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ACTA    N.º    6/2006ACTA N.º 6/2006  
 

A C T A  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  3 0  D E  A G O S T O   

D E   2 0 0 6 :  
 

Aos trinta dias do mês de Agosto do ano dois mil e seis, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta 
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, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Manuel Prioste Salvador, Silvino Doirado Conceição João, José António Leitão da Silva, 
Sandra Cristina Machado de Matos, 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, Almiro José Oliveira 
Lopes, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva Amador, Nuno Eduardo 
Faustino Rainha, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e Tiago Jorge Carvalho 
Gonçalves, reuniu, extraordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

 
- Período da ordem do dia:  

 
Ponto único - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 

de Agosto de 2006, relativa à alteração e aditamento à Tabela de Taxas e 
Licenças do Município sobre a ocupação e utilização de lugares de terrado no 
mercado mensal. 

 
Não compareceu à reunião o Senhor Jorge Santos Carvalho. 
 
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. 
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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 Paulo Oliveira Teófilo, para o dia de hoje, por se encontrar 

ausente do Concelho; 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos; para o dia de hoje, por se 

encontrar ausente do Concelho; 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, para o dia de hoje. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados 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. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE AGOSTO DE 

2006, RELATIVA À ALTERAÇÃO E ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 

DO MUNICÍPIO SOBRE A OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE LUGARES DE TERREDO NO 

MERCADO MENSAL: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto único da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Paulo Santos: 
- Referiu que o valor da taxa proposta tem uma descida muito acentuada, face à 

melhoria introduzida no espaço e reforço financeiro efectuado, que espera ter sido 
acautelado ao nível do Orçamento; 

- Perguntou se o valor da cobrança do terrado esteve ao mesmo nível de 2005 e 
início de 2006. 

 
José Leitão: 
- Solicitou informação sobre a forma e termos convenientes que se prevêem e 

que conduzam à recuperação económica do investimento efectuado e qual o valor 
investido; 
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- Perguntou quais os mecanismos de controlo admitidos para uma efectiva 
cobrança da ocupação do espaço. 

 
Américo Gonçalves: 
- Disse concordar com a actuação preconizada, uma vez que a receita nem 

sequer compensava os encargos suportados com a limpeza a efectuar no final da 
actividade; 

- Chamou a atenção de que a responsabilidade pela limpeza do espaço deveria 
ser cometida aos utilizadores. 

 
Nuno Rainha: 
- Fez reparo por a documentação ter sido disponibilizada no próprio dia da 

reunião; 
- Perguntou se o valor da taxa preconizada teve em atenção os valores 

praticados na generalidade de outras feiras; 
- Referiu que os resíduos produzidos deveriam ser encaminhados para 

reciclagem. 
 
Júlio Coelho: 
Perguntou se o local da feira não iria colidir com o projecto previsto para o 

fosso das muralhas. 
 
Henrique Bertino: 
- Alvitrou a elaboração de regulamento que contemplasse a responsabilização 

pela limpeza; 
- Referiu que se acautelasse as não comparências dos feirantes e se tomassem 

medidas adequadas para o efeito. 
 
Paulo Santos: 
Perguntou qual o ponto de situação em relação ao Grupo Desportivo de 

Peniche, face aos compromissos já existentes em relação às cobranças dos meses de 
Junho e Novembro, e qual o valor compensar, caso seja cancelada a referida cobrança. 

 
Nuno Rainha: 
- Chamou a atenção de que no concelho existem outras associações desportivas, 

culturais e recreativas, pelo que considera injusto a afectação dos recursos financeiros 
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provindos da feira somente ao GDP, sendo que os mesmos deveriam ser objecto de 
melhor repartição. 

 
Presidente da Câmara: 
Prestou as informações e esclarecimentos seguintes: 
- Houve a preocupação que o espaço ficasse em condições e correspondesse a 

uma necessidade actual; 
- Reuniu com a Associação de Feirantes, na qual vincaram que o valor 

inicialmente fixado não era aplicável em outros recintos de feira; 
- Não houve condições para retroceder quanto à aplicabilidade das taxas em 

Junho; 
- Apresentou à Câmara a proposta em apreço como sendo uma proposta 

razoável, após comparada com situações homólogas; 
- Houve cuidado na metodologia empreendida relativamente à recepção dos 

pedidos de concessão, cobrança e vigilância dos espaços, e registou o desempenho dos 
funcionários envolvidos na sua resolução; 

- Em reunião realizada hoje, foram garantidos os valores dos subsídios 
anteriores às colectividades, privilegiando aqueles que desenvolvem actividades ao 
nível das camadas jovens; 

- Garantiu-se ao GDP os valores que vinham usufruindo na relação directa que 
tinham com o Município ao nível da autorização que dispunham para cobrança na feira. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as informações e esclarecimentos seguintes: 
- Fez o historial da forma como se determinou a cobrança da taxa do mercado 

mensal e deu conhecimento da filosofia que está subjacente à evolução da Tabela de 
Taxas e Licenças e cobrança do espaço, a qual, aplicada inicialmente e de acordo com o 
que se encontra regulamentado, originou um descontentamento por parte dos feirantes 
no mês de Junho; 

- A solução é a que se encontra em apreciação, consubstanciada na actualização 
da Tabela de Taxas após conhecido o investimento realizado e os valores praticados em 
outros mercados, sendo que da análise efectuada foi utilizado o maior valor como 
coeficiente; 

- Prevê-se a recuperação do investimento no prazo de 10 anos; 
- O resultado financeiro da feira de Junho equivale às receitas arrecadadas no 
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mercado mensal nos últimos 4 anos; 
- O valor da taxa apresentado é a solução possível e lógica para a rentabilização 

do espaço face ao investimento realizado, que supera os 20.000,00 euros; 
- Os documentos hoje disponibilizados têm em vista dar a conhecer melhor o 

que era a feira mensal e partilhar e reforçar qualitativamente a informação para melhor 
percepção. 

 
Vice-Presidente: 
Prestou as informações e esclarecimentos seguintes: 
- Os aspectos relacionados com a fiscalização e segurança e cobrança 

encontram-se assegurados; 
- No próximo ano pensa-se introduzir nova metodologia relativamente à 

entrada do recinto da feira; 
- Foram encetadas duas medidas em relação à limpeza do recinto, uma, durante 

o funcionamento e, outra, no final da feira; 
- Vamos dar atenção à possibilidade de reciclar os resíduos; 
- O valor agora fixado será para manter até 2007. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Apresentou a declaração de voto a seguir mencionada: 
 
“Declaração de Voto: 
A aprovação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças do Município de 

Peniche, numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal, agendada para o 
penúltimo dia do mês de Agosto, altura tradicionalmente de férias, e tendente a ser 
aplicada no dia seguinte à sessão desta Assembleia, torne-se, em mais uma evidente 
prova de que a Oposição, em maioria neste órgão, colabora com este Executivo 
Municipal, não cegamente, mas com a razoabilidade, ponderação e sensatez que lhe é 
exigida pelo mandato popular e pelos mais altos interesses dos munícipes deste 
Concelho. Esta situação atesta com honestidade e sinceridade aquilo que aqui tem sido 
feito, e contrapõe ao que por vezes, de forma injusta é dito noutros locais. 

O Deputado Municipal do PS, 
Tiago Gonçalves” 
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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 vinte e duas 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. 


