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ACTA    N.º    9/2005ACTA N.º 9/2005  
 

A C T A  1 . 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  2 9   D E   D E Z E M B R O   D E   2 0 0 5 :  
 

Aos vinte e nove 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 e 
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, 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, Nuno 
Eduardo Faustino Rainha, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, reuniu a Assembleia Municipal de 
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de “antes da ordem do dia”. 
 
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. 

 
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 de Jesus Gomes, para o dia de hoje. 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, para o dia de hoje, por se encontrar 

ausente do concelho. 
- Da Senhora Sandra Cristina Machado de Matos, por quatro dias, a contar do 

dia 28, por se encontrar ausente do concelho. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 
do PS, Senhores Marco António Borges Bem, Ângelo Miguel Ferreira Marques e Carlos 
Manuel Ramos Franco, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a 
participar na reunião. 

 
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da 

Assembleia a inclusão na ordem de trabalhos desta reunião de um novo ponto 
relacionado com a Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP). 

 
Posto à discussão, usaram da palavra os senhores adiante identificados:  
 
José Leitão: 
- Disse não inviabilizar o agendamento mas que seja a última vez que tal 

situação ocorre. 
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Paulo Santos: 
- Referiu desejar que tal situação não venha a ser prática comum. 
 
Jorge Amador: 
- Lembrou a prática exercida ao longo de 19 anos. 
 
Submetida a votação, ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido 

consenso no sentido do assunto ser tratado como o ponto 7.º da ordem de trabalhos. 
 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":
 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:
 
Foram presentes as actas n.os 5, 6, 7 e 8/2005, das reuniões realizadas nos dias 

26 de Setembro, 28 de Outubro e 24 e 28 de Novembro de 2005, tendo sido dispensada a 
leitura das mesmas por o respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos 
deputados municipais, com excepção da acta n.º 8, que foi lida na íntegra, em virtude 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel ter declarado não ter recebido o 
respectivo documento. 

 
Postas à discussão, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
José Leitão: 
- Referiu que a minuta das actas não foram submetidas à votação no final de 

cada reunião para aprovação; 
- Salientou que a transcrição da sua intervenção na acta de 24 de Novembro não 

reproduz em que contexto foram produzidas as suas afirmações, as quais foram 
motivadas pela forma despropositada e menos elevada como o deputado municipal 
José Azevedo Filipe se dirigiu à Assembleia, onde afirmou existir no seu seio alguma 
“azia” a ter origem nos resultados verificados nas últimas eleições autárquicas; 

- Sugeriu, retomando a posição anteriormente reclamada pela CDU, a compra 
de equipamento para gravação das reuniões. 

 
Jorge Amador:  
- Referiu que no decorrer das reuniões esteve sempre subjacente a aprovação 
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das actas em minuta, pois só assim seria possível cumprir os prazos procedimentais sob 
pena de se não poder concretizar a contracção dos empréstimos. 

 
José Azevedo Filipe: 
- Referiu que lhe parecia que além de “azia” também havia falta de memória, 

uma vez que se pretende que a CDU faça o que em trinta anos não foi realizado e 
solicitou aos membros da assembleia alguma calma e controlo nas suas emoções. 

 
Henrique Bertino: 
Apresentou, por escrito, uma declaração de protesto, cujo texto a seguir se 

reproduz: 
 
“Declaração de protesto: 
 
Para que os registos das actas da Assembleia Municipal correspondam, tanto 

quanto possível, à realidade vivida pela População que aqui pretendemos representar; 
Respondendo ao desafio lançado pelo ex-membro desta Assembleia, Sr. 

Carlos Mota, na parte final da sua declaração de renúncia, transcrita na acta da reunião 
de 24.11.2005, 

Venho, por este modo, dado não ter estado presente na reunião acima referida, 
contribuir para que na memória colectiva das gentes deste Concelho não fiquem 
registadas como verdadeiras situações que realmente não o são. 

As gerações vindouras não o merecem e muito menos quem viveu 
determinados acontecimentos nos últimos 31 anos. 

A menos importante imprecisão é, do meu ponto de vista, a referente à 
contagem do tempo de autarca do Sr. Carlos Mota. A contagem indicada não está 
correcta. São 23 e não 31 anos, com interrupções várias, sendo a mais evidente entre 
os anos 1990 e 1997, quando não foi eleito, porque nem sequer candidato foi – o que 
os arquivos demonstrarão irrefutavelmente. 

E, então, aqui estamos nós a tratar de uma coisa tão, tão importante para a 
felicidade das pessoas: saber a quem cabe o tão honroso título de decano da vida 
autárquica – é que é mesmo o que toda a gente quer saber… 

Espero que calhe a alguém digno desse distinto título. 
Como alguns de vós bem sabeis, tenho estado de muito perto ligado aos 

Pescadores desta nossa terra. 
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Fez precisamente 30 anos em Abril deste ano de 2005. 
Tenho estado ligado por laços profissionais e institucionais. 
E pelos laços mais fortes que são os afectivos e emocionais.  
Quem me conhece bem, sabe que eu nunca poderia deixar passar esta 

questão em branco. 
Não quero e não posso. 
Muitos dos que me conhecem não entenderiam que eu ficasse neste momento 

calado e alguns dos que já partiram não me perdoariam. 
Tendo estado sempre numa posição privilegiada que me permitiu contactar de 

perto com as perturbações vividas nas cooperativas de pesca da nossa cidade, 
conheço, como poucos, algumas realidades que grande parte da nossa População 
infelizmente desconhece. 

Julgava vir a intervir sobre algumas destas questões um pouco mais tarde, 
depois do fim, mais ou menos previsto, da Unicoopesca e/ou Pescagest. 

Mas, face à declaração apresentada, tal não é mais possível. 
São, na verdade, anos demais em que eu, mas também muitos outros 

provavelmente mais silenciosos do que eu, nos fomos sentindo traídos, enganados, 
humilhados, destroçados, roubados e sei lá mais o quê! 

A dignidade de uma classe não suporta mais esta afronta. 
Os Pescadores de Peniche e as suas famílias merecem mais respeito. 
No mínimo teria sido sensato encurtar a sua despedida, restringindo-a ao 

campo da sua acção política. 
É verdade que para muitos da minha idade e até para outros um pouco mais 

velhos, Ele estava no pedestal, Ele era inatacável, Ele era até imaculado. 
A sua mudança de campo político nem é, para o caso, a parte mais significativa 

em todo este processo. 
O que importa aqui substancialmente é o seu percurso, desde a sua entrada no 

Movimento Cooperativo da Pesca de Peniche, no ano de 1976, e a forma como 
desvirtuou completamente as esperanças e os ideais de toda uma Classe Piscatória. 

A destruição da Unicoopesca e do Movimento Cooperativo da Pesca em 
Peniche é da sua inteira responsabilidade. 

Os Pescadores de Peniche e a Cidade de Peniche ainda estão hoje a pagar 
por isso. 

Não posso aceitar que nos registos desta Assembleia Municipal não fique de 
igual modo a constar a atitude daqueles que não se rendem e prosseguem por um 
caminho sem medo e com esperança num futuro melhor. 
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O Sr. Carlos Norberto Freitas Mota, não pode continuar a arvorar-se em 
“Salvador da Pátria”. Muito menos num momento em que, a sua gestão tem 
determinado o desaparecimento de parte substancial da frota de pesca de Peniche e 
de inúmeros postos de trabalho, espezinhando-se em simultâneo direitos conquistados 
com tanto trabalho e luta.  

É esta uma pequena resposta à sua “frente profissional”; ao “servir Peniche e 
ajudar à manutenção da sua estabilidade”; aos “desequilíbrios económicos e sociais de 
difícil recuperação”; aos “melhores filhos de Peniche”; à “redobrada atenção; ”ao 
“redobrado esforço” e onde não deve haver lugar para todos. 

A gestão do Sr. Carlos Mota obriga o Município de Peniche a prestar redobrada 
atenção face às suas futuras pretensões. 

Esta é uma pequena homenagem ao Aleixo Brás, ao Manuel Jerónimo, ao 
David Malheiros, ao Belmiro Alves, ao Júlio Poleão, ao Vidaul Neves, ao João 
Sebastião e a tantos outros que já partiram e não mereciam ter encontrado na vida 
tamanha ingratidão. 

Esta declaração para a acta é da inteira responsabilidade do seu autor e 
membro desta Assembleia, Henrique Bertino Batista Antunes, e só dele. 

Não tenho medo de verdade. 
Peniche, 29 de Dezembro de 2005” 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Acta n.º 5/2005 – Aprovada, por maioria, com 17 votos a favor e 10 abstenções. 
Acta n.º 6/2005 – Aprovada, por maioria, com 20 votos a favor e 7 abstenções. 
Acta n.º 7/2005 – Aprovada, por maioria, com 20 votos a favor e 7 abstenções. 
Acta n.º 8/2005 – Aprovada, por maioria, com 22 votos a favor e 5 abstenções. 
 
Fizeram declaração de voto verbais os Senhores Tiago Gonçalves e Silvino João, 

que declararam ter-se abstido quanto às actas n.ºs 5 e 6 por não terem estado presentes 
nos respectivas reuniões. 

 
b)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
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se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 

1 - Circular n.º 123/2005-CO, datada de 30 de Setembro de 2005, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 139, de Agosto de 2005. 

2 - Carta, datada de 5 de Setembro de 2005, de um grupo de taxistas da área do 
Município, apresentando exposição sobre a pretensão que têm, e já formulada à Câmara 
Municipal, da implantação do regime de praça livre no Concelho de Peniche. 

3 - Circular n.º 119/2005-AG, datada de 27 de Setembro de 2005, da ANMP, 
remetendo cópia do parecer do seu Conselho Directivo sobre a Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2006. 

4 - Circular n.º 125/2005, datada de 17 de Outubro de 2005, da ANMP, 
solicitando a comunicação do nome do Presidente de Junta de Freguesia que 
representará as Juntas de Freguesia do Concelho no XV Congresso daquela Associação. 

5 - Circular n.º 131/2005-AG, datada de 25 de Outubro de 2005, da ANMP, 
remetendo cópia do parecer do seu Conselho Geral sobre a Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2006. 

6 - Circular n.º 137/2005-PB, datada de 4 de Novembro de 2005, da ANMP, 
endereçando convite para o Encontro Nacional de Eleitos Locais, a realizar em 
Santarém, no dia 16 de Novembro de 2005, relativo Proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2006. 

7 - Circular n.º 130/2005-CO, datada de 31 de Outubro de 2005, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 140, de Outubro de 2005. 

8 - Carta n.º 1143/hsf/2005, datada de 2 de Novembro de 2005, de CERCICA – 
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais, CRL, 
apresentando parabéns ao Senhor Presidente da Mesa pela sua eleição. 

9 - Carta n.º 29/D/2005, datada de 2 de Novembro de 2005, da União 
Desportiva e Cultural de São Bernardino, apresentando felicitações ao Senhor 
Presidente da Mesa pela sua eleição. 

10 - Ofício n.º 333, datado de 3 de Novembro de 2005, da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, apresentando felicitações ao Senhor Presidente da Mesa e aos 
restantes membros da Assembleia pela sua eleição. 

11 - Circular n.º 142/2005-AG, datada de 17 de Novembro de 2005, da ANMP, 
remetendo cópia da Declaração Final do Encontro Nacional de Eleitos Locais. 

12 -  Circular n.º 147/2005-CO, datada de 30 de Novembro de 2005, da ANMP, 
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remetendo exemplares do boletim n.º 141, de Novembro de 2005. 
13 - Carta, datada de 28 de Novembro de 2005, do Deputado à Assembleia da 

República pelo Partido Socialista, Senhor Carlos Lopes, apresentação felicitações pela 
presente eleição da Assembleia. 

14 - Ofício n.º 1146, datado de 12 de Dezembro de 2005, do Hospital São Pedro 
Gonçalves Telmo, de Peniche, solicitando a nomeação de um representante da 
Assembleia Municipal para integrar o seu Conselho Consultivo. 

15 - Ofício n.º 354/CPCJ, datado de 20 de Dezembro de 2005, da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, solicitando a designação de quatro pessoas 
para integrarem a comissão alarga, nos termos da alínea l) do artigo 17.º da Lei n.º 
147/99, de 1 de Setembro. 

16 - Exemplar n.º 205 – Setembro de 2005, do jornal "Associação" – Órgão Oficial 
da Associação Portuguesa de Deficientes. 

17 - Exemplar n.º 160, 161 e 162 – Outubro, Novembro e Dezembro 2005, do 
Boletim Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de 
Peniche. 

18 - Exemplar n.º 79 – Setembro 2005, do “Jornal do STAL”. 
19 - Exemplar n.º 5, da revista “Recicla”. 
20 - Exemplar n.º 13 – Outubro de 2005, do Boletim “Municípios e Regiões de 

Portugal”. 
 
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa informou que esteve presente no 

XV Congresso da ANMP, que se realizou no Porto, nos dias 9 e 10 de Dezembro, onde 
foram apreciadas e votadas propostas de alteração aos estatutos, apresentado e 
discutido o Relatório de Actividades, discutidas as linhas gerais da actuação para o 
mandato 2006/2009 e eleição dos corpos sociais. 

 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 
tratados. 
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Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
Henrique Bertino: 
- Realçou o volume de informação prestada à Assembleia e a satisfação dada a 

algumas reivindicações da Junta de Freguesia, caso da remoção das bombas de gasolina 
junto à Escola Secundária; 

- Perguntou quais as iniciativas previstas sobre habitação social; 
- Pediu esclarecimentos sobre a não renovação de contratos a prazo e se o 

contrato-programa da Biblioteca prevê um quadro de pessoal com 18 pessoas. 
 
Sérgio Leandro: 
- Disse ter ficado esclarecido face à informação detalhada e produzida;  
- Deu conhecimento de pormenores havidos na reunião com a CCDRLVT sobre 

a campanha da bandeira azul e projecto sobre o aproveitamento da energia das ondas. 
 
Nuno Rainha: 
- Sugeriu a afinação da informação por forma a que se apresentasse menos 

descritiva e mais substantiva; 
- Disse que, pese embora a boa vontade de melhorar contributos sobre a 

actividade do executivo, importa ver desenvolvido assuntos relevantes para o 
desenvolvimento do município, tais como os referentes às Águas do Oeste, parque 
urbano, Biblioteca e património histórico. 

 
José Leitão: 
- Disse comungar da apreciação anterior, referindo que não é documento bem 

elaborado; 
- Questionou se as principais e importantes deliberações foram as respeitantes 

ao Conselho de Administração dos SMAS e empréstimos ou se houve lapso em não 
referir outras; 

- Perguntou se da reunião havida sobre o contrato-programa do parque urbano 
se se confirma o financiamento para as obras ou se os empréstimos não são para ser 
utilizados; 

- Disse que gostava que fosse distribuído antes da próxima reunião todo o 
expediente relativo à eleição dos corpos directivos da RTO; 

- Solicitou informação sobre o que se passou na reunião com o Secretário de 
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Estado do Ambiente e que futuro se espera da Resioeste; 
- Questionou sobre a diferença de valores constantes dos dois documentos 

apresentados referentes à situação financeira do Município, em 31 de Outubro e 22 de 
Dezembro e débito existente entre a Câmara e SMAS. 

 
Júlio Coelho: 
- Perguntou qual o ponto de situação com a Caritas Portuguesa relativamente às 

instalações precárias situadas junto à ESTM. 
 
Paulo Santos: 
- Defendeu que a situação financeira não é tão má como a CDU apregoava, 

atendendo a que o valor da dívida é igual à que o PS herdou; 
- Disse não perceber o aparente desconhecimento dos compromissos assumidos 

uma vez que no elenco do executivo continuam a figurar os dois autarcas vereadores da 
CDU, situação que se aplica ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda; 

- Lembrou que continua por se receber algumas importâncias substanciais que 
vão influir no valor do débito e que também devem ser tidas em conta. 

 
Presidente da Câmara: 
Prestou os esclarecimentos e informações seguintes: 
- Deu início ao desenvolvimento de processo destinado a identificar e a tipificar 

a necessidade de construção de habitação social; 
- O quadro de pessoal da Biblioteca decorre da candidatura; 
- Nenhum contrato a termo ficou por renovar, com excepção daqueles que 

finalizaram por imposição legal; 
- De futuro, iria procurar elaborar documento mais fundamentado e criterioso; 
- A obra do parque urbano está parcialmente suspensa, tendo o IPTM já 

adjudicado a remoção das areias; 
- Na eleição para a RTO os interesses do município foram assegurados e 

acrescidos na sua representação; 
- Sugeriu que a AMO continuasse a aprofundar a viabilização da Resioeste; 
- Está a tentar-se contactar a Caritas Portuguesa para proceder à remoção das 

instalações localizadas nos Remédios; 
- Referiu que o executivo se centrou na situação que encontrou para 

desenvolver o mandato de forma integrada, concluindo sobre a necessidade de se 
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contrair empréstimos para atenuar a situação financeira; 
- Outras iniciativas para desenvolvimento do município terão que ser 

equacionadas, até porque há ainda outros custos acrescidos associados às obras em 
curso e que não se encontravam contabilizados. 

 
Técnica Superior de Gestão: 
- Deu conhecimento da situação financeira da Câmara à data de 31 de Outubro 

de 2005, em que referenciou o valor das dívidas efectivas, cujos montantes maiores 
respeitam a empréstimos, locações financeiras, subsídios, SMAS, ADSE e transferências 
e prestação de serviços para a AMO e GAT; 

- Referenciou que o valor dos compromissos assumidos monta a 2.641.323,00 
euros, sendo o total líquido de 9.050.474,00 euros. 

 
Presidente da Mesa: 
- Perguntou, dado o adiantado da hora, se a Assembleia estava disponível para 

continuar, o que foi aceite, até finalizar-se este assunto. 
 
José António Amador: 
- Questionou sobre a situação da Idal, dado se ouvir falar da deslocalização da 

empresa, e as obras portuárias e de expansão do estaleiro. 
 
Henrique Bertino: 
Solicitou as seguintes informações: 
- Se foram já encetadas medidas de segurança e estudo alternativo do traçado 

da Marginal Norte; 
- Para quando está previsto o início das obras da Escola do Filtro e por que não 

avançaram já;  
- Se está prevista reunião da Comissão de Trânsito face a algumas situações que 

necessitam de ser revistas, caso da Avenida do Porto de Pesca; 
- Solicitou que as Juntas de Freguesia fossem ouvidas nos processos de 

loteamento; 
- Sugeriu o estudo do fornecimento do contraceptivo para animais, tal como já 

se procede no Município de Lisboa; 
- Referiu que o compromisso de alargamento do passeio junto à Pastelaria 

Rimor deve ser para cumprir; 
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- Solicitou a retirada do estacionamento na Praia do Molhe Leste; 
- Chamou a atenção para a situação dos contratados a prazo e duração dos 

respectivos contratos e necessidade da tomada de medidas sobre o assunto. 
 
Paulo Santos: 
- Perguntou quais as medidas já tomadas em matéria de habitação social, 

nomeadamente em relação aos encargos e previsões de necessidades; 
- Questionou se a metodologia usada para os contratados foi uniforme. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Referiu que a informação a apresentar deverá ser melhorada uma vez que 

tendo analisado as deliberações do executivo concluiu haver assuntos que merecem 
maior atenção, designadamente em relação a carta de condicionantes de parques 
eólicos, esplanadas da Avenida do Mar, IMI e proposta de fixação de custos 
apresentada pela Resioeste. 

 
Álvaro André: 
- Solicitou a colocação das actas em página da Internet; 
- Disse que é salutar mudar-se de estilo de informação e que todos os 

contributos são bem-vindos para melhoria da mesma; 
- Chamou a atenção para um olhar atento sobre o património histórico do Forte 

da Consolação; 
- Disse que lhe apraz registar o entendimento de que a época balnear deverá ser 

todo o ano; 
- Deu conhecimento que a próxima semana cultural organizada pela reitoria é 

subordinada ao tema “Terra sobre o Mar”. 
 
José Leitão: 
- Chamou a atenção de que o piso de areia do parque de infância inaugurado 

em Vila Maria não é permitido por lei; 
- Manifestou o seu desapontamento por não ter sido convidado o grupo do PSD 

aquando da apresentação e discussão do projecto do Campo da República, assim como 
a ACISCP que também não foi envolvida no processo; 

- Apresentou um voto de congratulação ao IPL de Leiria pela edição de livro 
sobre a região de Leiria; 

- Apresentou uma saudação e agradecimento à Associação dos Dadores 
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Benévolos de Sangue de Peniche (ADBSP) pelo trabalho meritório que tem 
desenvolvido em prol da população; 

- Perguntou qual o ponto de situação da obra de construção do edifício-sede da 
ADBSP, nomeadamente em relação ao seu financiamento; 

- Aludiu à moção sobre a convenção de trabalhadores e referiu sentir-se 
apunhalado após ter constatado que o mecanismo usado se repercutiu em baixa 
política, fraca e de mau gosto e que tudo fará para que no futuro tal situação não se 
repita. 

 
Nuno Rainha: 
- Referiu que o entendimento do PS, após o quadro apresentado e a explicação 

dada, é de que a dívida efectiva existente rondará os 7.000.000,00 euros e tem a ver com 
a forma como deve ser analisada a contabilização dos valores em causa. 

 
Ângelo Marques: 
- Declarou que o grupo do PS iria apresentar um voto de protesto sobre a forma 

como foi conduzido o processo de audiência pública sobre as obras do Campo da 
República, que não chegou à mesa nem foi objecto de leitura. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Promoveu a leitura do voto de congratulação que a seguir se transcreve: 
 
“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 na pista do ideal de deixar o mundo um pouco melhor 
do que quando o encontraram, mas serve de reconhecimento e de conforto em nome 
de todo o Município para que continuem caminhando e deixando o seu sinal de 
bondade junto dos que menos têm. 
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Nesse contexto, o Grupo Municipal do Partido Socialista, solicita á Assembleia 
Municipal de Peniche, reunida em 29 de Dezembro de 2005, a aprovação de um 
merecido voto de congratulação. 

Peniche, 29 de Dezembro de 2005. 
Os Deputados Municipais do grupo do PS.” 
 
Henrique Bertino: 
- Disse que alguns deputados municipais não entenderam a informação do 

Presidente da Câmara; 
- Referiu que a dívida é resultante de dinheiro mal gasto e que o mais 

importante é olhar o futuro com optimismo, independentemente da situação financeira 
não ser brilhante e poder condicionar uma boa gestão do executivo liderado pela CDU. 

 
Jorge Amador: 
- Chamou a atenção para os números apresentados de dívida a fornecedores e 

total da dívida; 
- Referiu que os contratos a prazo são assunto que o executivo terá de resolver 

de forma responsável, criteriosa e legal; 
- Lembrou que no seu manifesto eleitoral a CDU sempre fez ênfase à 

participação dos cidadãos nas grandes decisões a levar a efeito pelo município. 
 
Presidente da Câmara: 
Prestou as seguintes informações: 
- Está a acompanhar o dossier Idal; 
- Irá promover reunião da Comissão de Trânsito; 
- Página Internet vai ser melhorada; 
- Vai encarregar o DOM de verificar a questão do piso do parque de infância de 

Vila Maria; 
- Não houve atitude discriminatória em relação aos convites para participação 

na reunião pública sobre o Campo da República; 
- Vai rever a forma de prestar a sua informação. 
 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DA HONRA: 
 
Para efeitos do exercício em epígrafe, o Senhor Presidente da Mesa concedeu a 
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palavra ao Senhor Vereador Jorge Gonçalves, que manifestou o seu desagrado face às 
acusações infundadas de que foi alvo por parte do deputado municipal Senhor 
Henrique Bertino, tendo referenciado que a dívida do Município poderá ser discutida 
de forma técnica ou política, ou seja, os compromissos não facturados têm que ser 
referenciados no Pocal e quando foram analisados na Câmara todos os membros se 
encontravam presentes pelo que todos são corresponsáveis pela assumpção desses 
compromissos. 

 
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 os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam amanhã, dia 30, com a realização de nova reunião, no mesmo local e 
pelas 21.30 horas, e 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; 
5. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia como membro da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.12.2005  *  Livro 15 * Fl. 104 

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. 

 
Referiu, também, que a convocatória era feita directamente e com dispensa de 

convocação escrita a todos os membros presentes. 
 

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. 


