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ACTA    N.º    4/2006ACTA N.º 4/2006  
 

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   2 8   D E   A B R I L   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e seis, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 
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 Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, 
José António Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, 
António José Azevedo Filipe, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, 
Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues 
Carvalho, Almiro José Oliveira Lopes, Paulo Jorge Ferreira Santos, Nuno Eduardo 
Faustino Rainha, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Rui Manuel Santos Martins e Ângelo Miguel 
Ferreira Marques 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 das deliberações camarárias de 6 de Março de 

2006, relativas à desafectação do domínio público de duas parcelas de terreno, sitas em 
Peniche; 

2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 13 de Fevereiro de 
2006, relativa ao valor dos encargos a imputar e devidos pelo licenciamento das 
alterações introduzidas no estudo de loteamento n.º 6/90; 

3. Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 de Abril de 2006, 
relativa aos documentos de prestação de contas da Câmara Municipal da gerência de 
2005; 

4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 de Abril de 2006, 
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relativa aos documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados da 
gerência de 2005; 

5. Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano financeiro 
de 2006; 

6. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2006; 

7. Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 de Abril de 2006, 
relativa à 1.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2006, dos 
Serviços Municipalizados; 

8. Ratificação do Regimento da Assembleia Municipal de Peniche, 
aprovado em reunião de 3 de Março de 2006. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto 

Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:

 
A Mesa deu conhecimento dos ofícios remetidos pelos Senhores Presidentes das 

Juntas da Freguesia de Atouguia da Baleia e São Pedro, em que comunicam, 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 pelos respectivos tesoureiro e secretário, Senhores Silvino 
da Conceição Ferreira e Floriano Serrano Sabino, respectivamente. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:

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

substituição de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 72 horas, por 

motivos académicos. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição do mandato 

solicitado e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista da 
CDU, Senhor Jacinto Sousa Pinto, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 
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PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":
 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:
 
Foram presentes as actas n.os 1 e 2/2006, das reuniões realizadas nos dias 24 de 

Fevereiro e 3 de Março de 2006, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os 
respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados municipais. 

 
Postas à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Acta n.º 1/2006 – Aprovada, por maioria, com 6 abstenções. 
Acta n.º 2/2006 – Aprovada, por maioria, com 6 abstenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da proposta apresentada pelo 

deputado municipal Silvino Ferreira, que foi aprovada, por unanimidade, que sugeriu 
que os pontos 5 e 6 da ordem de trabalhos fossem apreciados em 1.º lugar, e, atendendo 
à articulação existente entre os dois documentos, foi também deliberado, por 
unanimidade, que a sua apreciação fosse feita em simultâneo. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE  PARA O ANO FINANCEIRO DE 2006 :  
 
Passando a Assembleia à apreciação dos pontos 5.º e 6.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
João Paulo Teófilo: 
Fez leitura da declaração, que a seguir se transcreve: 
 
““DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal 
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Primeiro, e tão próximos que estamos da data de 25 de Abril, lembramos que a 
democracia não se constrói só com palavras mas sobretudo por actos. 

E isto, ainda, a propósito da pressão que a bancada da CDU e o executivo por 
si apoiado exerceram para a votação das GOP e do Orçamento a qualquer preço, 
apesar do atraso, manifesto, na distribuição dos documentos. Com esta atitude, de 
forma nenhuma democrática, sobrepuseram questões meramente formais acima dos 
interesses do nosso Concelho. 

Apesar disso, e malgrado a proposta que apresentámos para adiar a 
apreciação e votação dos referidos documentos, conscientes da legislação em vigor e 
pelos motivos então expostos, ter sido rejeitada pela bancada que suporta o executivo, 
não deixaremos, como é óbvio, de intervir sobre esta matéria. 

1- Saudamos, sem reservas, a intenção do executivo manifestada no último 
parágrafo da 1ª folha da “apresentação e enquadramento geral”. Aliás, o executivo do 
Partido Socialista, demonstrou claramente, ao longo dos 8 anos que ocupou a 
Presidência da Câmara, que em primeiro estavam as pessoas, i. é, primeiro os 
investimentos verdadeiramente prioritários e depois “as festas e os carnavais”. 

Ficaremos atentos ao cumprimento desta intenção. 
2- Queremos acreditar que a assunção dos compromissos anteriores resulta da 

convicção de que os mesmos são, genericamente, importantes para o Concelho (vidé 
Campo da República, Biblioteca, Largo de São Leonardo, Prageira, Parque da Cidade, 
etc.). 

3- Não comentamos o estilo de gestão de cada um, pois o mais importante são 
os resultados, mas quanto à política de proximidade deixem-nos dizer, e pelo que 
conhecemos, que ao nível da divulgação das reuniões públicas alguma coisa, ou 
muitas coisas, tem falhado. É sempre possível que conheçamos pouco ou que, por 
obra do acaso, a informação não nos chegue ou quando chega seja tarde e a más 
horas. 

4- Diz o documento “A nova gestão autárquica terá como principais pilares de 
actuação o rigor e a competência, para se conseguir mais e melhor, maximizando-se 
assim os recursos disponíveis e evitando-se as “habituais” derrapagens financeiras”. 
Os altos desígnios soam sempre bem!  

A este propósito pergunto-me se o Sr. Presidente já confirmou as afirmações 
que produziu num debate, durante a campanha eleitoral, sobre os valores de 
adjudicação das obras lançadas no final do mandato anterior. 

5- Devemos dizer que estamos de acordo com as principais obras constantes 
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das GOP, muitas delas, como sabem, herdadas do anterior mandato. 
6- “A descentralização para as Freguesias será também uma prioridade, 

actualizando-se as verbas a transferir através do protocolo celebrado com as seis 
Juntas de Freguesia em 3%, valor acima da actualização efectuada pelo Governo ...”. 

Bem prega Frei Tomás, .... 
Enquanto oposição a CDU, pela voz dos seus Presidentes de Junta, arrasaria 

esta afirmação. No poder vamos ver! 
7- Sobre a colaboração com a Assembleia Municipal estamos mais que 

conversados. Tomem lá os papéis e toca a apreciá-los! Não tiveram tempo? Tivessem! 
Até houve um fim-de-semana e um feriado ..... 

8- Vamos esperar pelos resultados do inquérito às verdadeiras necessidades 
da habitação social para nos pronunciarmos sobre esta matéria. 

9- A educação, pela sua importância, irá continuar a merecer da nossa parte a 
maior das atenções e esperamos que o executivo saiba compreender a verdadeira 
prioridade, mais que a habitação social, que esta área representa. 

10- Terão o nosso apoio em todas as medidas que visem melhorar os 
instrumentos de planeamento ao dispor da autarquia bem como reforçar a eficácia da 
fiscalização. Concordamos, naturalmente, que acção pedagógica deve prevalecer sem 
deixar de punir, sempre que necessário, as infracções e desrespeito manifesto pelos 
regulamentos municipais. 

11-  Ficamos na expectativa de se concretizarem os processos de certificação 
anunciados. 

12- Nem uma palavra, nas GOP, para o turismo! E os “Sabores do Mar”? 
deixaram de ser uma grande aposta para a autarquia? Ou será que se vão chamar 
“Tasquinhas da Cidade”? 

13- As previsões das receitas são bastante generosas: +12,4% para o IMI, 
+27,84% para o Imposto Municipal s/ Veículos, +20,60% para o IMT, +108,95%!!!!!!!! 
Para os impostos indirectos, só para citar as mais importantes. 

14- Afinal, pelo menos pelas receitas em impostos indirectos que 
previsivelmente irá gerar, a actividade da construção não conhece qualquer crise! Não 
duvidamos dos cálculos ou da vontade da Câmara em realizar receitas tão 
significativas mas quando a fartura é muita o pobre desconfia. 

15- Finalmente, e segundo os documentos previsionais, vamos ter DC=RC e 
DCt=RCt. A balança está bem afinada, só falta saber se os pesos estão certos.” 
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José Leitão: 
- Perguntou em que parte da informação prestada está projectada uma outra 

perspectiva de desenvolvimento económico do concelho; 
- Questionou sobre em que fase e com quem foi aberta a negociação da 

Docapesca. 
 
Henrique Bertino: 
- Salientou que o actual executivo, ao contrário dos demais grupos, não tinha a 

experiência de construir um Orçamento; 
- Referiu que o Orçamento já antes era limitado e que a inscrição da Docapesca 

já vem de outros mandatos; 
- Disse que não abdica do investimento nos trabalhadores municipais; 
- Informou que na elaboração do presente Orçamento esteve subjacente a 

transparência das opções e o rigor financeiro para salvaguarda dos compromissos já 
assumidos através do cumprimento dos prazos e recurso à poupança. 

 
José António Amador: 
- Salientou o bom trabalho realizado e traduzido nos documentos apresentados 

pelo actual executivo; 
- Sugeriu a alteração do protocolo com as freguesias para o próximo ano. 
 
Paulo Santos: 
Referiu que as Grandes Opções do Plano ficam aquém das expectativas, não 

dando ideia de futuro. 
 
José Leitão: 
- Referiu que o esforço dos técnicos foi sempre respeitado independentemente 

da análise política; 
- Salientou que os documentos são iguais a tantos outros e que não era isso que 

esperava ver neles reflectido. 
 
Américo Gonçalves: 
Perguntou que destino terá o edifício “O Traquinas”. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Chamou a atenção para as regras orçamentais que devem presidir à 
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elaboração dos documentos previsionais e fixados pelo Pocal; 
- Referiu que a inscrição da venda da Docapesca não é relevante aliada à 

referência como foi feita no passado e que a sua inclusão tem subjacente equilibrar o 
orçamento face às dívidas existentes em 31 de Dezembro de 2005; 

- Prestou esclarecimentos sobre os prazos da entrega dos documentos. 
 
Presidente da Câmara: 
- Solicitou compreensão relativamente à alteração da nota introdutória; 
- Referiu que a elaboração dos documentos teve um envolvimento muito 

grande dos técnicos e do Vereador Jorge Abrantes; 
- Afirmou que a programação da plurianualidade orçamental do investimento é 

um objectivo do executivo; 
- Salientou que embora os documentos não especifiquem algumas 

programações, o objectivo do desenvolvimento económico é muito abrangente; 
- Deu conhecimento que se pretende concretizar uma parceria com a Segurança 

Social sobre o edifício “O Traquinas”; 
- Sublinhou que o Orçamento é o possível para este ano e que o de 2007 terá 

uma programação mais de acordo com os compromissos assumidos com o eleitorado. 
 
A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
Reatada a reunião, usaram da palavra os deputados municipais a seguir 

identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
Solicitou informação mais concreta e objectiva dos valores em dívida. 
 
José António Amador: 
Referiu que os valores em dívida estavam estimados em 31 de Dezembro de 

2005, em cerca de 7.000.000,00 euros. 
 
João Gomes: 
- Disse que a reunião poderia ter sido adiada para quarta-feira, cabendo à 

Câmara a responsabilidade dos documentos não terem sido apresentados 
atempadamente; 
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- Referiu que o valor da dívida é o correspondente àquele que o PS encontrou 
quando assumiu a Câmara. 

 
Nuno Rainha: 
- Referiu que o enquadramento geral deveria ser mais concretizado e solicitou 

que em futuros orçamentos fossem dadas as explicações antes de qualquer análise; 
- Disse que o programa atinente ao apoio às micro-empresas é uma boa 

iniciativa; 
- Lembrou a disponibilização e apoio a dar ao apetrechamento do ensino 

superior; 
- Chamou a atenção de que alguns objectivos não se mostram reflectidos nos 

documentos e estão aquém das expectativas e das promessas feitas aos munícipes, 
nomeadamente no que se refere à definição de zonas industriais e planos de pormenor, 
sistema de resíduos sólidos e iluminação pública; 

- Referiu que a política de desenvolvimento social deve vir a montante. 
 
Henrique Bertino: 
Questionou que outro orçamento e PPI se poderia elaborar face à exiguidade 

das receitas. 
 
João Paulo Teófilo: 
 - Referiu que a elaboração do orçamento não é fácil face aos constrangimentos 

existentes e que o PS conhece as dificuldades, em que a inscrição da Docapesca é um 
“tapa buracos”; 

- Solicitou que as orientações políticas devem ter subjacentes as prioridades 
programáticas; 

- Disse que a decisão do PS tem atitude responsável; 
- Afirmou que as obras lançadas pelo PS tinham em vista suprimir necessidades 

do Concelho e não podem ser entendidas e qualificadas por este ou por aquele partido. 
 
Paulo Santos: 
Sugeriu que o executivo disponibilizasse e partilhasse com a Assembleia a 

informação sobre novos projectos, nomeadamente os relativos à área do turismo, 
habitação social e tasquinhas do oceano. 
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José Leitão: 
- Referiu que o “chumbo” da aprovação dos documentos não dá acesso a novas 

eleições e as suas intervenções nada têm a ver com questões pessoais; 
- Sugeriu a abertura de processo de negociação sobre a Docapesca; 
- Salientou que os documentos reflectem uma total ausência de visão estratégica 

de desenvolvimento territorial. 
 
Ângelo Marques: 
Disse que fica bem a atitude e o reconhecimento público do executivo de que 

teve dificuldade em elaborar o orçamento por inexperiência própria. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que espera melhorar os documentos após a aprovação do Regulamento 

de Controlo Interno. 
 
Presidente da Câmara: 
Afirmou que está seguro do rigor da execução orçamental, uma vez que a 

gerência tem a particularidade de, quando comparada com o passado, vir a cumprir 
com o que efectivamente está orçado. 

 
Submetidos à votação, em simultâneo, foram o Orçamento Municipal e as 

Grandes Opções do Plano aprovados, por maioria, e pelo mesmo resultado, com 10 
votos a favor, 10 abstenções e 6 votos contra. 

 
Seguidamente, os Grupos do PS e do PSD apresentaram as declarações de voto, 

cujos textos, que foram lidos, a seguir se transcrevem. 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
A apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano da 

Câmara Municipal é uma das principais funções da Assembleia Municipal. 
Face à extensão e importância desses documentos, a sua leitura e análise 

apenas pode ser efectuada num espaço de tempo razoável, o que manifestamente não 
aconteceu. 

O grupo do PS solicitou que a continuação da sessão para apreciação do 
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Orçamento fosse efectuada na próxima semana, a fim de poder realizar a tarefa de 
apreciação de forma adequada como era sua intenção. Este pedido foi efectuada de 
boa fé e sem quaisquer intuitos demagógicos. Assim não o entendeu a bancada da 
CDU que se opôs veemente a este pedido. 

O executivo teve vários meses para preparar o orçamento e ao invés acabou 
por o apresentar apressadamente nos limites dos prazos. 

Já para o exercício do direito de audição, o executivo entregou o projecto de 
orçamento às 20 horas do dia anterior à reunião com o Partido Socialista. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal deveria ter assumido a 
responsabilidade por estes atrasos, ao invés de se escudar na intervenção de um 
técnico da Câmara Municipal, como vem sendo sua prática, com o intuito de fazer crer 
que se trata de uma questão técnica. 

Trata-se de uma questão política e a ameaça de consequências que poderiam 
ocorrer pela aprovação fora do prazo previsto na lei não fazem qualquer sentido. 
Existem Câmaras Municipais que aprovaram os seus orçamentos fora do prazo 
previsto na lei e nunca houve qualquer sanção para esse facto. 

A continuação da sessão de aprovação do orçamento na próxima semana não 
implicaria qualquer perturbação à actividade normal da Câmara Municipal e teria sido a 
decisão mais sensata. 

Apesar destas vicissitudes, a nossa abstenção na aprovação destes 
documentos deverá ser entendida como um reflexo da postura de responsabilidade 
assumida. 

Porém, convém, desde já, alertar, que a repetirem-se situações desta natureza 
nos próximos orçamentos em que não seja possível a sua análise e apreciação num 
prazo razoável, não estaremos disponíveis para viabilizar a sua aprovação. 

O Grupo do Partido Socialista.” 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
Os deputados do Partido Social Democrata votam contra a aprovação das 

propostas previsionais da Câmara Municipal de Peniche para o ano de 2006 porque 
entendem que os documentos que a sustentam não contêm matéria que possibilite, 
ainda que num futuro a médio prazo, solucionar os graves problemas orçamentais do 
Município. 

De facto, não só a Apresentação e Enquadramento Geral é um texto 
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superficial e pouco substantivo, desequilibrado e pouco audaz, como é completamente 
omisso relativamente a qualquer estratégia de mudança estrutural e a assuntos da 
maior relevância, como a requalificação das condições de trabalho dos funcionários 
autárquicos, agricultura, comércio, turismo, Berlenga, mar, fosso das muralhas, acção 
social, concessões municipais, protocolo com colectividades, e etc., etc. 

Por outro lado, o Plano Plurianual de Investimentos, para além de recuperar 
as obras já iniciadas e/ou projectadas em anos anteriores, pouco mais traz de 
novidades com carácter plurianual, o que é revelador de uma enorme falta de 
perspectivas de futuro que a todos deve preocupar. 

Quanto ao Plano de Actividades Municipais é um documento muito limitado 
e constrangido denunciador das graves carências financeiras que afligem a autarquia. 

Finalmente, no que diz respeito ao Orçamento da Despesa e da Receita, 
entendemos que o orçamento apr4sentado não é realista, está inflacionado e empolado 
e revela grandes incoerências com as posições assumidas anteriormente por quem 
agora assume a liderança municipal; isto sobretudo no que diz respeito às receitas de 
capital, o que muito estranhamos pois, após ter votado contra os orçamentos 
passados, enquanto oposição, com argumentos de que «mais uma vez estão previstas 
receitas de capital completamente impossíveis de se concretizarem o que retira 
credibilidade ao orçamento» (2004) ou mesmo em 2005 «citando-se a título de 
exemplo o entreposto frigorífico da Docapesca», é inqualificável a proposta agora 
apresentada pelos eleitos pela CDU de incluir este ano como receita o valor de 
1.000.000 € pela hipotética venda do terreno dessa unidade. 

Esperávamos que este executivo tivesse oportunidade de apresentar um 
conjunto de propostas que diferissem substancialmente dos orçamentos anteriores e 
que trouxessem novidades estruturais e estratégicas que, em anos futuros, 
permitissem viabilizar economicamente a autarquia e suscitar-lhe novo rumo. 

E, embora consideremos que as propostas apresentadas possam constituir 
uma solução técnica possível, entendemos que não são uma alternativa credível que 
rompa de vez com a prática do passado. Não foi certamente para isso que o eleitorado 
mudou o seu sentido de voto. 

Por isso não nos resta alternativa senão votar contra. 
Peniche, 26 de Abril de 2006. 
Os deputados do Partido Social Democrata.” 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 6 DE MARÇO DE 

2006, RELATIVAS À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO, SITAS EM PENICHE: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, cujos 

assuntos adiante se referenciam: 
 
- Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 

área de 57,10 m2, sita na Papôa, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do 
norte com rua projectada, do sul com Mário Luís Jorge Augusto, do nascente com 
herdeiros de Agostinho da Conceição Sousa e do poente com Carlos José Sousa 
Vitorino; 

- Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 39,50 m2, sita na 
Rua das Rendilheiras, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte com 
Rua das Rendilheiras, do sul e poente com Junta Central das Casas dos Pescadores e do 
nascente com Alzira Maria dos Ramos Moço. 

 
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 13 DE FEVEREIRO DE 

2006, RELATIVA AO VALOR DOS ENCARGOS A IMPUTAR E DEVIDOS PELO 

LICENCIAMENTO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO ESTUDO DE LOTEAMENTO 

N.º 6/90: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, não se 
registaram quaisquer intervenções. 

 
Submetida a votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar a deliberação 

em apreço. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 DE ABRIL DE 

2006, RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA GERÊNCIA DE 2005: 
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Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, 
usaram da palavra os senhores: 

 
José Leitão: 
Perguntou que medidas pensa o executivo tomar para reduzir o absentismo. 
 
João Paulo Teófilo: 
Pôs idêntica questão e questionou, ainda, o que pensa o executivo fazer para 

aumentar o nível de receitas e investimentos e reduzir as despesas. 
 
Presidente da Câmara: 
Afirmou que ir-se-á caminhar para rentabilizar todos os recursos disponíveis, 

nomeadamente ao nível dos recursos humanos. 
 
Submetida a votação, foram os documentos de prestação de contas aprovados, 

por maioria, com 17 votos a favor e 9 abstenções. 
 
Foi apresentada declaração de voto pela CDU, cujo texto a seguir se transcreve: 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO DO GRUPO DA CDU: 
CONTAS 2005 
 
Em primeiro lugar felicitar o Executivo Municipal pela qualidade da informação 

apresentada, que, para além de ter mantido o essencial do modelo tradicional de 
apresentação das contas introduziu uma importante caracterização dos recursos 
humanos do Município, com base no seu Balanço Social. 

Em segundo lugar deveremos salientar a situação particular que acompanha a 
apresentação destes documentos. Dois executivos distintos comungam da 
responsabilidade das contas de 2005, sendo que o actual é apenas responsável pelos 
dois últimos meses. 

Finalmente, e para justificar a nossa abstenção no que respeita à prestação 
das contas de 2005, relembramos alguns dos valores essenciais que acompanham 
aqueles documentos: 

Grau de execução da despesa (DOC. 6)   58,54 % 
Despesa corrente   83,82 % 
Despesa de capital   24,99 % 
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Grau de execução da receita (Doc. 7)    58,60 % 
Receita corrente   94,10 % 
Receita de capital   21,20 % 

Execução financeira anual do Plano Plurianual de Investimentos (DOC. 8) 
Previsto    7.488.566,63 euros 
Executado   1.662.799,93 euros   22,2 % 

É esta muito diminuta execução das Despesas de Capital, das Receitas de 
Capital e do PPI (2005), em todos os casos inferiores a 25 %, que nos obriga a assumir 
uma posição de abstenção relativa à Prestação de Contas de 2005. 

Peniche, 28 de Abril de 2006.” 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 DE ABRIL DE 

2006, RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DA GERÊNCIA DE 2005: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, não se 

registam quaisquer intervenções. 
 
Submetido à votação, foi o relatório de prestação de contas de gerência de 2005 

dos Serviços Municipalizados aprovado, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 DE ABRIL DE 

2006, RELATIVA À 1.ª  REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS PARA 2006, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o Senhor Vereador Jorge Abrantes que prestou os esclarecimentos sobre o 
assunto, nomeadamente sobre a necessidade dos reajustamentos a fazer ao nível do 
saldo da gerência anterior após a aprovação da conta. 

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

Investimentos para 2006 dos SMAS aprovada, por unanimidade. 
 

RATIFICAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, 

APROVADO EM REUNIÃO DE 3 DE MARÇO DE 2006: 
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Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, 
usaram da palavra os senhores: 

 
José Leitão: 
Sugeriu que as convocatórias fossem efectuadas através do site da Câmara e as 

gravações ficassem à guarda da Mesa da Assembleia durante dois mandatos. 
 
Presidente da Mesa: 
Disse que as gravações deveriam ser encaminhadas para o arquivo. 
 
Submetido a votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar a Regimento da 

Assembleia Municipal de Peniche. 
 

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 quarenta e cinco 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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