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ACTA    N.º    3/2006ACTA N.º 3/2006  
 

A C T A  D 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  

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

Aos vinte seis 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 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, 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, 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 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, Joaquim Raul 
Gregório Farto, 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 Júlio Alberto Silva Coelho, pelo período que decorre do dia 24 a 30 

de Abril corrente, por se encontrar ausente do país para efeitos de formação académica. 
- Da Senhora Sandra Cristina Machado de Matos, por um período de 5 dias, a 

contar do dia 24 de Abril, por motivos de saúde. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhor Rui Manuel Santos Martins (do PSD) e Senhor Ângelo Miguel Ferreira 
Marques (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a 
participar na reunião. 

 
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 
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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, a Assembleia deliberou que as actas fossem apreciadas na 

próxima reunião. 
 

b)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
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 19/2006, datada de 15 de Fevereiro de 2006, da ANMP, 

solicitando a actualização dos elementos úteis de contacto dos membros da Mesa. 
2 - Circular n.º 29/2006-CO, datada de 27 de Fevereiro de 2006, da ANMP, 

remetendo exemplares do boletim n.º 144, de Fevereiro de 2006. 
3 - Circular n.º 30/2006-TC, datada de 2 de Março de 2006, da ANMP, dando 

conhecimento dos valores das remunerações e compensações para encargos e senhas de 
presença dos Eleitos Locais em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2006. 

4 - Carta n.º 22/DI, datada de 9 de Março de 2006, da Cercipeniche, dando 
conhecimento do evento denominado “ModaPeniche2006” e endereçando convite ao 
Senhor Presidente da Mesa para estar presente no mesmo. 

5 - Circular n.º 38/2006-MJS, datada de 16 de Março de 2006, da ANMP, 
relativa ao “Plano de Contingência para Ondas de Calor de 2006”. 

6 - Carta, sem data, da Universidade Independente, dando conhecimento do 
“VII Curso de Pós-Graduação de Gestão Autárquica Avança”. 

7 - Circular n.º 44/2006-CO, datada de 30 de Março de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 145, de Março de 2006. 

8 - Circular n.º 48/2006-PB, datada de 4 de Abril de 2006, da ANMP, relativa à 
Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, que estabelece o regime de autorização a que estão 
sujeitas a instalação e a modificação de estabelecimentos de comércio a retalho e de 
comércio por grosso em livre serviço e a instalação de conjuntos comerciais. 

9 - Exemplar n.º 166 – Abril 2006, do Boletim Informativo da Associação 
Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
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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. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
Jorge Carvalho: 
Solicitou informação sobre os assuntos tratados na reunião atinente à energia 

das ondas. 
 
Paulo Santos: 
- Solicitou que a informação a prestar pelo Senhor Presidente da Câmara fosse 

mais elucidativa; 
- Perguntou quais as relações que estão associadas à Cooperativa de Habitação 

Fernache; 
- Aludiu à reunião havida com a CCDRLVT sobre a iniciativa “Investidor Mais” 

e solicitou informação sobre o assunto tratado. 
 
José Leitão: 
- Disse partilhar das preocupações do anterior orador, referindo que a 

informação deverá ser mais rigorosa; 
- Deu as boas vindas ao Professor Almiro e referiu que já se tinha habituado à 

postura do Dr. Delfim Campos; 
- Perguntou como pensa o executivo responder ao desafio que está associado ao 

projecto Oeste Empreendedor; 
- Solicitou que fosse aprofundado o protocolo celebrado com a Enernova e que 

o dossier completo fosse presente à próxima reunião para análise com informação 
relativa ao tipo de contrapartidas que outros municípios obtiveram com negociações 
idênticas e, atendendo que a Assembleia foi confrontada com um documento acabado, 
qual foi o modelo usado pela Câmara e se foram ouvidas as Juntas de Freguesia; 

- Aludiu à partilha dos poderes pela nova constituição do executivo e desejou 
os maiores sucessos; 
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- Chamou a atenção de que recebeu um e-mail na véspera do dia da visita do 
Senhor Governador Civil, que para além de ter sido mandado tardiamente e após 
analisado o texto daquele, ficou sem saber se o estavam a convidar ou não. 

 
Sérgio Leandro: 
- Perguntou qual o ponto de situação das iniciativas sobre a energia das ondas e 

praia saudável; 
- Solicitou informação sobre o resultado das visitas efectuadas à Ilha da 

Berlenga e pelo Senhor Governador Civil e quais os projectos previstos para colmatar os 
deficiências encontradas ao nível ambiental. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse assumir o compromisso de averiguar junto dos municípios vizinhos quais 

as condições contratadas ao nível da energia eólica. 
 
Américo Gonçalves: 
- Referiu que a negociação com a Enernova já vem do mandato anterior do PS; 
- Questionou sobre o sentido de voto na Câmara. 
 
Paulo Santos: 
Perguntou quais os motivos por que deverá ser o moinho de Peniche a ser 

remodelado. 
 
José Leitão: 
Perguntou qual a dimensão do fundo de apoio às micro-empresas. 
 
Presidente da Câmara: 
Prestou os esclarecimentos e deu as seguintes informações: 
- Vai ser elaborado e disponibilizado o dossier sobre a energia eólica; 
- O protocolo celebrado com a Enernova foi objecto de introdução de alterações 

ao documento anterior e foi mais além do que se encontrava inicialmente previsto; 
- A informação a prestar sobre actividade camarária vai ser melhorada; 
- A DASC está a fazer o levantamento da tipologia e necessidades da população 

no âmbito da habitação social; 
- A Câmara está a concentrar-se nas áreas do desemprego, protecção de crianças 

e jovens e habitação social; 
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- A iniciativa “Investidor Mais” tem em vista a introdução e simplificação de 
procedimentos burocráticos ao nível da modernização administrativa; 

- Foram identificados três locais para instalação de medidores atinentes à 
energia das ondas; 

- Têm sido efectuados estudos de impacte ambiental; 
- O executivo iniciou as negociações com a Enernova, cujas condições ainda não 

tinham sido decididas pela Câmara; 
- O moinho é propriedade do Município, tendo a Cercip elaborado estudo de 

recuperação do mesmo com carácter museológico; 
- Irá verificar se algum dos aerogeradores está localizado na freguesia de 

Atouguia da Baleia. 
 

d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 

PESAR: 
 
Passando ao ponto em epígrafe, foram admitidos para discussão os documentos 

que a seguir se reproduzem e cujo resultados de votação, também, se referenciam: 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Imposto Municipal Sobre Imóveis: 
No ano de 2004 a taxa de incidência aprovadas foram de 0,8 % e 0,5 %. 
No ano de 2005 as taxas aprovadas foram de 0,75 % e 0,5%. 
No ano de 2006 repetiram-se os valores das taxas de 2005. 
O Grupo da CDU sempre manifestou a sua insatisfação quanto aos dados 

disponibilizados para a Assembleia Municipal, em consciência podermos intervir sobre 
as taxas aplicáveis e os valores de receitas daí provenientes. 

Temos plena consciência da necessidade do Município procurar novos meios 
que proporcionem o aumento das receitas para fazer face aos compromissos 
financeiros assumidos e no propósito de conseguir cumprir com os objectivos do 
programa eleitoral da CDU. 

Contudo, temos também consciência que os encargos resultantes dos 
pagamentos do IMI, tem para muitos agregados familiares um peso excessivo e por 
vezes quase incomportável. 

Conhecendo também que as isenções vão sendo anuladas, progressivamente, 
consideramos: 

Que a Câmara Municipal Promova atempadamente um estudo sobre a taxa do 
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IMI a propor para o próximo ano de 2007. 
Peniche, 26 de Abril de 2006. 
O Grupo da CDU.” 
 
“VOTO DE LOUVOR: 
No dia 4 de Abril um pequeno tornado que atravessou a Cidade de Peniche 

deixou atrás de si um rasto de destruição que afectou dezenas de munícipes, que só 
uma intervenção oportuna e eficaz das autoridades locais conseguiu minimizar. De 
facto, a pronta intervenção da autarquia, que logo após a ocorrência do fenómeno 
meteorológico mobilizou todos os meios necessários para suprir as situação mais 
urgentes e promoveu todos os mecanismos de informação e apoio à população e da 
polícia e do corpo de bombeiros, que na sua esfera de especialidade demonstraram 
uma capacidade de intervenção em situações de emergência que nunca é demais 
sublinhar, fizeram com que fosse possível gerir com normalidade uma ocorrência que 
podia ter tido consequências drásticas. 

Entende por isso o Grupo da CDU na Assembleia Municipal ser da mais 
elementar justiça exarar um voto de louvor à Câmara Municipal de Peniche, ao Serviço 
de Protecção Civil, à Polícia de Segurança Pública de Peniche, e aos Bombeiros 
Voluntários de Peniche pela prontidão, eficácia e espírito de missão com que 
nortearam a sua intervenção face à ocorrência referida, pelo contributo e garantia que 
daí resulta para a segurança dos munícipes. 

Peniche, 26 de Abril de 2006, 
O Grupo da CDU.” 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando sobre o assunto. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
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e-2) OUTROS:
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
Almiro Lopes: 
Agradeceu os votos formulados e promoveu a leitura da declaração, cujo o 

texto, a seguir se transcreve: 
 
“DECLARAÇÃO: 
A minha primeira participação efectiva nesta Assembleia impõe que saúde 

todos os presentes com igual simpatia pessoal e institucional. Sei que o tempo de uso 
da palavra, nestes espaços institucionais, é um recurso raro e estou demasiado 
consciente do grau em que a tomada da palavra é uma monopolização do tempo para 
dele fazer um mau e excessivo uso do seu direito. Por coerência e respeito 
democrático, procurarei ser tão breve quanto possível. 

Dar forma a um discurso é sempre a expressão de um compromisso entre o 
que há a dizer ou se pretende dizer e o que pode ser dito num contexto constitutivo de 
um certo campo e das suas múltiplas imposições. O dizível é, neste particular, um 
resultado de pôr formas ao falar. A cortesia impõe-me, deste modo, o princípio do 
equilíbrio nesta dolorosa transacção entre o que haveria a dizer e o dizível. Assim, 
prometo ser, para além de breve como disse, hábil e naturalmente cortês. 

Ao aceitar as funções de Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, decidi em 
consciência, suspender o meu mandato de deputado nesta Assembleia, com a natural 
e óbvia incompatibilidade de ser árbitro de um jogo em que inevitavelmente eu seria 
parte concorrente. Aceitei ser apenas jogador e não assumir a fatal promiscuidade e 
parcialidade de um qualquer juiz do próprio jogo. 

Hoje, as circunstâncias alteraram-se. Ao abandonar o universo do executivo 
autárquico, saí do jogo e como tal, a anterior imposição de bom senso ético deixou de 
se me colocar e a volta a esta Assembleia tornou-se uma possibilidade. Neste quadro, 
resolvi pelo regresso por, cumulativamente, entender que dois aspectos se verificam; 
em termos formais, tenho essa legitimidade institucional e em termos práticos, penso 
poder ser útil. Esta convicção constitui um forte factor de motivação e, adicionalmente, 
uma condição inevitável de responsabilidade. Em suma, o exercício de um direito que 
se tem, ao senti-lo como responsabilidade, passa então a formar a essência de um 
dever de cidadania social e política. 
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Quem me conhece sabe que não sou um apreciador de palcos, não os procuro 
e, sobretudo, rejeito a inautenticidade das visibilidades que muitas dessas presenças 
arrastam. No entanto, peremptoriamente vos digo que os palcos não me assustam e os 
conflitos não me atemorizam. Julgo até que são as mesmas características pessoais, 
forjadas numa história de vida marcada pela busca permanente da coerência, que 
explicam esta aparente ambivalência. Não foi fácil, mas ao longo da minha vida, que já 
não é curta, mais do que aprender a importância da liberdade de “existir sendo como 
se é”, construí essa disponibilidade num quadro de grande respeito por mim e pelos 
outros, valorizando a dignidade da pessoa humana como algo que, em circunstância 
alguma, pode ser ofendida. Cedo me apropriei do princípio moral baseado na finalidade 
do homem como pessoa e não na sua instrumentalização como meio ao serviço de 
interesses particulares e, por vezes, bem duvidosos. 

Assim sendo, sinto-me na obrigação de esclarecer que a razão única e 
objectiva do meu pedido de exoneração se enraíza na solidariedade que me mereceu e 
merece o Dr. Delfim Campos, homem que eu tive a felicidade de conhecer nesta minha 
curta experiência autárquica e que, a todo o momento, respira inegáveis qualidade 
humanas e uma urbanidade política dificilmente ultrapassáveis. 

Mas mais do que apresentar razões, e espero não ter que ir até ao fim da linha, 
importa-me desmentir categoricamente, reafirmo, desmentir categoricamente que a 
minha exoneração se tenha prendido com aspectos de natureza pessoal ou familiar ou 
ainda, como pude ler nalguns jornais, porque a tarefa era por mim considerada 
exigente. Doutras razões postas a circular na penumbra do “diz-que-me-diz”, direi 
apenas que não contribuo para alimentar “pé-de-altar” de um qualquer prior das nossas 
“paróquias”. Lavar a face procurando desqualificar, ou pior, depreciar os outros, 
recorrendo-se a inverdades, não abona a favor de quem pretende apresentar-se como 
referência e que, pelas responsabilidades sociais e políticas que assume, deveria ser 
digno de tornar-se, de facto, um exemplo. 

A equidade ao acesso aos jornais e à comunicação social é o que é e ponto 
final. No entanto, feito este esclarecimento, nesta Assembleia, que considero a sede 
própria do esclarecimento político, continuando bem com a minha consciência, sinto-
me, contudo, mais satisfeito e de certo modo indemnizado porque tive e tenho a 
oportunidade de esclarecer algumas inverdades e/ou distorções. Se conhecem a 
história do velho que vai pela rua fora com o burro e uma criança, dir-vos-ei que a 
liberdade de existir “sendo … como se é”, e não “sendo … como se fosse”, há muito 
que me ensinou a não carregar aos ombros “burros invisíveis e inúteis”, tal como 
aconselha a psicanalista Isabel Empis. 
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Se até agora me centrei muito na minha pessoa foi porque as circunstâncias e 
os valores da verdade e da dignidade a tal me obrigam. Assim sendo, por mim este 
assunto “das exonerações” pode ficar, por aqui, encerrado. O eleitorado que votou no 
António José Correia, e/ou na CDU e e/ou no PCP, ou ainda simplesmente nas 
pessoas e na mudança que essas pessoas poderiam protagonizar, espera com todo o 
direito de exigir, o desenvolvimento de realizações concordantes com o programa 
proposto e com as promessas apresentadas. O eleitorado aguarda assim, 
naturalmente, que os seus eleitos saibam produzir uma dinâmica de acordo e não de 
desacordo e muito menos de discórdia. Este é o sentido da obrigação ética e política 
que a todos e a cada um de nós nos cabe promover, reconhecendo os diferentes graus 
de responsabilidade, embora sem excepções ou excepcionalidades. Repito: sem 
excepções ou excepcionalidades. Por mim, sinto-me confortável na área política da 
CDU e, sobretudo, acredito no trabalho político e na competência técnica do Presidente 
António José Correia e dos seus múltiplos colaboradores. Muito obrigado. 

Almiro Lopes” 
 
João Paulo Teófilo: 
- Informou que o Grupo do PS não está em condições para apreciar os assuntos 

agendados e constantes dos pontos 3 a 7, pelo que sugeriu o seu adiamento; 
- Cumprimento o Professor Almiro pela coragem da sua intervenção; 
- Disse que o PS encara com alguma preocupação as mudanças verificadas face 

à instabilidade que poderá criar ao executivo; 
- Perguntou se as obras do mercado mensal não vão colidir com o futuro arranjo 

do fosso das muralhas e se o local vai ser lugar definitivo da feira; 
- Questionou por quem foram suportados os custos dos trabalhos realizados 

durante a noite para concluir as obras do Largo de São Leonardo, em Atouguia da 
Baleia; 

- Referiu que o Largo 5 de Outubro merece uma reflexão ao nível do trânsito; 
- Chamou a atenção para a vandalização sistemática das placas afixadas no IP6 

e solicitou que junto do IEP se diligenciasse a sua substituição; 
- Deu conhecimento que alguns troços do caminho da barragem se encontram 

intransitáveis devido às regas ali realizadas. 
 
Presidente da Mesa: 
Deu conhecimento da impossibilidade de realização de reunião sobre o tema 

relacionado com a higiene e segurança no trabalho dos trabalhadores municipais, por 
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não se encontrarem reunidas as condições para que o debate fosse realizado com a 
dignidade que o assunto merece. 

 
João Gomes: 
- Deu conhecimento de atracagem de barco comercial no porto de Peniche para 

descarga de peças; 
- Teceu alguns esclarecimentos sobre a entrevista que o Senhor Henrique 

Bertino efectuou ao jornal “A Voz do Mar”; 
- Aludiu à colocação de dois marcos na via pública, no Alto de Santa Cruz, que 

impedem a passagem de viaturas. 
 
Henrique Bertino: 
- Informou que a entrevista só teve a ver com a Freguesia de Ajuda; 
- Perguntou se houve protocolo para a realização das obras no edifício do 

Serviço Educacional da Cercip e a que se destinou a verba despendida; 
- Questionou sobre a demora da abertura dos concursos para a concessão da 

exploração dos estabelecimentos municipais. 
 
Paulo Santos: 
- Perguntou qual o modelo e data da realização do festival “Sabores do Mar”; 
- Alertou para o facto das crianças que frequentam o Jardim de Infância de 

Atouguia da Baleia serem transportadas na carrinha dos SMAS sem cinto. 
 
José Leitão: 
- Referiu que não é fácil justificar a remodelação havida no executivo municipal; 
- Disse querer saber se o Município está a cumprir a lei no âmbito de higiene e 

segurança no trabalho; 
- Manifestou a sua indignação sobre a forma como está a ser divulgada a 

actividade da Assembleia; 
- Referiu que a realização das comemorações do 25 de Abril foi pobre e tratada 

em cima da hora, não sendo forma correcta de honrar o 25 de Abril, até porque um 
membro da mesa não teve conhecimento do evento; 

- Chamou mais uma vez a atenção para a marcação atempada das reuniões; 
- Solicitou a melhoria dos eventos, referindo que o concelho deveria estar em 

festa, face à realização do Campeonato Mundial de Free Ride; 
- Solicitou informação sobre o ponto de situação das verbas destinadas à 
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recuperação da Igreja de Ajuda; 
- Leu crónica no Correia da Manhã de que a carga humana na Ilha da Berlenga 

só iria ficar com 350 pessoas e que ir-se-ia restringir novas empresas marítimo-               
-turísticas. Perguntou que critérios estão subjacentes à aplicação de tais medidas; 

- Perguntou se neste mandato já houve alguma reunião com o grupo Pestana e 
qual o ponto de situação do desenvolvimento do projecto; 

- Questionou sobre se já houve alguma evolução quanto à moção apresentada 
sobre a saúde; 

- Perguntou se tem informação sobre o processo relativo à eleição dos novos 
corpos gerentes da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 

 
Américo Gonçalves: 
- Referiu que as obras realizadas na escadaria da Igreja de São Pedro só 

beneficiaram o espaço, lamentando, no entanto, que se continue a estacionar no 
envolvente de uma forma desajustada; 

- Questionou sobre a data da realização da reunião do Conselho Municipal de 
Educação; 

- Chamou a atenção que não foi dado andamento às decisões tomadas na 
reunião da Comissão de Trânsito; 

- Deu conhecimento da distinção conferida a alunos da Escola Secundária por 
trabalho realizado; 

- Manifestou a sua preocupação sobre as condições em que estão a ser 
desenvolvidas as actividades de dois estabelecimentos, junto á praia do Quebrado, 
nomeadamente ao nível da falta de saneamento básico e da higiene e limpeza do local. 

 
Henrique Bertino: 
Referiu que a questão levantada sobre a zona do Quebrado é pertinente e 

merecedora de reflexão. 
 

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

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
Tendo em atenção o adiantado da hora e a imposição legal de os documentos 
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deverem ser aprovados até final do corrente mês e atendendo às declarações prestadas 
pelos deputados municipais, o Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos 
desta sessão prosseguiriam no dia 28 de Abril, 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”. 
 
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, 
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. 

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

convocação escrita a todos os membros presentes. 
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INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR FRANCISCO SALVADOR:
 
Dada a palavra ao Senhor Vereador acima identificado, para se defender do que 

considerou terem sido proferidas expressões ofensivas à sua honra, por este, foi 
declarado, aludindo à promiscuidade de comentários proferidos em notícia atinente à 
atribuição de subsídio à Cercip e à acusação de que, como membro de uma IPS, não 
deveria ter dirigido convite aos membros da Câmara para visitarem duas IPS, que tem o 
mesmo direito que o Senhor Presidente da Câmara quando convocou a Câmara para 
fazer idêntica visita às instalações do centro de trabalhos da Cercip. 

 
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 duas horas e vinte 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. 


