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ACTA    N.º    3/2005ACTA N.º 3/2005  
 

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  A B R I L  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   6   D E   M A I O   D E   2 0 0 5 :  
 

Aos seis dias do mês de Maio do ano dois mil e cinco, no edifício-sede das 
Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas, 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, Abel José 
Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, Jorge Santos Carvalho, Américo 
Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, 
Paulo Jorge Ferreira Santos, José António Bombas Amador, João Manuel Jesus Gomes, 
Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Joaquim Raul Gregório Farto, Márcia João Brás de Timóteo e Marco António 
Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 
 

1– Apreciação e votação das deliberações camarárias de 7 de Março e 18 
de Abril de 2005, relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de 
terreno; 

2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 11 de Abril de 2005, 
relativa ao Regulamento do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Município 
de Peniche; 

3– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa aos documentos de prestação de contas da Câmara Municipal da gerência de 
2004; 

4– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa aos documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados da 
gerência de 2004; 

5– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa à 1.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2005, 
dos Serviços Municipalizados; 

6– Apreciação e votação da alteração dos Estatutos da Associação de 
Municípios do Oeste; 
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7– Apreciação e votação do Regulamento de Instalação, Exploração e 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem. 

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

trabalhos os Senhores João Paulo Oliveira Teófilo e Rui António Rodrigues Carvalho. 
 
Não compareceram à reunião os Senhores Luís Lourenço Jorge Ganhão, 

Rogério Manuel Dias Cação, Raul Fernando Conceição Santos, Delfim António Ferreira 
Campos e António José de Azevedo Filipe. 

 
Assistiram à reunião Vice-Presidente da Câmara, Senhor Vítor Manuel Farricha 

Mamede e o Vereador, Senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos. 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

justificação de faltas: 
- Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, nos dias 29 de Abril e no dia de 

hoje, por motivos de ordem profissional. 
- Da Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues, no dia 29 de Abril, por se 

encontrar ausente do concelho. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 7 DE MARÇO E 18 DE ABRIL DE 

2005, RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE TRÊS PARCELAS DE TERRENO: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, cujos 

assuntos adiante se referenciam: 
 
- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 132,50 m2, sita na 

Rua da Bela Vista, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta 
do norte com José Neves Oliveira, do sul com Rua, do nascente com Elisa Neves e do 
poente com Rua da Bela Vista. 
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- Parcela de terreno, destinada a alinhamento, com a área de 18,00 m2, sita no 
lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta do norte com caminho, 
do sul e poente com Joaquim Sousa Antunes e do nascente com rua 

- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 80,05 m2, sita na Rua 
Nossa Senhora de Fátima, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que 
confronta do norte com Rua Nossa Senhora de Fátima, do sul com herdeiros de Alfredo 
Marques, do nascente com Henrique de Oliveira e do poente com Rua de Santo António. 

 
Submetidas a votação, foram as parcelas de terreno consideradas, por 

unanimidade, desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do 
Município. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 11 DE ABRIL DE 2005, RELATIVA 

AO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE 

PENICHE: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, usaram 
da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Paulo Rodrigues: 
 
Disse que o documento é fundamental para a regulação dos esgotos e não 

percebe as razões por que demorou tanto tempo a ser elaborado e posto em prática. 
 

Presidente da Câmara: 
 
Referiu que se as indústrias conseguissem o previsto no anexo II a ETAR 

funcionaria na sua plenitude. 
 
Submetido a votação, foi o regulamento em apreço aprovado, por maioria, com 

18 votos a favor e 4 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2005, RELATIVA 

AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA GERÊNCIA DE 2004: 
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Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 
intervieram os senhores adiante identificados: 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Referiu que o ano económico foi difícil devido à conjuntura desfavorável que 

se verificou, mas que deverá fazer-se um esforço de rigor para que o déficit se altere; 
- Salientou que o IMI superou as expectativas, mas que o IMT não tanto e que 

toda a evolução destas receitas deveriam ser objecto de acompanhamento, por forma a 
verificar-se se as taxas estão a ser demasiado penalizadoras para os contribuintes; 

- Disse aguardar que o próximo ano seja mais realizador ao nível dos 
investimentos públicos camarários; 

- Chamou a atenção para o prosseguimento de política de rigor de não 
endividamento da Câmara com intuito de não comprometer o futuro; 

- Considera que a política de gestão dos recursos humanos está a ser 
optimizada com os meios existentes sem crescimento do n.º de lugares; 

- Saudou a preocupação ao nível de acção social, no âmbito do recrutamento de 
pessoal; 

- Disse que deverá ser seguida uma política de rigor para equilíbrio das 
finanças municipais; 

- Referiu que deverá existir algum cuidado em encontrar novas receitas, atentas 
as dificuldades com que se confrontam as famílias actualmente. 

 
Jorge Amador: 
 
- Salientou que o grau de execução reflecte o adiamento de um conjunto de 

obras programadas e não realizadas; 
- Referiu que o grupo da CDU tinha razão quando afirmou que a receita do IMI 

iria além das previsões; 
- Aludiu ao não alargamento do protocolo com as Juntas de Freguesia; 
- Chamou a atenção para a dívida existente com os fornecedores e que seria 

conveniente conhecer-se exactamente o seu montante no final de 2005; 
- Disse considerar alta a taxa do IMI e merecedora de reajustamento; 
- Referiu que o sector da resistência no Museu é merecedor de reflexão e 

dignificação face ao simbolismo que encerra. 
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Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que o relatório de gestão se apresenta incompleto e confirma as 

dúvidas apontadas pelo grupo do PSD quanto à exequibilidade do orçamento para 2004; 
- Disse que a gestão levada a efeito pelo executivo não teve grande evolução e 

imaginação em relação às gerências anteriores; 
- Aludiu os desvios entre as receitas previstas e o executado em  despesas de 

capital; 
- Congratulou-se com a inversão da tendência verificada nas entradas no 

Museu Municipal. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a gestão do ano económico de 2004 foi difícil face às situações de 

dificuldade encontradas e que não possibilitaram pôr em prática todas as acções 
preconizadas; 

- Acrescentou que será necessário fazer uma apreciação correcta de um ano de 
trabalho e do que é possível realizar com os meios que se tem ao dispor. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que deveria haver uma melhor distribuição das receitas dos impostos 

pelas freguesias e sugerindo uma descentralização mais efectiva neste âmbito; 
- Disse existir um déficit de contratação de pessoal operário para as obras. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Lembrou que o IMI está em vigor há cerca de 2 anos e que foi legítimo a 

fixação da 1.ªtaxa; 
- Propôs a criação de comissão de análise do IMI. 
 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que a quebra verificada no IMI se deve à falta das avaliações prediais 

de 2003/2004. 
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Jorge Carvalho: 
 
Prestou esclarecimentos sobre as avaliações para efeitos do IMI. 
 
Submetido à votação, foi o relatório da prestação de contas de gerência de 2004 

da Câmara Municipal aprovado, por maioria, com 13 votos a favor, 4 votos contra e 5 
abstenções. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2005, RELATIVA 

AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA GERÊNCIA 

DE 2004: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, 

intervieram os senhores adiante referenciados: 
 
Jorge Amador: 
 
- Chamou a atenção para as disponibilidades financeiras existentes e não 

utilizadas e que poderiam proporcionar a realização de investimentos que ficaram por 
executar; 

- Disse que há falta de vontade política para resolver os problemas, os SMAS 
devem ser sensíveis aos problemas sociais existentes e discorda da filosofia de 
contenção financeira em cofre quando existam situações graves por resolver. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou os esclarecimentos sobre as disponibilidades financeiras e as razões da 

existência do saldo na conta. 
 
Submetido à votação, foi o relatório de prestação de contas de gerência de 2004 

dos Serviços Municipalizados aprovado, por maioria, com 18 votos a favor, 3 votos 
contra e 1 abstenção. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2005, RELATIVA À 

1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2005, DOS 
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o senhor Presidente da Câmara, que informou se destinar a verba a obras de 
água e saneamento e aquisição de viatura para limpeza de colector de esgotos no 
concelho. 

 
Submetida à votação, foi a 1.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos para 2005 dos SMAS aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

DE MUNICÍPIOS DO OESTE: 
 
Remetido pela Câmara Municipal, em cumprimento da sua deliberação de 20 

de Abril de 2005, foi presente o projecto de alteração dos Estatutos da Associação de 
Municípios do Oeste, com vista a adaptá-los a Associação de Municípios de fins 
específicos, de harmonia com previsto no artigo 44.º da Lei n.º 11/2003, de 13 de >Maio, 
e que acompanhou o ofício daquela Associação n.º 1682, de 14 de Setembro de 2004. 

 
Submetido à apreciação, usaram da palavra o senhor Presidente da Câmara, o 

deputado municipal Paulo Rodrigues e o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal, que aludiram ao objecto da AMO. 

 
Posto à votação, foi o referido projecto de alteração aos Estatutos da AMO 

aprovado, por maioria, com 1 abstenção. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o senhor Presidente da Câmara, que prestou os esclarecimentos sobre a 
matéria. 

 
Submetida a votação, foi a proposta de alteração em apreço aprovada, por 

maioria, com 21 votos a favor e 1 abstenção. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 06.05.2005  *  Livro 15 * Fl. 34 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:
 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO:
 
Sendo zero horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                    1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 
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