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ACTA    N.º    7/2005ACTA N.º 7/2005  
 

A C T A  D A  1 . ª  R E U N I Ã O  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  
2 4   D E   N O V E M B R O   D E   2 0 0 5 :  

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, no 

Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e 
trinta e quatro minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, 
João Manuel Jesus Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Sebastião Codinha 
Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel Prioste 
Salvador, Jorge Alberto Bombas Amador, Silvino Doirado Conceição João, José António 
Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, João Paulo Oliveira Teófilo, António 
José Azevedo Filipe, Sandra Cristina Machado de Matos, José António Bombas 
Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Vítor Miguel 
Silva Delgado Marques e Sérgio Miguel Franco Martins Leandro 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 14 de Novembro de 
2005, sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

2– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
717.000,00 euros; 

3– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
273.000,00 euros; 

4– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
90.000,00 euros; 

5– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
2.121.000,00 euros; 

6– Eleição de um presidente de junta de freguesia para participar no 
congresso da ANMP, a realizar no Porto. 

 
2.º - Período de intervenção do público. 
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Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os Senhores Américo de Araújo Gonçalves, Álvaro André Paiva Amador e 
Nuno Eduardo Faustino Rainha. 

 
Não compareceu á reunião a Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos 

Anjos Costa. 
 
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. 

 
TOMADA DE POSSE E RECONHECIMENTO DE PODERES:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia de que se 

encontravam presentes os deputados municipais, Senhores Jorge Santos Carvalho e 

Júlio Alberto Silva Coelho, que tinham faltado, justificadamente, ao acto de instalação 
do órgão. 

O Senhor Presidente da Mesa verificou a sua identidade e legitimidade e 
declarou-os investidos nas suas funções, os quais passaram, de imediato, a participar na 
reunião. 

 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:

 
A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente de Junta 

da Freguesia de Ajuda, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de hoje pelo 
Tesoureiro da referida Junta de Freguesia, Senhor Aníbal Augusto Barata. 

 
RENÚNCIA DE MANDATO:

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

renúncia de mandato do Senhor Carlos Norberto Freitas Mota, que apresentou 
declaração de renúncia, cujo texto a seguir se reproduz: 
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“DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA: 
 
Ao apresentar a minha renúncia ao mandato de membro desta Assembleia, 

permitam-me, quanto mais não seja na qualidade de decano da vida autárquica local, 
que pronuncie umas breves palavras. 

Desde logo, para tornar claro que não se trata de qualquer menosprezo pela 
instituição ou pelos eleitores que votaram a sua composição, nem naturalmente por 
nenhum de vós, sem excepção. 

Depois de 31 anos, feitos no passado dia 18, de vida autárquica ininterrupta, 
não é logicamente uma qualquer menor consideração pelo órgão, ou pelo seu 
funcionamento, que me leva a tomar a decisão hoje assumida. 

Prende-se esta com uma reflexão que mantenho em curso, sobre o que tenho, 
posso ou devo fazer, nos já não muitos anos de vida activa plena que me restam. 

E onde me inclino para considerar que é na frente profissional, onde me 
envolvo e continuarei a envolver até à exaustão, que tenho de concentrar todo o meu 
tempo e todas as minhas energias e, onde também melhor poderei servir Peniche e 
ajudar à manutenção da sua estabilidade. 

De mansinho, quase sem se dar por ela, uma longa e multifacetada crise larvar 
foi corroendo os alicerces em que se apoia a já débil actividade económica local, 
correndo-se agora o risco, se antídotos ou alternativas adequadas não forem 
rapidamente encontradas, de sermos confrontados, a curto prazo, com colapsos de 
dimensão tão elevada, que logo se traduzirão em desequilíbrios económicos e sociais 
de difícil recuperação. 

É esta a problemática que carece e exige dos melhores filhos de Peniche uma 
redobrada atenção, um redobrado esforço, em ordem a serem conjuradas as mais 
gravosas consequências que dela podem resultar. 

Nessa tarefa há lugar para todos, todos os que para isso se mobilizarem não 
serão de mais, cada um actuará onde puder intervir, e isto para os autarcas, os 
empresários, as profissões liberais e todos os restantes trabalhadores, as associações 
e os sindicatos, sem excepção para ninguém, pois todos os contributos serão preciosos 
se orientados de uma forma esclarecida para os objectivos de contenção da evolução 
da crise instalada. 

Neste processo o meu lugar será directamente e a todo o tempo na frente 
empresarial, enquanto nesta Assembleia alguém me substituirá para realizar o que de 
essencial eu poderia fazer, acontecendo igualmente renovação que é a fonte do 
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refrescamento e continuidade da vida cívica e política democrática, factor que nos 
tempos que correm não é de negligenciar. 

Desejando-nos todos, uns aos outros, sucesso para o que cada um tem a 
fazer, para colectivamente salvaguardarmos a qualidade de vida e o gosto de viver no 
nosso Concelho. 

A todos vós desejo um bom trabalho para o vosso mandato. 
24 de Novembro de 2005.” 
 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (PS), a Senhora Otília 
Maria Silva Santos, a qual apresentou também pedido de renúncia de mandato, sem 
que fizesse qualquer referência aos motivos que a levaram a efectuar o pedido. 

 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (PS), o Senhor Tiago 
Jorge Carvalho Gonçalves, o qual encontrando-se presente, o Senhor Presidente da 
Mesa verificou a sua identidade e legitimidade e declarou-o investido nas suas funções, 
pelo que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 
SUSPENSÃO DE FUNÇÕES E RECONHECIMENTO DE PODERES:

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

suspensão de funções a seguir indicado: 
- Do Senhor Almiro José Oliveira Lopes, a partir de 29 de Outubro de 2005, nos 

termos do disposto no n.º 4 do artigo 227.º da Lei Eleitoral, por ter sido nomeado para 
desempenhar as funções de Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente da 
Câmara, a partir daquela data. 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão de mandato solicitado e 
encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista (CDU), Senhor 
Jacinto Sousa Pinto, e após o Senhor Presidente da Mesa ter verificado a sua identidade 
e legitimidade, foram reconhecidos os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a 
participar na reunião. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os deputados municipais adiante 

identificados, sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
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João Gomes: 
Apresentou um requerimento, que leu, subscrito pelo grupo do PS, cujo texto a 

seguir se reproduz: 
 
“REQUERIMENTO: 
 
No âmbito das suas competências de acompanhamento e fiscalização da 

actividade da Câmara Municipal de Peniche, o Grupo do Partido Socialista solicita que 
o Senhor Presidente da Câmara preste, por escrito e trimestralmente, as seguintes 
informações: 

1. Número de pessoas que compõem os gabinetes de apoio do Senhor 
Presidente e dos Vereadores e respectiva remuneração mensal. 

2. Número de assessores, contratados no presente mandato, e respectiva 
retribuição mensal. 

3. Apoios, subsídios e quaisquer transferências a favor de associações e outras 
entidades, discriminando a associação ou entidade, motivo da atribuição, data e 
respectivo montante. 

4. Transferências, apoios ou subsídios a favor das Juntas de Freguesia, 
discriminando a Junta de Freguesia, o motivo da atribuição, data e respectivo 
montante. 

5. Despesas de representação, ajudas de custo, despesas de deslocação e 
estadia e similares, com indicação dos montantes e do departamento ou órgão 
responsável pela despesa. 

6. Número de pessoas contratadas a prazo, discriminando o número de 
contratos celebrados e cessações ocorridas em cada trimestre, bem como os 
departamentos e serviços envolvidos. 

7. Empreitadas, fornecimentos e serviços adjudicados, com indicação, por cada 
adjudicação, do valor contratado, objecto do contrato, identificação do empreiteiro ou 
fornecedor vencedor e identificação dos restantes concorrentes. 

Peniche, 23 de Novembro de 2005. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
José Leitão: 
- Questionou sobre quais as razões que presidiram para que a reunião se 

realizasse nesta quinta-feira; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 24.11.2005  *  Livro 15 * Fl. 68 

- Chamou a atenção para o facto do Regimento não ter sido disponibilizado aos 
actuais membros da Assembleia; 

- Disse que as sessões extraordinárias deveriam incluir um período de “antes da 
ordem do dia”; 

- Referiu que a documentação não foi remetida no prazo previsto na lei; 
- Disse não saber qual a finalidade da contratação dos empréstimos. 
 
Presidente da Mesa: 
- Prestou os esclarecimentos sobre as questões colocadas e referiu que terá que 

existir alguma flexibilidade por forma a que os objectivos da Assembleia sejam 
cumpridos, comprometendo-se a proceder às correcções necessárias e adequadas com 
vista a melhorar o seu funcionamento; 

- Propôs a criação de comissão para revisão do Regimento. 
 
Jorge Amador: 
Sugeriu que o grupo de trabalho fosse constituído pelos membros que 

compõem a Mesa. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Disse concordar com a composição do grupo de trabalho para revisão do 

Regimento; 
- Referiu que o grupo do PS não recebeu informação adequada sobre os 

assuntos que estão em discussão. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 14 DE NOVEMBRO DE 

2005, SOBRE AS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI): 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1 da ordem de trabalhos, tendo-se 

verificado as intervenções dos Senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
- Referiu que é seu desejo desenvolver o mandato em articulação com a 

Assembleia; 
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- Disse que a documentação não acompanhou a convocatória em virtude de ter 
havido a necessidade de se imprimir aos processos maior celeridade para possibilitar o 
cumprimento dos prazos estipulados na lei; 

- Prestou os esclarecimentos sobre as razões por que considera haver 
necessidade da manutenção das taxas aprovadas para 2005. 

 
António José Filipe: 
- Perguntou quais as razões que levaram o executivo a fazer o presente 

proposta; 
- Solicitou informação sobre quais as diferenças entre as taxas propostas e as 

fixadas no mandato anterior. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Fez votos para que o mandato seja exercido com tranquilidade e boa 

disposição; 
- Disse que o grupo do PS tem a sua posição assumida; 
- Lembrou a apreciação efectuada e a decisão tomada pelo grupo da CDU em 

sede de aprovação do IMI no mandato anterior quando criticou a análise e propôs a 
diminuição da taxa, vindo agora a contradizer-se e a dar razão à ponderação assumida 
pelo grupo do PS na altura, uma vez que propõe a sua manutenção; 

- Salientou que a taxa deve acompanhar a evolução e que o grupo do PS não 
tem matéria para propor a sua alteração. 

 
José Leitão: 
- Disse ter levantado questões de uma forma cordial e honesta tendo em vista o 

exercício de um bom trabalho; 
- Referiu que o grupo do PSD não vai inviabilizar a proposta mas que 

desconhece quais os impactos por falta de elementos que não foram disponibilizados, 
nomeadamente os referentes ao estado financeiro da Câmara. 

 
Jorge Amador: 
Aludiu ao actual quadro financeiro da Câmara e ao valor das dívidas existentes, 

as quais são claramente superiores às do anterior início da gerência do PS. 
 
António José Filipe: 
- Referiu que a CDU continua a ser coerente, não sendo justo alterar o que vinha 
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a ser feito, dado tratar-se de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo anterior 
executivo; 

- Disse que votará contra se achar a taxa excessiva. 
 
Paulo Santos: 
Disse que sendo os pressupostos que levaram à fixação da taxa anterior os 

mesmos não percebe as razões de ter agora que se dar o benefício da dúvida. 
 
José Leitão: 
Questionou sobre a situação financeira da Câmara e, concretamente, sobre qual 

a dívida a fornecedores. 
 
José António Amador: 
Perguntou quanto é que a Câmara vai receber a menos em sede de finanças 

locais. 
 
Jorge Amador: 
Disse que o PS tem dificuldade em discutir a redução fixada pela política 

desastrosa do Governo sobre transferências das verbas para as autarquias. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Disse que para todas as medidas tendentes a defender Peniche o grupo do PS 

votará a favor, mas que não deixará de efectuar a sua análise crítica, caso discorde das 
orientações a introduzir na gestão municipal; 

- Pediu esclarecimentos sobre o estado financeiro da Câmara à data do início do 
mandato da CDU. 

 
Jorge Carvalho: 
- Saudou todos os autarcas eleitos; 
- Fez uma retrospectiva da evolução do IMI como cidadão e perito avaliador; 
- Manifestou a sua preocupação em relação ao aumento dos encargos familiares 

com a aplicação das taxas actuais, sugerindo a sua reavaliação, mais concretamente no 
concernente à taxa de 0,5 %; 

- Disse que não iria votar dado a sua qualidade de perito avaliador. 
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Presidente da Câmara: 
- Referiu que a proposta hoje apresentada é prudente e sensata, tendo em conta 

a situação financeira da Câmara, sobre a qual ainda não há números definitivos mas 
que espera apresentar a respectiva informação proximamente; 

- Salientou que a informação prestada pelos Serviços de Finanças não está 
trabalhada e que no próximo ano, com o contributo do deputado municipal e perito 
avaliador, iria desenvolver a questão por forma a que aspectos de justiça social e 
equilíbrio estejam salvaguardados no futuro. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 20 

votos a favor, 1 voto contra e 5 abstenções. 
 
Apresentou declaração de voto o grupo do PS, cujo texto, que a seguir se 

transcreve, foi lido pelo deputado municipal, Senhor Paulo Santos: 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
O grupo do PS na Assembleia Municipal de Peniche votou favoravelmente a 

proposta apresentada pelo executivo camarário referente à taxa de IMI a cobrar no 
Município de Peniche, durante o ano de 2006. 

Este facto revela a postura construtiva que o PS pretende assumir enquanto 
oposição e que levará a que esteja disponível para colaborar nas decisões que 
beneficiem o nosso concelho e os nossos cidadãos. 

Tal como anunciámos logo após os resultados eleitorais, o PS vai exercer uma 
oposição construtiva, firme e exigente, mas, sobretudo, com um grande sentido de 
responsabilidade. 

E é com esse sentido de responsabilidade que votamos favoravelmente esta 
proposta apresentada pelo executivo camarário. 

Pelo contrário, a CDU, que durante os 8 anos em que o PS esteve à frente dos 
destinos do nosso concelho, sempre se absteve ou votou contra as nossas propostas, 
apresenta agora uma taxa de IMI igual àquela em se absteve quando foi apresentada 
pelo PS e que tanto criticou, o que revela a incongruência das suas posições e a sua 
falta de sentido de responsabilidade em que os interesses políticos e partidários se 
sobrepõem aos interesses da população e do concelho. 

14 de Novembro de 2005.” 
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O deputado municipal, Senhor Jorge Amador declarou que o grupo da CDU 
apresentaria posteriormente a sua declaração de voto, documento cujo texto a seguir se 
reproduz: 

 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
Posição dos eleitos da CDU sobre o IMI para 2006. 
A proposta do novo executivo municipal de manutenção da taxa em vigor do 

IMI de 0,75 representa uma atitude responsável dos nossos autarcas num quadro de 
redução significativa de verbas provenientes do Poder Central para o Poder Local e 
face à difícil situação financeira da Câmara Municipal de Peniche. 

O Grupo da CDU.” 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005, 
RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA: “ARRANJOS URBANÍSTICOS NO CAMPO 

DA REPÚBLICA ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE S. PEDRO, NO VALOR DE 

273.000,00 €”; “CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (BM2), NO VALOR DE 

90.000,00 €; “CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E REABILITAÇÃO DA PRAGEIRA, NO VALOR 

DE 2.121.000,00”; “APOIO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, NO VALOR DE 

717.000,00 €”: 
 
O Senhor Presidente da Mesa, atendendo a que os assuntos constantes da 

ordem de trabalhos e referenciados com os pontos 2, 3, 4 e 5 se relacionam entre si, uma 
vez que todos eles constituem operações de recurso ao crédito para financiamento de 
actividades a desenvolver pela Câmara, sugeriu, o que foi aceite, que os assuntos 
fossem tratados em conjunto. 

 
Neste termos, a Assembleia Municipal passou a apreciar os assuntos 

agendados, tendo-se verificado as intervenções dos senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara: 
Esclareceu que a proposta da Câmara respeita à adopção de medidas que 

pecam por resolução tardia. 
 
Américo Gonçalves:
Referiu que a CDU deverá apresentar argumentos válidos e convenientes para 
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que seja possível viabilizar o proposto.  
 
João Gomes:  
Manifestou a sua preocupação face ao endividamento da Câmara e sugeriu o 

recurso a outras fontes de financiamento. 
 
Paulo Santos:
Disse não se sentir devidamente informado para poder votar em consciência.  
 
José Leitão: 
- Manifestou a sua preocupação face à dívida existente;  
- Referiu que o prazo para apreciação dos documentos disponibilizados não foi 

suficiente para se proceder a uma análise profunda e esclarecedora da situação, 
nomeadamente quanto à indicação de haver a possibilidade ou não do cumprimento do 
serviço da dívida. 

 
Jorge Amador:  
- Lembrou a elencagem das obras e respectivos valores que constavam do 

boletim municipal do mês de Agosto e objecto de manifesto na campanha eleitoral; 
- Referiu que a CDU sabe das dificuldades mas que pretende dar continuidade 

aos projectos que se encontram por executar. 
 
Vereador Jorge Abrantes:  
Prestou os esclarecimentos sobre o assunto e aludiu às dificuldades de 

apresentação dos elementos em data anterior. 
 
Presidente da Câmara:  
- Referiu que o assunto foi despoletado em reunião da CCDTLVT na apreciação 

do contrato-programa;  
- Salientou que a Câmara pretende honrar os compromissos assumidos e 

garantir os meios financeiros apesar das dificuldades existentes, recorrendo, se 
necessário, à alienação de património;  

- Disse contar com a colaboração e a máxima compreensão, não tanto pelo 
executivo mas por Peniche, para poder concretizar estas operações.  
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Presidente da Mesa:  
Chamou a atenção de que o adiamento da decisão poderá influenciar pela 

negativa o cumprimento dos prazos. 
 
A reunião foi interrompida para um intervalo de 5 minutos.  
 
Reatada a reunião, usaram da palavra os senhores a seguir identificados: 
 
João Paulo Teófilo:  
Disse que a informação foi prestada tardiamente e que se a decisão vier a ser 

tomada no início da próxima semana julga que não inviabilizará o prazo para concessão 
do visto pelo Tribunal de Contas.  

 
José Leitão:  
Disse ter ficado mais preocupado após a intervenção do Senhor Presidente da 

Câmara, agravando mais ainda as suas dúvidas quanto à recuperação do 
endividamento, atendendo a que só a empreitada da entrada de Peniche custará cerca 
de 4.000.000,00 euros.  

 
Jorge Amador:
Disse que a CDU está disponível para votar, uma vez que o seu adiamento 

poderá provocar uma rotura e impossibilitar a realização da operação financeira. 
 
José Leitão:  
Referiu que o assunto é uma questão séria e que se for necessário dará 

conhecimento da situação às populações. 
 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que não haverá tempo para encetar renegociações, dadas as 

implicações que tem subjacentes; 
- Disse que se tem desdobrado em audiências mas que não há a garantia da 

concretização da operação;  
- Salientou que os valores propostos poderão não ser utilizados na plenitude, 

sendo que haverá necessidade de se aprofundar as respectivas implicações financeiras.  
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Presidente da Mesa: 
Propôs a realização de uma 2ª reunião desta sessão extraordinária para a 

próxima segunda-feira, dia 28 de Novembro de 2005, dando-se dela conhecimento aos 
deputados municipais que não compareceram a esta reunião.  

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

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO DA 

ANMP, A REALIZAR NO PORTO: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, tendo 

usado da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Jorge Amador: 
Sugeriu que se mantivesse o critério de rotatividade anterior. 
 
José Leitão: 
Propôs que se adoptasse o princípio da rotatividade e o nome do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel para representante dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do Concelho de Peniche ao Congresso da ANMP. 

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

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

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

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO:  
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que, excepcionalmente e dada a 
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urgência para cumprimento dos prazos legais, os trabalhos desta sessão prosseguiriam 
no próximo dia 28 de Novembro (segunda-feira), com a realização de nova reunião, no 
mesmo local e pelas 21.30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 
 

1– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
717.000,00 euros; 

2– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
273.000,00 euros; 

3– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
90.000,00 euros; 

4– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
2.121.000,00 euros. 

 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
Referiu, também, que a convocatória era feita directamente e com a dispensa de 

convocação escrita a todos os membros presentes, e que à Senhora Maria Natália 
Figueiredo Martins dos Anjos Costa, única ausente desta reunião, ir-se-ia comunicar a 
presente decisão. 

 
Ainda, pelo Senhor Presidente da Câmara foi declarado estar disponível para 

aprofundar e prestar quaisquer esclarecimentos sobre os documentos que transitam 
para a próxima reunião. 

 
ENCERRAMENTO:  

 
Sendo zero horas e cinquenta 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. 


	Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, no Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e quatro minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel Prioste Salvador, Jorge Alberto Bombas Amador, Silvino Doirado Conceição João, José António Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, João Paulo Oliveira Teófilo, António José Azevedo Filipe, Sandra Cristina Machado de Matos, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e Sérgio Miguel Franco Martins Leandro reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

