seguida, intervieram os Senhores, a seguir mencionados: 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que as prioridades dos asfaltamentos a realizar nas áreas rurais são 
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acertadas e executadas em colaboração com as respectivas freguesias. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que a Câmara assumiu o asfaltamento e conforme ofício recebido se 

comprometia a realizá-lo em 2004. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Dirigiu convite ao interessado para realização de reunião onde seria discutido 

o assunto. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO 

DE 2004, SOBRE AS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI):  
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1 da ordem de trabalhos, tendo-se 

registado as intervenções dos senhores adiante mencionados: 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que até ao momento houve um aumento de cobrança do IMI em cerca 

de 90.000,00. 
 
António José Filipe: 
 
- Disse que a taxa do IMI a fixar para o próximo ano devia ser inferior à 

proposta pelo executivo. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Informou que o Serviço de Finanças poderia fornecer dados mais concretos 

sobre a actualização da receita a arrecadar; 
- Chamou a atenção para a probabilidade de evolução do IMI e que devido a tal 

circunstância a taxa a fixar poderia ser mais baixa. 
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Américo Gonçalves: 
 
- Referiu que a proposta é razoável. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Salientou a possibilidade de isenção a eventuais contribuintes que não podem 

pagar. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Referiu que a incidência prevista anteriormente não foi tão abrangente e que a 

decisão do executivo é adequada e equilibrada por forma a não haver grandes descidas. 
- Disse que a Assembleia deveria continuar atenta para a possibilidade de se 

poder vir a diminuir a taxa sem oscilações negativas. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que a Assembleia não detém informação abalizada para a tomada de 

decisão ponderada. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Disse continuar preocupado com a situação de 2.ª habitação face ao novo 

sistema de avaliação; 
- Referiu que o processo das novas avaliações se encontra atrasado. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, com 9 votos a favor 

e 10 abstenções. 
 
Apresentou declaração de voto escrita o grupo do PSD, cujo texto a seguir se 

transcreve: 
 
“Declaração de Voto 
 
O Grupo do PSD absteve-se por duas razões: 

1- Dada a escassa informação, fornecida pela Câmara Municipal, não poder com 
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rigor decidir pelo voto favorável ou desfavorável. 
2- Em virtude de que no texto apresentado esta receita ser de extrema importância 

para a Câmara Municipal de Peniche, não quer o PSD ser visto como um partido que 
de forma irresponsável inviabiliza a gestão socialista desta Câmara. 

 
O grupo do PSD.” 
 
Não foram apresentadas mais quaisquer declarações de voto, embora o grupo 

da CDU tivesse manifestado tal intenção. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO 

DE 2004, SOBRE A TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 2 da ordem de trabalhos, não se 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 25 DE OUTUBRO 

DE 2004, RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA 

DE TERRENO:  
 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto 3 da ordem de trabalhos 

usou da palavra o Senhor António José Filipe, que referiu dever futuramente a 
informação sobre as parcelas a desafectar vir acompanhada de planta de localização. 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO A CELEBRAR COM O INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE LEIRIA, RELATIVO À CEDÊNCIA DE TRÊS PARCELAS DE 

TERRENO, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES:  
 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da 

palavra os Senhores adiante identificados: 
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Jorge Carvalho: 
 
- Propôs o aditamento de “que frequentam o ensino superior em Peniche”, à 

alínea b) da cláusula 3.ª do protocolo. 
- Propôs a introdução de aditamento ao protocolo no sentido de constar nas 

condições de cedência “a salvaguarda da manutenção e conservação dos edifícios”. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Perguntou quantas camas estão previstas após conclusão dos edifícios.  
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Manifestou o seu regozijo pela abertura da Câmara relativamente à concreti-

zação do projecto; 
- Salientou que a Administração Central deveria cumprir com as obrigações que 

lhe cabem sobre esta matéria. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a Câmara não poderá ser mais redutora uma vez que estão salva-

guardados os direitos de cedência; 
- Informou que as instalações vão ficar com 950 camas. 
 
Submetida à votação, foi o texto do protocolo aprovado, por unanimidade. 
 

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 

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. 


	Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatro, no edifício-sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos, 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, Abel José Carvalho de Campos, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Jorge Santos Carvalho, Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina Machado Matos, António José de Azevedo Filipe, Marco António Borges Bem e Rui António Rodrigues Carvalho, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

