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ACTA    N.º    10/2005ACTA N.º 10/2005  
 

A C T A  D A  2 . ª  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  

D E Z E M B R O  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   3 0   D E   D E Z E M B R O   D E   2 0 0 5 :  
 

Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano dois mil e cinco, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, 
estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, Orlando Ferreira Cipriano 
Santos, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade 
Farto Azevedo Filipe, António Manuel Prioste Salvador, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António 
Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, António José 
Azevedo Filipe, Júlio Alberto Silva Coelho, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos 
Costa, Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Rui António 
Rodrigues Carvalho, Jacinto Sousa Pinto, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André 
Paiva Amador, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves e Marco António Borges Bem, reuniu a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de “antes da ordem do dia” (continuação). 
 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
3.º - Período da ordem do dia:  

 
1. Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 

dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2006; 
2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 12 de Dezembro de 

2005, relativa a um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças do Município; 
3. Designação de quatro pessoas para integrar a Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens de Peniche; 
4. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar o 

Conselho Consultivo do Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo, de Peniche; 
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5. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia como membro da 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

6. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o 
Conselho Municipal de Educação; 

7. Apreciação e votação da deliberação camarária de 26 de Dezembro de 
2005, relativa à Taxa Municipal de Direitos de Passagem. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Delfim António 

Ferreira Campos, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues. 

 
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 João Manuel Jesus Gomes, para o dia de hoje. 
- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, para o dia de hoje, por se encon-

trar ausente do Concelho. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PS, 
Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, 
de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

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

PESAR: 
 
Foram presentes e admitidas para apreciação, por unanimidade, as seguintes 

propostas, a primeira verbalmente e as demais através de textos escritos, os quais, 
objecto de leitura, e com identificação dos respectivos subscritores, a seguir se 
transcrevem: 
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“Voto de Louvor: 
Que seja atribuído um voto de louvor, como reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido, à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche. 
José Leitão” 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
“Voto de Congratulação 
São cidadãos e cidadãs penichenses. São jovens que com orgulho assumem a 

diferença num mundo carregado pela indiferença e capazes de tudo fazer para dar um 
pouco mais de si aos outros. 

Os alunos de Educação Moral Religiosa Católica da escola Secundária de 
Peniche, fazem jus à fama que têm, e todos os natais, com grande espírito de 
solidariedade, serviço e de amor aos outros, transformam esta época num momento 
especial para muitos. 

A eles e aos seus professores este voto não serve como recompensa pelas 
horas de empenho e dedicação do ideal de deixar o mundo um pouco melhor do que 
encontraram, mas serve de reconhecimento e de conforto em nome de todos o 
Município para que continuem caminhando e deixando o seu sinal de bondade junto 
dos que menos têm. 

Nesse contexto, o Grupo Municipal do partido Socialista, solicita à Assembleia 
Municipal de Peniche, reunida em 30 de Dezembro de 2005, a aprovação de um 
merecido voto de congratulação. 

Peniche, 30 de Dezembro de 2005. 
Os Deputados Municipais do Grupo do PS.” 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 25 

votos a favor e 1 abstenção. 
 
“Protesto: 
O Grupo do Partido Socialista manifesta a sua indignação e o seu protesto pela 

forma como foi organizada, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, a 
apresentação pública do Projecto dos arranjos do Campo da República que decorreu 
no passado dia 6 de Dezembro, em virtude de os Deputados Municipais do Partido 
Socialista não terem sido devidamente convidados para esta sessão pública. 
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Tratando-se de um projecto de extrema importância para a nossa cidade e o 
nosso concelho, deveria ter havido um convite formal do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal a todos os membros da Assembleia Municipal para participarem nesse acto. 

O convite que foi efectuado, por telefone e apenas a um elemento da bancada 
para divulgar junto dos outros elementos do seu grupo a realização desta apresentação 
pública e cerca de 2 horas antes da sua concretização, revela uma extrema ligeireza na 
prossecução de assuntos de máxima relevância para o futuro do nosso concelho e um 
desrespeito pelos restantes órgãos autárquicos do Município. 

Peniche, 30 de Dezembro de 2005. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Seguidamente, intervieram os senhores a seguir identificados: 
 
Jorge Amador: 
Disse não se recordar de nenhuma iniciativa pública para discutir esta proposta 

e que a CDU procura ouvir as populações. 
 
José Leitão: 
Perguntou se nesse novo estilo de auscultação foi convidado o Presidente da 

Junta de Freguesia quando o Senhor Presidente da Câmara se deslocou a Atouguia da 
Baleia para apresentar o dossier sobre a Igreja de São José. 

 
João Paulo Teófilo: 
Manifestou o seu desagrado pela forma como foi organizada a sessão, dizendo 

que acima da diferença deve estar a dignidade do órgão. 
 
Presidente da Câmara: 
Disse que foram retomadas as negociações com os proprietários do terreno 

junto à Igreja de São José com base em documento produzido em Maio pelos serviços. 
 
Henrique Bertino: 
- Aludiu à falta de elegância proveniente da apresentação do protesto e 

perguntou quantas vezes foi um qualquer projecto discutido na Assembleia e ouvida a 
população; 

- Salientou que as pessoas querem uma gestão aberta, ao contrário do que 
acontecia. 
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Ângelo Marques: 
Reiterou a indignação somente em relação à forma como foi organizada a 

apresentação pública da sessão sem que os membros fossem convidados. 
 
Paulo Santos: 
Disse ter registado o lapso e referiu que a diferença não pode abster-se da 

existência da oposição. 
 
Maria Manuela Farto: 
Questionou se a população de Peniche conhecia o desenvolvimento do 

processo. 
 
José Leitão: 
Disse achar mal que como membro da Assembleia não tivesse sido convidado 

para participar na reunião, assim como a ACISCP. 
 
João Paulo Teófilo: 
Referiu não estar em causa a realização da obra ou a iniciativa da sessão, mas 

somente a forma como esta foi organizada. 
 
“Moção: 
 
No passado dia 29 de Novembro foi realizada uma convenção de trabalhadores 

do Município de Peniche, organizada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Peniche. 

Esta convenção foi efectuada durante o horário de funcionamento da Câmara, 
sem que tal fosse aprovado pela Câmara ou pela Assembleia Municipal. 

Assim, o executivo parou a actividade dos funcionários da Câmara e encerrou 
os seus serviços durante uma tarde para efectuar uma acção de marketing e 
propaganda política, a expensas do erário público. 

Considerando que tal actuação foi efectuada sem o conhecimento dos 
restantes órgãos autárquicos democraticamente eleitos, numa atitude de profundo 
desrespeito pelos mesmos e causando um sério prejuízo a todos os cidadãos que 
durante essa tarde se dirigiram aos diversos serviços da Câmara e verificaram que os 
mesmos se encontravam encerrados. 
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Desta forma, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida na sua sessão de 
Dezembro de 2005, manifesta a sua indignação pela forma como esta iniciativa foi 
organizada e requer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal o seguinte: 

1. Que caso venha a haver outra convenção de trabalhadores da Câmara 
Municipal, a organização da mesma deverá ser objecto de apreciação prévia por todos 
os membros do executivo camarário e pelos membros da Assembleia Municipal sobre 
a sua oportunidade e relevância. 

2. Que este tipo de iniciativas sejam efectuadas sem prejudicar os cidadãos do 
município, devendo serem assegurados os serviços mínimos. 

3. Que caso venha a haver outra convenção de trabalhadores da Câmara 
Municipal sejam convidados a participar na mesma os vereadores da oposição, todos 
os membros da Assembleia Municipal e Presidentes das Juntas de Freguesia. 

Peniche, 30 de Dezembro de 2005. 
O Grupo do PS na Assembleia Municipal.” 
 
“Moção apresentada pela bancada do Partido Social Democrata na 

Assembleia Municipal: 
 
No passado dia 29 de Novembro, o Presidente da Câmara, Vereadores eleitos 

pela CDU e seu respectivo Gabinete de Apoio reuniram, em horário laboral, todos os 
trabalhadores da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados. Para este encontro 
não foram deliberadamente convidados os quatro vereadores eleitos pelos outros 
partidos. 

Esse facto, aliado ao conjunto das afirmações proferidas pelo Presidente, que 
não se furtou a tecer opiniões criticas à actuação dos eleitos, que por estarem ausentes 
não se puderam defender, ofende a democracia e indiciam que o exercício do poder 
fez esquecer aos autarcas da CDU a atitude critica que mantinham quando eram 
oposição e denuncia um tique de política de campanha eleitoral que não se coaduna 
com o estatuto de presidente de uma câmara. 

Desse modo, aquilo que poderia ter sido uma excelente reunião de trabalho 
passou a ser tão-somente uma mera sessão de esclarecimento político-partidário. O 
que poderia ter contribuído para a coesão entre o tecido autárquico, apenas fomentou a 
divisão. 

Certamente que, para muitos dos trabalhadores, a ausência dos edis da 
oposição foi entendida como um sinal do seu alheamento e desinteresse uma vez que 
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não foi referida a circunstância de ela se dever ao facto de não haverem sido 
convidados. 

Assim a bancada do partido Social Democrata na Assembleia Municipal 
apresenta a presente moção reiterando o protesto já apresentado na Câmara pelos 
vereadores do PSD em que referem que se sentem marginalizados das 
responsabilidades que lhes investe o facto de também terem sido eleitos e constituírem 
de pleno direito uma câmara executiva. 

Para além de nunca terem recusado assumir responsabilidades (apenas não 
aceitaram cargos remunerados) o PSD faz parte integrante de um Conselho de 
Administração dos SMAS que, na ocasião, se apresentou aos trabalhadores reduzido 
ao seu Presidente.  

Recusamos de todo que os eleitos sejam apenas úteis para viabilizar 
empréstimos, orçamentos e grandes planos plurianuais. 

Inútil será lembrar que no mesmo acto eleitoral em que a CDU obteve a sua 
vitória, os partidos da oposição obtiveram em conjunto perto de dois terços dos votos 
expressos, o que lhes dá a maioria dos eleitos. Mas mesmo que assim não fosse, 
jamais aceitaríamos ser marginalizados, discriminados e preteridos. 

Por esse motivo protestamos de forma veemente, esperando que no futuro 
este tipo de situação não se repita. 

Deverá a presente moção, depois de votada favoravelmente, ter junto dos 
trabalhadores do Município a mesma divulgação que a convocatória da referida 
reunião, bem assim como ser publicada em jornais de âmbito local, regional e nacional. 

Peniche, 30 de Dezembro de 2005. 
Os deputados do PSD na Assembleia Municipal.” 
 
Postas a discussão, usaram da palavra os deputados municipais adiante 

identificados: 
 
José Leitão: 
Sugeriu, o que foi aceite, que as moções, uma vez que os conteúdos são 

idênticos e versam sobre a mesma matéria, fossem discutidas em conjunto. 
 
Henrique Bertino: 
- Disse ser lamentável que a Câmara, numa primeira acção destinada a tentar 

reunir com os trabalhadores, a fim de ouvir, informar, esclarecer e motivar, seja 
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confrontada com este tipo de moções; 
- Aludiu à falta de cultura democrática de quem perdeu as eleições, situação 

que nunca foi posta como hipótese face à habitual alternância no poder, tendo em conta 
o esforço que está a ser feito pelo actual presidente para retirar os melhores resultados 
possíveis da gestão dos recursos humanos mesmo sem a aceitação de responsabilidades 
por parte de membros da Câmara. 

 
Presidente da Mesa: 
Chamou a atenção para que se evitasse a baixeza de nível das intervenções. 
 
Américo Gonçalves: 
- Disse esperar que o nível de dignificação do órgão não degenere, sob pena de 

passar a apresentar requerimentos à Mesa; 
- Referiu que seria sensato que o deputado anterior moderasse a sua forma de 

apresentar as questões; 
- Salientou que não o preocupa a dívida desde que a mesma tenha 

correspondência no investimento efectuado. 
 
Paulo Santos: 
Informou que o grupo do PS não está contra a realização da reunião, de que é 

responsável o presidente, mas sim com o esquecimento, que julga não ter sido feito de 
forma deliberada, em convidar todos os membros da Câmara a estarem presentes. 

 
Jorge Amador: 
Disse não encontrar qualquer impedimento à participação dos membros da 

Câmara na reunião, até porque já havia sido informado o executivo que a reunião se iria 
realizar. 

 
André Amador: 
- Lembrou ter sido a primeira vez que um executivo decidiu efectuar uma 

reunião deste tipo, situação que é de registar; 
- Referiu que, sendo uma reunião de trabalho, os funcionários podem reunir 

dentro do horário normal de funcionamento dos serviços; 
- Questionou se será necessário pedir autorização para como se deve gerir uma 

Câmara Municipal. 
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João Paulo Teófilo: 
- Disse que o PS está para defender a seu ponto de vista, sendo que na sua 

opinião uma convenção é diferente de reunião; 
- Referiu que não é preciso lembrar qual o papel do grupo do PS na Assembleia, 

o qual será orientado consoante as políticas a levar a efeito pelo executivo. 
 
José Leitão: 
- Salientou que todos têm posições definidas no entendimento das regras e 

convivência democrática; 
- Referiu que os membros da Câmara e dos SMAS, no seu conjunto, deveriam 

ter participado na convenção; 
- Disse não conseguir perceber por que a equipa dos SMAS não foi apresentada 

aos trabalhadores; 
- Informou que sobre a questão dos empréstimos o PSD deu o seu contributo, 

de acordo com a forma como foi conduzido o processo. 
 
Henrique Bertino: 
Promoveu a leitura da declaração política, cujo texto a seguir se reproduz: 
 
“DECLARAÇÃO POLÍTICA: 
 
O poder autárquico democrático está neste momento a completar 29 anos. 
Peniche habituou-se durante todos esses anos a que a direcção do Executivo 

Municipal fosse repartida alternadamente entre autarcas do PS e do PSD – 14 anos o 
PS, 15 anos o PSD. 

Em 9 de Outubro, o Povo do Concelho de Peniche, de forma clara e 
inequívoca, decidiu eleger António José Correia como Presidente da Câmara, dando 
oportunidade à equipa da CDU por ele liderada de demonstrar as suas capacidades à 
frente do destino deste Município. 

Este resultado parece que surpreendeu algumas pessoas da nossa terra 
porventura mais distraídas. 

Recusamo-nos a acreditar que, quem quer que seja, entenda o direito ao voto 
como propriedade de alguma pessoa ou de qualquer partido. 

Recusamo-nos a acreditar que, quem quer que seja, entre em estado de 
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choque apenas com o simples facto de o Povo de Peniche optar por uma terceira força 
política em detrimento das que habitualmente se sentavam à mesa do poder. 

Em 9 de Outubro, o Povo de Peniche demonstrou que, independentemente das 
suas preferências partidárias ou religiosas, coloca em primeiro lugar a sua terra e a sua 
qualidade de vida. 

Em 9 de Outubro, os eleitores de Peniche disseram que querem que o António 
José Correia e a sua equipa façam durante os próximos 4 anos o melhor que sabem e 
que podem para o bem deste Concelho. 

Nas próximas eleições autárquicas, daqui a quatro anos, as pessoas julgarão 
politicamente a actuação da Câmara. 

Porque, ao contrário de afirmações não verdadeiras, nunca a CDU, ao longo 
destes anos, tentou bloquear a actuação da Câmara Municipal dirigida pelas outras 
forças políticas. 

Os interesses do nosso Concelho estiveram e permanecem sempre em 
primeiro lugar. 

Na verdade, reportando-nos somente aos últimos mandatos do PSD e do PS, 
cumpre-nos afirmar: 

Que no primeiro mandato do ex-Presidente João Augusto Barradas é 
reconhecida a colaboração prestada pelos então vereadores da CDU, Rogério Cação, 
Henrique Bertino, Belmiro Alves e César Correia. 

Que no segundo mandato do ex-Presidente João Augusto Barradas é 
reconhecida a colaboração do então vereador da CDU, Raul Santos. 

Que no terceiro mandato do ex-Presidente João Augusto Barradas é 
reconhecida a colaboração da então vereadora da CDU, Dr.ª Margarida Taveira. 

Que no primeiro mandato do ex-Presidente Jorge Gonçalves, é reconhecida a 
colaboração da então vereadora da CDU, Dr.ª Margarida Taveira. 

Que no segundo mandato do ex-Presidente Jorge Gonçalves, suportando um 
ostracismo criticável e arrogante, os vereadores da CDU sempre pautaram a sua 
intervenção no sentido de ajudar a Câmara Municipal a fazer o melhor pelo nosso 
Concelho. 

Que, mesmo tendo-lhes sido negada a hipótese de assumir pelouros, não 
deixaram, durante quatro anos, de contribuir de forma construtiva com centenas de 
propostas, sugestões e alertas. 

Desafiamos todos a consultar as actas da Câmara para poderem comprovar 
esta verdade. 
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Em sede de Assembleia Municipal, sempre trabalhámos de forma séria e 
honesta, sem falsas hipocrisias, apresentando propostas muito concretas e objectivas. 

Enquanto partido da oposição, a CDU, no mandato anterior apresentou 
propostas várias sobre problemas sentidos que mereceram – amiúde - a votação 
unânime dos deputados municipais e foram – amiúde - desprezadas pelos autarcas 
que dirigiam o executivo municipal. 

Durante os últimos três mandatos do PSD, na rua, na imprensa, em todo o lado 
do concelho, a CDU e os seus eleitos foram acusados de terem uma “Santa Aliança” 
com o PSD. 

Não perceberam que a nossa aliança foi sempre, é e continuará a ser com o 
Povo de Peniche, as suas gentes, os seus problemas, os seus anseios as suas 
esperanças. 

Nós entendemos o Executivo Municipal como um conjunto de pessoas da terra 
a trabalharem para o bem comum, independentemente das cores partidárias e dos 
seus projectos. 

Ao contrário desta nossa maneira de ver, tanto o PSD como o PS nos fizeram 
saber qual a sua vontade: se a CDU ganhou, a CDU que governe – sozinha. 

Aceitámos, quanto à eleição da Mesa desta Assembleia, o que se entendeu 
como princípio correcto. 

Para as Freguesias, cumprimos os entendimentos que subscrevemos. 
Estamos claramente apostados em cumprir e em fazer cumprir as propostas 

apresentadas durante a campanha eleitoral. 
Não serão meras acusações sem fundamento que conseguirão contrariar o que 

pretendemos fazer – pelo contrário, estimulam-nos a fazer melhor. 
Desejamos e aguardamos os contributos de todos, venham de onde vierem, 

para melhor gerir este concelho - que é de todos. 
O que não aceitamos é que nos queiram impor um qualquer modelo de gestão 

que não é o nosso. 
O que não abdicamos é de esclarecer o Povo de Peniche, tal como nos 

compete e é nosso dever inalienável. 
O nosso projecto de trabalho baseia-se numa forte interacção com os 

trabalhadores da autarquia, na sua mobilização para um trabalho profícuo e no 
propósito de corrigir as inúmeras injustiças encontradas. 

Compreendemos - não aceitamos - que autarcas menos responsáveis possam 
embarcar em manobras de baixa política com o objectivo de baralharem munícipes 
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menos prevenidos. Mas já não entendemos como pessoas com larga experiência 
embarcam e se deixam embarcar em atitudes menores e que manifestamente as 
diminuem. 

Fazemos votos para que os eleitos da CDU na Câmara e a sua equipa 
prossigam na forte dinâmica de trabalho implementada, para que consigamos, tão 
depressa quanto possível, atingir os propósitos apresentados ao Povo de Peniche. 

BOM ANO PARA TODOS. 
Peniche, 30 de Dezembro de 2005. 
Os Deputados Municipais da CDU” 
 
- Referiu que os eleitos do executivo têm toda a confiança da CDU e que não 

entende a pressão e a baixa política com que estão a ser confrontados, atendendo ao 
pouco tempo em que estão a dirigir a Câmara. 

 
José António Amador: 
Disse não descortinar qual o problema de se ter realizado a convenção, mais lhe 

parecendo, pela análise do palavreado que julgava ser de outra época, haver a tentativa 
de destabilização do programa de funcionamento que se pretende imprimir aos 
serviços. 

 
Henrique Bertino: 
Referiu não fazer sentido assumir-se as despesas da publicação dos textos desta 

natureza na imprensa, devendo, pelo contrário, os encargos serem suportados por 
quem entenda publica-los. 

 
Presidente da Câmara: 
- Disse ser injusta a apreciação que o grupo do PS faz em relação ao 

desenvolvimento da acção, dado que foi dado conhecimento da sua realização e feito 
aviso à população com antecedência; 

- Informou que não iria abdicar das suas competências, as quais, neste caso, 
foram objecto de parecer positivo dos Serviços Jurídicos; 

- Salientou que foram garantidos os serviços mínimos; 
- Referiu que a moção do PS não tem sentido e que, como recomendação, irá 

ponderar sobre o seu conteúdo; 
- Aludiu à moção apresentada pelo PSD e referiu que trabalha com grande 
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seriedade, e que não sendo merecedor deste tipo de juízo de valor, por isso obteve a 
consideração da população; 

- Disse comungar do despropósito da publicação, que na sua opinião será um 
mau contributo do que se quer para Peniche; 

- Informou que, com o entendimento de que o poder deverá ser partilhado, 
abordou o Senhor Francisco Salvador no sentido de vir a exercer as funções de vereador 
a tempo inteiro integrado no programa e nos objectivos que pretende implementar nos 
destinos do município; 

- Sugeriu que a moção fosse alterada ou retirada. 
 
Vereador Francisco Salvador: 
- Aludiu aos comentários que têm sido feitos sobre a recusa da aceitação do 

cargo remunerado de vereador a tempo inteiro e esclareceu que tem procurado 
colaborar na medida do possível através da apresentação de recomendações e protestos 
e de forma construtiva e sempre com o intuito de contribuir para a melhoria dos 
objectivos e do desenvolvimento do concelho; 

- Afirmou que não poderia aceitar pelouros que ocupassem o seu tempo 
integralmente e que não é preciso estar a tempo inteiro para poder participar nos 
destinos do concelho; 

- Chamou a atenção que a convenção de trabalhadores é de inegável interesse, 
pelo que a sua presença tal como a dos outros membros da oposição não iria causar 
engulhos, e referindo também ter tanto direito a estar presente como os membros do 
gabinete de apoio. 

 
Presidente da Mesa: 
Saudou a oportunidade dada aos Vereadores e a iniciativa da convenção, dada 

a intenção de mobilização e valorização dos trabalhadores para participação num 
projecto de mudança. 

 
José Leitão: 
- Referiu ter ficado sem saber por que o Conselho de Administração dos SMAS 

não foi convidado; 
- Disse subscrever a moção e que não haveria discussão caso os Vereadores 

tivessem estado presentes na convenção; 
- Salientou o respeito que nutre pelo Presidente da Câmara, o qual não invalida 
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o mútuo combate político sério e salutar. 
 
Jorge Amador: 
Deu conhecimento que os SMAS também estiveram presentes na convenção, 

uma vez que não são serviços independentes do Município. 
 
Maria Natália Costa: 
- Disse ser a primeira vez que integra um órgão de índole político municipal, e, 

neste caso concreto, está para dar o seu contributo de forma correcta e para ajudar na 
resolução dos problemas; 

- Chamou a atenção que a verdadeira política não é criticarmo-nos uns aos 
outros e que seria bom pôr-se a política de lado. 

 
Submetida à votação, uma após outra, as moções apresentadas, constataram-se 

os seguintes resultados: 
 
Moção do PS – Aprovada, por maioria, com 15 votos a favor, 10 votos contra e 2 

abstenções. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor F … que declarou ter-se abstido por os 

considerandos contidos no texto do PS serem entendidos pelo Senhor Presidente da 
Câmara como ofensivos. 

 
Moção do PSD – Aprovada, por maioria, com 14 votos a favor e 13 votos contra. 
 
O Senhor Henrique Bertino informou que o grupo da CDU iria entregar 

declaração de voto, cujo texto, que a seguir se reproduz, foi posteriormente 
apresentado: 

 
“Declaração de voto: 

 
A CDU votou contra as moções apresentadas pelo PS e pelo PSD, no quadro 

da iniciativa promovida pela Câmara, porque as entende desajustadas e 
desproporcionadas, quer na forma quer no conteúdo. 

Com a apresentação das moções, procurando aproveitar uma acção legítima 
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de gestão camarária, o PS e o PSD pretenderam, tão-só, produzir um facto político, 
desviar a atenção do essencial e impor a agenda partidária da baixa política. 

Neste contexto, ressaltam os propósitos de censurar o Presidente da Câmara, 
criticar o colectivo da CDU e desqualificar a forma de gestão aberta e participada 
iniciada e introduzida por esta nova equipa. 

O projecto afirmado pelo Presidente de informar, ouvir, esclarecer e motivar os 
trabalhadores da Câmara, tem vindo a causar o desconforto na oposição. Indicia, por 
si, uma atitude de ruptura manifesta com o passado, assinalado por uma gestão feita 
no silêncio dos gabinetes, distante das pessoas e afastada dos trabalhadores da 
autarquia. No entanto, quando o projecto se vai confirmando na prática, então, 
estabelece-se a diferença que perturba e conduz à indisfarçável desorientação.  

A forte dinâmica de trabalho desenvolvida pelo Presidente, pelos eleitos da 
CDU e pela equipa autárquica, alicerçada no elevado desempenho profissional dos 
trabalhadores da Câmara, afirma diferenças que expressam claramente que os 
interesses que orientam a acção política do Executivo são os da população do nosso 
Concelho e não outros de natureza meramente partidários. 

Importa que o trabalho que se tem vindo e vai desenvolver faça ganhar o 
concelho e as suas gentes. A população decidiu a 9 de Outubro como decidiu porque 
confia no Presidente e nos Vereadores eleitos e na CDU como uma equipa capaz de 
realizar e fazer uma outra política, naturalmente diferente da que vinha a ser seguida e 
foi convincentemente vencida. 

Os eleitos da CDU valorizam a aposta na autenticidade, necessidade e 
cordialidade da proximidade aos trabalhadores camarários. Sabem que apenas com o 
esforço destes trabalhadores, da sua entrega, do seu saber, da sua motivação e da sua 
determinação, o executivo poderá realizar um trabalho em proveito da população e por 
esta no futuro reconhecido. Foi uma linha insistentemente afirmada ao longo da 
campanha eleitoral e que a CDU e os seus eleitos eticamente vão, ao contrário de 
alguns, integralmente respeitar. 

A CDU quer um concelho de todos e para todos. Assim sendo, e como não 
podia deixar de ser, na Câmara o princípio será igualmente honrado. O sobressalto 
manifestado pelos opositores políticos, através das moções apresentadas, não deixa 
de surpreender, porque esta sempre foi, é e continuará a ser a forma natural de estar e 
de fazer política da CDU. 

Os próximos quatro anos confirmarão, na procura decidida e determinada da 
resolução dos problemas das populações e do Concelho, esta forma de ser e de 
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exercer a acção política. Esta firme convicção, aliada à confiança que temos na 
capacidade do Presidente, dos vereadores e da equipa da CDU e, sobretudo, no 
desempenho dedicado e qualificado dos trabalhadores municipais, vamos realizar a 
obra que as pessoas, de Peniche e do Concelho, de nós esperam. 

Assim sendo, e com o maior respeito democrático, permitam-nos que 
reafirmemos a nossa indisponibilidade para nos ocuparmos de fait divers que nos 
afastem dos problemas essenciais que constituem hoje, e constituirão no futuro, as 
referências da nossa atenção, preocupação e acção políticas. À população caberá 
julgar, a todo o momento e no momento certo, o nosso comportamento e coerência. 

O Grupo da CDU. 
Assembleia Municipal de 30/12/2005.” 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando sobre o assunto. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) OUTROS:
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, não se registaram 

quaisquer intervenções, atendendo a que no dia de ontem foram abordados outros 
assuntos que se enquadravam na discussão deste ponto. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS 
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MUNICIPALIZADOS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 2006: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Paulo Santos: 
Aludiu à formação técnica do pessoal inscrita nas Grandes Opções do Plano. 
 
Júlio Coelho: 
- Solicitou esclarecimentos sobre os montantes dos investimentos a realizar ao 

nível das obras de abastecimento de água e saneamento; 
- Manifestou a sua preocupação por não ver contempladas para 2006 as obras 

na zona dos Remédios e consequentemente as associadas à ESTM; 
- Perguntou como vão os SMAS encontrar soluções para garantir os desvios 

financeiros de cerca de 31% entre a receita e as despesas programadas; 
- Chamou a atenção para a previsão do agravamento acentuado do tarifário; 
- Alertou para o número de funcionários existentes e sua relação com o valor 

percentual das despesas correntes a efectuar. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Deu a sua concordância ao investimento a efectuar com as obras que estão 

programadas; 
- Referiu que se deve manter a política que vem sendo seguida em matéria de 

tarifário; 
- Chamou a atenção de que as questões relacionadas com a água deveriam ser 

ponderadas, nomeadamente penalizando quem mais consome. 
 
José Leitão: 
Lembrou a política definida com as Águas do Oeste e perguntou o que se vai 

fazer a tanta água não gasta quando as condições normais permitirem não ser 
necessário recorrer ao abastecimento de água através daquela empresa. 

 
Presidente do Conselho de Administração: 
- Prestou os esclarecimentos solicitados e deu informações adicionais 

nomeadamente sobre o desnível existente na capacidade de armazenamento da 
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barragem e atrasos do que eram os compromissos referentes aos diferentes projectos de 
saneamento; 

- Referiu que o nível de execução tem sido substancialmente inferior ao 
previsto, havendo necessidade do recurso a meios internos e externos para potenciar os 
investimentos; 

- Informou que o aumento do tarifário é prática necessária para obviar ao 
aumento das despesas, sendo que o consumo mais elevado irá ser penalizado. 

 
Sérgio Leandro: 
- Lembrou a necessidade da elaboração do projecto sobre o Plano de 

Ordenamento da Albufeira de São Domingos; 
- Chamou a atenção para a definição de programa ambiental mais eficaz.  
 
Presidente da Câmara: 
- Afirmou que em matéria ambiental iria promover a articulação entre a 

Câmara, os SMAS e as escolas; 
- Referiu que em relação às obras que vão ser iniciadas irá ser desenvolvida 

uma política de comunicação, segurança e sinalização face aos incómodos que vão 
provocar; 

- Salientou que em termos de planeamento importa que sejam cumpridos os 
prazos estipulados. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor Jorge Carvalho, que declarou ter ficado 

preocupado com o aumento substancial do tarifário da água e saneamento, embora 
reconheça que é deficitário o saneamento. 

 
“Declaração de voto do grupo do Partido Socialista relativo à apreciação e 

votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados, 
para o ano financeiro de 2006: 

O Grupo do Partido Socialista, depois de análise aprofundada e atenta ao 
documento em causa decidiu, em consciência, votar favoravelmente o documento 
apresentado. 

No entanto, não poderíamos deixar de realçar que este documento representa, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.12.2005  *  Livro 15 * Fl. 123 

sobretudo, uma manifestação clara e inequívoca, por parte da força política mais 
votada nas últimas eleições autárquicas, de dar continuidade não só ao notável 
trabalho realizado nos últimos mandatos camarários relativamente aos SMAS, mas 
também seguir o rumo anteriormente delineado pelo PS. 

Com este voto, o Partido Socialista manifesta, mais uma vez, a forma correcta 
de fazer política, ficando, assim, demonstrado cabalmente que para nós a palavra 
coerência não se mede e muito menos se quantifica. Para nós, coerência significa levar 
projectos para a frente, seja no poder ou seja na oposição, tendo assim uma postura de 
seriedade e de respeito pelo concelho e pelos seus habitantes nunca cair no logro de 
exaltar e enaltecer hoje, aquilo que anteriormente negamos e criticamos. 

Peniche, 30 de Dezembro de 2005. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
“Declaração de Voto: 
Em sede de aprovação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano dos 

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche não contesto a necessidade 
das obras programadas nas áreas do abastecimento de água e do saneamento. 

Todavia, enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, entendo que o 
SMAS, durante o próximo ano de 2006, tem o dever de estudar, quantificar e 
perspectivar o início de outras obras de dimensão diversa, mas de igual modo 
pertinentes e indispensáveis à qualidade de vida dos moradores de algumas zonas da 
Freguesia da Ajuda. 

Afiguram-se-nos nomeadamente como necessárias intervenções a nível de: 
1. Rede pluvial das zonas envolventes aos edifícios Verde Mar e Coosofi; 
2. Redes de saneamento doméstico e pluvial das zonas do Caminho da Fonte 

da Nora, Caminho do Outeiro e da Travessa da Fialha; 
3. Rede pluvial da Rua São João, Largo do Socorro e parte da Rua da Alegria. 
Entendo também que, tendo em conta o estado socio-económico em que o 

nosso país se encontra e, muito em particular, a situação lastimosa do nosso Concelho, 
no que respeita nomeadamente aos seus índices de desemprego, de precariedade no 
trabalho, de falta de perspectivas de emprego e considerando os baixos rendimentos 
de um elevado número de agregados familiares, se impõe que tais constrangimentos 
sejam ponderados em sede de futuras alterações aos tarifários em vigor. É uma 
sugestão que, em coerência com a que fiz no ano passado, agora reitero. 

Julgo ser possível definir um novo tarifário, baseado num novo escalão que 
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distinga entre aqueles utentes que efectivamente auferem baixos rendimentos 
(provenientes do trabalho, de pensões de reforma ou de outra origem) e aqueles outros 
que, embora apresentem documentação indicativa de baixos rendimentos, se prove, 
contudo, que usufruem de outro tipo de rendimentos ou têm evidentes sinais exteriores 
de riqueza não consentâneos com o referido nos documentos que exibem. 

Solicito ao Senhor Presidente que encaminhe esta minha declaração de voto 
para o Conselho de Administração dos SMAS 

Peniche, 29 de Dezembro de 2005. 
Henrique Bertino Batista Antunes.” 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005, 
RELATIVA A UM ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO: 

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

usaram da palavra os senhores: 
 
João Paulo Teófilo: 
Perguntou por que esta taxa não se encontrava ainda fixada na Tabela de Taxas. 
 
Director do DPGU: 
Informou que tendo a competência do licenciamento passado para a Câmara 

deverá a taxa encontrar-se prevista na Tabela respectiva. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

DESIGNAÇÃO DE QUATRO PESSOAS PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS 

E JOVENS DE PENICHE: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, e após 

todos os grupos terem proposto um nome, a seguir se identificam as pessoas 
designadas para integrar a comissão em epígrafe: 

 
- Jorge Santos Carvalho; 
- Susete Silva Costa Laranjeira; 
- Ana Alexandra da Mata Pedrosa Cavaco; 
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- Henrique Bertino Batista Antunes. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O CONSELHO 

CONSULTIVO DO HOSPITAL S. PEDRO GONÇALVES TELMO, DE PENICHE: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, tendo o 

Senhor Henrique Bertino proposto o nome da Senhora Maria Natália Figueiredo 
Martins dos Anjos Costa para fazer parte do referido conselho. 

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

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA COMO MEMBRO DA COMISSÃO 

MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, tendo o 

Senhor João Paulo Teófilo proposto o nome do Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Ferrel para fazer parte da referida comissão. 

 
Submetida à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade, e como 

consequência eleito o Senhor Silvino Doirado Conceição João, Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel, como membro representante da Assembleia Municipal na 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 
ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR O CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o Senhor Rui Carvalho, que propôs a candidatura do Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, Senhor Henrique António Manuel Prioste Salvador. 

 
Na ausência de outras candidaturas e submetida a votação a proposta 

apresentada, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005, 
RELATIVA À TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7.º da ordem de trabalhos não se 

registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, 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 cinquenta 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. 


