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ACTA    N.º    9/2006ACTA N.º 9/2006  
 

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  2 4  D E  

N O V E M B R O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e seis, no 
Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e 
trinta 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, António Filipe Monteiro Vitória, João Paulo Oliveira Teófilo, 
António José Azevedo Filipe, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, 
Américo Araújo Gonçalves, Rui António Rodrigues Carvalho, Paulo Jorge Ferreira 
Santos, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, reuniu 
extraordinariamente a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia:  

 
1- Apreciação e votação da deliberação camarária de 15 de Novembro de 

2006, sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 
2- Apreciação e votação da contratação de um empréstimo, até ao valor 

839.700,00 euros; 
3- Apreciação e votação da deliberação camarária de 25 de Setembro de 

2006, para alteração ao PDM em regime simplificado; 
4- Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Outubro de 

2006, sobre a interpretação do artigo 16.º do Regulamento do PDM; 
5- Designação de dez cidadãos de reconhecida idoneidade para 

integração no Conselho Municipal de Segurança; 
6- Designação de cidadão para integrar a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Peniche em substituição da actual representante da Assembleia 
Municipal. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores José António Leitão da Silva, Jorge Santos Carvalho, José António 
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Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador e Nuno Eduardo Faustino Rainha. 
 
Não compareceu à reunião o Senhor Silvino Doirado Conceição João. 
 
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. 

 
RENÚNCIA DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:

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

renúncia de mandato, a seguir indicado: 
- Da Senhora Sandra Cristina Machado de Matos, por motivos de ordem 

pessoal. 
 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (PS), o Senhor Marco 
António Borges Bem, o qual encontrando-se presente, o Senhor Presidente da Mesa 
verificou a sua identidade e legitimidade e declarou-o investido nas funções, pelo que 
passou a participar na reunião, retirando-se, de imediato, por se encontrar doente, pelo 
que solicitou a sua substituição. 

 
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 Raul Fernando Conceição Santos, no dia de hoje, por motivos 

profissionais; 
- Do Senhor Júlio Alberto Silva Coelho, por motivos de ordem pessoal; 
- Do Senhor Almiro José Oliveira Lopes, no dia de hoje, por motivos 

profissionais; 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, no dia de hoje, por motivos 

profissionais; 
- Do Senhor Marco António Borges Bem, no período de 24 a 28 de Novembro 

corrente, por motivo de doença. 
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A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 
solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhor Jacinto Sousa Pinto, Arminda Glória Félix Martins Braz e José Joaquim 
Franco Antunes (CDU), Rui Manuel Santos Martins (PSD) e Ângelo Miguel Ferreira 
Marques (PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar 
na reunião. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO DE 2006, 
SOBRE AS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI): 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Paulo Santos: 
Disse congratular-se com a descida do IMI e CIMI, por considerar que as taxas 

actuais são elevadas e constituem uma sobrecarga adicional aos encargos familiares dos 
contribuintes, sendo que estará disponível para rever e corrigir a sua posição caso 
conclua que os objectivos não são alcançados. 

 
José Leitão: 
- Disse ter dificuldade em alhear-se da análise deste ponto com o da contracção 

do empréstimo, face à censura contida na declaração de voto da CDU sobre uma 
eventual coincidência das propostas apresentadas pelo PSD e PS e que termina de uma 
forma excessiva com termos infundados e inadequados; 

- Registou um voto de congratulação pela forma como o PSD e PS conseguiram 
encontrar propostas que, melhorando a receita da Câmara, possibilitam a redução da 
carga fiscal dos contribuintes, pelo que considera injustos o tratamento e as deferências 
feitas aos vereadores da oposição;  

- Disse ter ficado incomodado, pois a declaração não abona ao grande sentido 
de responsabilidade que as três forças políticas devem ter na análise desta matéria, 
sendo que o povo mais tarde ou mais cedo fará o seu julgamento. 

 
Henrique Bertino: 
- Referiu que as considerações feitas sobre a declaração da CDU são 

demagógicas, cujo objectivo teve em vista o bloqueio à actividade da Câmara de uma 
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forma consertada e a tentativa de fazer passar a mensagem que é possível fazer-se uma 
gestão equilibrada sem recurso ao aumento do rendimento; 

- Disse achar interessante a reunião temática sobre avaliações promovida pelo PSD; 
- Salientou que nunca um executivo alterou uma proposta apresentada pelo 

respectivo presidente sobre esta matéria; 
- Chamou a atenção que não é normal que se criem expectativas sem se poder 

depois concretizá-las, ainda por cima, agravadas pela redução das receitas provenientes 
do Orçamento de Estado por aplicação da nova Lei das Finanças Locais; 

- Sublinhou que os comportamentos funcionam, na prática, ao contrário quando 
se trata de tomar decisões fundamentais, com um único propósito, o de asfixiar a 
actividade camarária. 

 
Paulo Santos: 
- Salientou que a ideia é de reduzir os encargos dos munícipes 

independentemente dos seus destinatários/beneficiários e sem que essa diminuição 
ponha em causa o regular funcionamento da Câmara; 

- Disse não lhe parecer razoável que se ignorem os problemas dos munícipes, 
quando estes já vêem reduzidas as suas poupanças por virtude do pagamento dos 
vários impostos a que estão sujeitos; 

- Concluiu, dizendo que se está no bom caminho. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Manifestou o seu desagrado face ao tipo de acusações que foram aventadas e 

referiu que as ideias não coincidentes com a posição assumida pela CDU devem ser 
respeitadas; 

- Disse não lhe passar pela cabeça que se esteja a defender interesses particulares; 
- Salientou que é de saudar a posição dos vereadores da oposição, cuja iniciativa 

de reduzir as taxas deve ser entendida como uma medida positiva; 
- Lembrou que o resultado das eleições não deu a maioria absoluta à CDU, pelo 

que esta, para além de não dever hostilizar as ideias da oposição, deveria através do 
diálogo encontrar consensos com vista à resolução dos assuntos; 

- Frisou que era impossível a Juventude Socialista, que prega pela emancipação 
jovem e pelos problemas da habitação para jovens, não defender a proposta de redução 
da carga fiscal do IMI e do CIMI. 

 
José Leitão: 
- Disse compreender a dificuldade de se defender o que não é defensável; 
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- Salientou que a democracia em Peniche está mais adulta, tal como está 
evidenciado no trabalho excelente da oposição e consubstanciado nas propostas que 
apresentam, a quem deu os parabéns; 

- Relembrou que a Câmara estava a perder a oportunidade de obter mais 
recursos financeiros devido ao tipo de protocolo que celebrou para exploração da 
energia eólica, cujo dossier e informações de igual natureza de outros municípios 
solicitou e que ainda não lhe foram disponibilizados; 

- Sublinhou que se devem melhorar os recursos com práticas de boa gestão. 
 
Américo Gonçalves: 
Apresentou requerimento à mesa propondo que se passasse de imediato à 

votação do assunto. 
 
Posto à votação, foi o requerimento admitido tal como proposto, por maioria, 

com 9 votos a favor, 7 votos contra e 8 abstenções. 
 
Submetido à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 13 

votos a favor, 10 votos contra e 2 abstenções. 
 
Apresentaram declarações de voto verbais, os Senhores Jorge Carvalho, que 

declarou ter-se abstido, por motivo de desempenhar as funções de avaliador concelhio, 
e o Senhor António Azevedo Filipe, que declarou não se rever na argumentação 
excessiva apresentada pelo líder da bancada da CDU e ter votado contra por uma 
questão de coerência com as posições assumidas de que as taxas não deverão aumentar. 

Pelos grupos do PS e CDU foram apresentadas, por escrito, as declarações de 
voto que, a seguir, se reproduzem: 

 
Declaração de voto do PS: 
“Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis  
A posição do Grupo do Partido Socialista sobre esta matéria consubstancia-se 

nos considerandos da proposta apresentada pelos vereadores do Partido Socialista na 
reunião de Câmara de 7 do corrente e na declaração de voto, subscrita pelos mesmos, 
datada de 22 de Novembro. 

Ficam claros, e de forma inequívoca, em qualquer um dos documentos supra 
citados, os motivos que justificam a convicção do Grupo do Partido Socialista da 
razoabilidade da redução das taxas. 

Se por um lado consideramos importante assegurar as receitas de que a 
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Câmara Municipal necessita para cumprir as suas funções, por outro também não 
podemos deixar de ponderar o esforço exigido aos munícipes para o erário público. 
Exige-se, isso sim, um equilíbrio entre estas duas realidades. 

Por isso votámos a favor da proposta apresentada pela Câmara. 
É claro que vamos ser apelidados de demagogos e irresponsáveis pela 

coligação que apoia o executivo, entenda-se CDU, mas a Democracia legitima de igual 
forma o poder e a oposição. À CDU, inevitavelmente, exige-se que governe, da 
oposição espera-se uma postura crítica e construtiva. 

Peniche, 24 de Novembro de 2006.” 
 
Declaração de voto da CDU: 
“IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. 
Votamos contra a proposta apresentada à Assembleia Municipal por duas 

razões essenciais: 
1.º- Pelo facto inédito de, pela primeira vez em trinta anos de poder autárquico 

local, a oposição ter reprovado a proposta do presidente e dos vereadores da CDU 
nesta matéria, consciente de que o ónus da diminuição de receitas afectará a acção de 
quem foi legitimamente indicado pela população para gerir os destinos do concelho de 
Peniche. 

2.º- Porque estamos convictos de que os valores impostos pela oposição, não 
só não se traduzirão em ganhos relevantes para a generalização dos munícipes como, 
isso sim, irão limitar ainda mais os já de si escassos recursos financeiros da Câmara e, 
em consequência, condicionar grandemente o desenvolvimento de acções em favor da 
Comunidade. 

Certamente que sobre esta matéria não deixarão de ser aduzidos argumentos 
falaciosos sobre anteriores posições da CDU nesta matéria. Por isso queremos deixar 
bem claro que nunca a obstaculizámos a adopção das taxas propostas pelo Executivo, 
pese embora as mesmas nos terem sido apresentadas sem quaisquer fundamentos ou 
critérios de referência. 

Gostaríamos ao mesmo tempo de deixar bem claro que o bem estar das 
populações, e particularmente das mais carenciadas, é uma matéria que desde sempre 
tem merecido a prioridade dos nossos eleitos, com provas dadas por palavras e por 
actos, na política local ou na crítica a estratégias do poder central que são 
penalizadoras para as populações. Outros haverá que não poderão dizer isso com a 
mesma serenidade e convicção. O que nunca deixaremos de fazer é tomar as decisões 
que julgamos mais justas e mais correctas, não em função do que fizemos ontem ou 
iremos fazer amanhã, mas sim em função de uma atitude coerente e responsável com 
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a avaliação que fazemos da realidade actual. E a leitura que fazemos da situação que 
encontrámos na Autarquia e da imensidão do que está por fazer no concelho, é de 
molde a deixar-nos apreensivos. Senão vejamos: 

- O volume da dívida que encontrámos, comprovadamente superior a nove 
milhões de euros, está longe de ser virtual. 

- A resposta a compromissos assumidos e não concretizados, apesar de 
recebidas as contrapartidas, pelo anterior executivo pode, em contas redondas, quase 
duplicar o montante atrás indicado. Repetimos que falamos de infra-estruturas, na 
cidade e em outras localidades do concelho, para as quais foram em tempo recebidas 
as respectivas contrapartidas financeiras, deixando-se para outros a responsabilidade 
de as concretizar. 

- Os elevados encargos com a empresa que trata os resíduos sólidos, a 
Resioeste, e com a Águas do Oeste, em contraponto com a insuficiência dos tarifários 
em vigor para a recolha e tratamento de lixo, são também factores relevantes na 
construção do orçamento municipal. 

- A incidência de ocorrências climáticas de carácter extraordinária também se 
constitui como um factor gravoso para as depauperadas finanças autárquicas. 

É neste quadro que entendemos que a determinação do valor da taxa deveria, 
em nossa opinião, ser entendido e subscrevemos por isso a posição que foi 
apresentada em sessão de Câmara pelo Presidente e Vereadores da CDU, propondo a 
manutenção da taxa referente aos prédios urbanos e uma ligeira diminuição na taxa 
sobre os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI. Tratou-se de uma proposta 
coerente com as dificuldades da Autarquia e com as propostas de intervenção que é 
preciso implementar a curto prazo. 

Tratou-se afinal de uma proposta que está na linha daquilo que tem sido um 
sentimento generalizado por parte das Câmaras. Dos 308 municípios, 250 já tomaram 
uma decisão nesta matéria e destes, 193 mantiveram as taxas, 23 subiram pelo menos 
uma delas e 34 desceram pelo menos uma delas. 

Depreende-se daqui uma orientação generalizada para usar de prudência 
neste domínio, sabendo-se como se sabe que este é um dos poucos domínios com 
alguma relevância de auto-financiamento das autarquias. 

Entende, por isso, a CDU que, ao rejeitar a proposta apresentada por quem 
tem a obrigação de governar o Município, os partidos da oposição não só abriram um 
precedente, em nosso entender grave, face à lógica até aqui prevalente de que a força 
política vencedora deve ser dada a oportunidade de governar, como também cedeu ao 
apelo da demagogia, que em nada beneficia os munícipes, e muito menos o 
desenvolvimento do concelho. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 24.11.2006  *  Livro 16 * Fl. 117 

Peniche, 24 de Novembro de 2006.” 
 
Pelo deputado municipal, Senhor Henrique Bertino, foi também apresentada 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 

Declaração de Voto/ A propósito do IMI: 
“Votei contra a deliberação camarária de 15 de Novembro, sobre as taxas de 

Imposto Municipal sobre Imóveis, porque estou de acordo com o teor das declarações 
de voto apresentadas pelos membros da CDU no Executivo Camarário e nesta 
Assembleia. 

Como no decorrer da reunião fui censurado e foi-me cortada a possibilidade de 
continuar a contribuir com os meus pontos de vista para a discussão sobre a proposta 
de alteração das taxas e sobre as razões que motivaram os seus subscritores e das 
consequências que advêm da aprovação da mesma.  

 Fui impedido de voltar e intervir, devido ao acto “ democrático” do Sr. Américo 
Gonçalves, consubstanciado na apresentação de um requerimento para se proceder de 
imediato à votação sem mais discussão. 

Requerimento que foi aprovado com os votos do PS, com a viabilização 
conseguido através da abstenção do PSD e contando com a “solidariedade” de outras 
duas abstenções. 

Sendo também digno de registo a declaração de voto “ solidária” que 
apresentou, como argumento, entre outras coisas, a agressividade por mim utilizada 
quando estava a defender os pontos de vista decididos na reunião de preparação da 
CDU sobre esta matéria. Esquecendo-se, provavelmente, da sua própria deselegante 
azia no passado recente. Mais parecem sinais de ciumeiras do que óbvias 
preocupações com tons de agressividade. 

O tempo encarregará de esclarecer todas as dúvidas. 
  Só razões de solidariedade política com o Partido Comunista Português e com a 
CDU e a solidariedade humana e política com o Presidente da Câmara e os 
Vereadores da CDU na Câmara Municipal de Peniche me fazem continuar a participar 
nestas reuniões. 

Tenho reflectido há muito, neste e noutros mandatos, que a pseudo democracia 
dos debates da Assembleia Municipal são em grande medida, exercícios de pura 
demagogia e chicana política que servem estes ou aqueles objectivos de interesse 
político partidário ou de estratégica política pessoal, conforme as ocasiões.  

Para certas pessoas, o verdadeiro conceito de democracia é quando são só elas 
as eleitas, as escolhidas, ou quando só elas podem palrar a sua opinião! 
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Confesso que ao fim destes anos todos não estava à espera deste acto único de 
prova de “ democracia” e que no meu ponto de vista é um verdadeiro hino de 
orientação estalinista: “Só fala quem eu quero ouvir! ”. 

Acima de tudo o que interessa é …. o jogo! 
No meu ponto de vista, foi um mau serviço prestado por um professor, a quem 

falta tolerância para ouvir os outros. 
Já nos tempos de escola tinha encontrado ensinamentos deste tipo. 
A Assembleia Municipal deveria ser um órgão com liberdade para se poder 

discutir tudo o que ao nosso concelho diz respeito, incluindo questões relacionadas 
com o IMI. 

Enganei-me, só a alguns é permitido esse direito. 
Depois, os anti-democráticos são os outros. Que grande lição! São os tiques do 

poder absoluto do Governo a pegarem-se. 
Pensava que aqui, cada um a seu modo, poderia de forma mais ou menos 

emotiva, mais ou menos irreverente, mais ou menos agressiva, poderia, dizia eu, 
apresentar os pontos de vista em que acredita. 

Ficou decidido que não. 
A partir de agora vamos ter uma assembleia mais snobe. Mais de clube. 
Assim seja, caros membros “ democráticos” desta assembleia. 
Não será por isso que nos momentos mais importantes e nos locais mais 

decisivos eu deixarei de dizer presente. 
O meu conceito sobre classes, há muito que está tomado! 
As minhas opções têm muito a haver com a realidade de Peniche e de Portugal 

nos últimos 32 anos. 
É consubstanciada nos valores em que acredito. 
As minhas atitudes nunca foram ponderadas estando a pensar numa carreira 

política ou dirigidas para vir a ocupar determinado lugar. 
Se tivesse tido qualquer um desses propósitos teria ficado calado muito mais 

vezes. 
Para mim o que se passou nesta reunião, a apresentação do requerimento, os 

votos e as declarações têm muito a ver com preconceitos de Classe. 
Quando eu afirmo que estou no lado dos explorados e dos que têm mais 

dificuldades na vida, não é demagogia nem lá fora nem cá dentro, nem tão pouco o é 
no exercício profissional, cívico e muito menos político. 

Continuo a pensar da mesma forma em todos estes anos. Quem mais produz a 
riqueza deste país são os que levam a fatia mais pequena do “bolo”. 
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Outros, desde que sejam pseudo intelectuais, administradores, tenham ou não 
canudos, tenham tido ou não boa formação, trabalhem muito ou pouco, cometam 
muitas ou poucas asneiras, sejam bons ou maus, não interessa, têm quase sempre as 
benesses garantidas. 

 
Quem aceita participar nas listas para as Assembleias Municipais deveria saber 

bem que está sempre sujeito à discussão da política ou da politiquice. 
Há os de memória curta que já se esqueceram ou não se importem como eram 

“leais”, “ brandas”, “carinhosas” e “democráticas” as reuniões das Assembleias 
Municipais, no tempo em que o João Augusto Barradas era Presidente de Câmara. 

Particularmente, a relação do grupo do PS na assembleia, na altura, era deveras 
muito democrática e muito respeitadora. 

Alguns até já se esqueceram, ou também não se importem, da forma como foi 
tratado e bombardeado no seu último mandato no Executivo Municipal. 

Como todos sabemos, às vezes objectivos e as ambições pessoais cegam 
homens e mulheres! 

Por isso, no dia em que o João Augusto Barradas recebeu a medalha de mérito 
municipal das mãos do Sr. Presidente da Câmara António José Correia, eu lhe disse: 
“Que o acto da entrega da medalha era um reconhecimento e uma prova de amizade 
de muitos. De outros, a atribuição, e tendo em conta o passado, tinha sido um acto de 
hipocrisia, de demagogia política, uma forma de tentar influenciar no futuro a atribuição 
de uma outra medalha”. 

Só tenho pena que o João Augusto não tenha a coragem para escrever as suas 
verdadeiras memórias dos últimos vinte anos. 

Esta Assembleia, no que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis e 
naturalmente no meu ponto de vista, só conseguirá fugir às posições oportunistas, 
demagógicas e irresponsáveis de cada ocasião, quando se disponibilizar a discutir e a 
analisar seriamente toda a problemática dos critérios de avaliação que lhes estão 
subjacentes! 

Alguém entretanto, a propósito de uma conversa sobre o IMI me dizia que eu 
não me importava pagar mais porque “era rico”. Não sou rico, mas sou “remediado” à 
vista de muitos dos nossos concidadãos. 

Mas se há coisa que não gosto é a de pagar impostos, ainda por cima, quando 
os tenho visto desbaratados durante todos estes anos pelos governos e 
administradores do PS e do PSD. 

Sério e sem demagogias, seria encontrar uma fórmula de isenção ou de 
beneficiação para os que na realidade não podem mesmo pagar. Aqueles que na dura 
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realidade da vida têm rendimentos à volta do ordenado mínimo nacional ou ficam 
mesmo abaixo disso. 

Esses são que a mim mais me preocupam. 
A proposta da CDU na Câmara não foi aumentar os impostos, como faz o PS no 

Governo ou quando lá esteve o PSD antes dele. 
Foi o de, mesmo reduzindo a tabela de taxas sobre os imóveis, conseguir ao 

mesmo tempo assegurar um pouco de aumento da receita. 
O PS e PSD não quiseram que o Município, presidido pela Coligação 

Democrática Unitária, tivesse mais receitas. 
Vá-se lá saber porquê? 
No fundo, estou de acordo com o que um ex-autarca conhecedor me dizia um 

dia destes: “ tudo isto não passa de birras de pessoas ditas responsáveis que sabem 
muito bem, quanto irresponsáveis são os seus actos”. 

Henrique Bertino Batista Antunes.” 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, ATÉ AO VALOR 

839.700,00 EUROS: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, em 

epígrafe, usaram da palavra os senhores, adiante identificados: 
 
João Paulo Teófilo: 
- Sublinhou que, atenta a possibilidade de viabilização da pretensão, se constata 

o facto de ter ainda a Câmara capacidade de endividamento para poder recorrer ao 
crédito; 

- Referiu que as obras de ampliação do cemitério de Peniche e a construção da 
casa mortuária são uma prioridade. No entanto, a contracção do empréstimo, cujo valor 
cobrirá de um modo geral os encargos a suportar com a execução das obras, deveria, 
dado a sua dimensão, ser enquadrado e poder ser analisado à luz da apreciação do PPI 
e Orçamento para 2007, a fim de se avaliar da possibilidade de, através da não inclusão 
de alguns objectivos menos importantes, não ser necessário o recurso ao crédito, pelo 
que, na falta de elementos que permitissem uma análise mais criteriosa e do 
entendimento que se não deveria opor a contratação do empréstimo, o PS não está 
disponível para passar “cheques em branco”, pelo que se irá abster na votação. 

 
José Leitão: 
- Referiu que desde o início do mandato os Vereadores do PSD têm vindo a 
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apresentar propostas para execução de obras que, por necessárias, se consideram 
prioritárias, e de entre as quais aquelas que estão na base da presente proposta; 

- Solicitou, atendendo a que não conhece a versão final dos documentos 
previsionais, não lhe parece correcto que a proposta apareça como uma peça desligada 
do PPI e do Orçamento; 

- Informou que a viabilização da proposta não o vincula a qualquer 
compromisso relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2007; 

- Afirmou que, pessoalmente, não votará o Plano e Orçamento a 30 de 
Dezembro, com a justificação de que não houve tempo para que os documentos fossem 
apresentados e apreciados em data anterior. 

 
Henrique Bertino: 
Deu conhecimento que as obras em apreço faziam parte do programa eleitoral 

da CDU. 
 
Paulo Santos: 
- Disse nada ter contra a execução da obra; 
- Referiu que os documentos previsionais deveriam estar concluídos antes de se 

iniciar o processo de contratualização do empréstimo, que, a não ser assim, constituirá o 
primeiro princípio para que haja a probabilidade de derrapagem orçamental. 

 
Presidente da Câmara: 
- Disse sentir-se orgulhoso por se estar a concretizar um objectivo de há muitos anos; 
- Referiu que em circunstância alguma estaria a propor a contratação de 

empréstimo que não fizesse sentido; 
- Salientou que a decisão tomada pelo executivo teve em linha de conta uma pré 

versão do Orçamento. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Lembrou que o executivo, por unanimidade, deliberou utilizar a verba 

resultante do rateio apurado pela DGAL para o efeito de acesso a novos empréstimos. 
- Referiu que, finalmente, se está a dar corpo à efectiva concretização das obras 

que o Cemitério Municipal necessita, cujo projecto e avaliação de custos já se encontram 
disponíveis há mais de um ano, elementos que serão reflectidos no Orçamento para 2007. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou, dando como exemplo a intervenção efectuada no cemitério do lugar 
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da Estrada, que é pretensão do executivo acabar com os problemas existentes no 
cemitério de Peniche, através da fixação de melhores condições higio-sanitárias na casa 
de autópsias, alargamento das instalações do cemitério com criação de novos espaços 
para sepulturas e construção da casa mortuária, tendo para este efeito e após visita a 
espaços idênticos ficado já com ideia do tipo de instalação que melhor se adequa ao 
pretendido; 
 - Sublinhou que o empréstimo se destina exclusivamente à satisfação dos 
encargos com as obras atrás referidas, que se estimam em cerca de 950.000,00 €. 
 
 João Paulo Teófilo: 
 - Solicitou que em oportunidades futuras sejam disponibilizados todos os 
elementos sobre as matérias em discussão; 
 - Disse esperar que os cálculos tivessem sido bem feitos, pois não se deve partir 
de pressupostos mas sim de dados objectivos. 
 
 Nuno Rainha: 
 Perguntou se existe ou não projecto para a Casa Mortuária. 
 
 Presidente da Mesa: 
 Após troca de considerações entre alguns dos deputados municipais, o Senhor 
Presidente convidou todos os membros a assumirem o compromisso de pautarem as 
suas intervenções com elevação e sem particularizar, dentro dos princípios morais de 
convivência que devem nortear as suas condutas. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 18 
votos a favor e 8 abstenções. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2006, 
PARA ALTERAÇÃO AO PDM EM REGIME SIMPLIFICADO: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, o 

Director da DPGU e a Técnica Superior de Urbanismo efectuaram a apresentação da 
proposta de alteração ao PDM em regime simplificado, previsto nas alíneas a) e b) do 
n.º 2 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, através da 
amostragem de estudos existentes e com recurso a meios audiovisuais, terem justificado 
a necessidade e vantagens de se proceder à correcção de alguns erros contidos no PDM 
em vigor e procedido à identificação de alguns aspectos a corrigir em sede de alteração 
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dos instrumentos de gestão territorial. Essas correcções referem-se a erros materiais de 
representação cartográfica identificáveis no terreno, assim como a correcção da 
representação do traçado do IP6, para adaptação ao existente, cuja obra foi da 
responsabilidade do EP – Estradas de Portugal, a seguir identificados: 

- Acerto no traçado e nós do IP6; 
- Estrada de ligação no IP6, entre Peniche e Casal da Vala; 
- Estrada variante ao IP6, entre Casal da Vala e Porto de Lobos; 
- Introdução da Estrada da Barragem, implementada aquando da construção da 

Barragem de São Domingos; 
- Acerto da Estrada Nacional EN 578, entre Peniche e Baleal; 
- Acerto da Estrada Municipal EM 571, entre Alto do Veríssimo e São 

Bernardino; 
- Estrada Municipal do Béltico EM 603; 
- Acerto do Caminho Municipal Casal Moinho 1407, entre Ferrel e Casais de 

Mestre Mendo; 
- Introdução do loteamento, em Ferrel (Alvará n.º 12/92); 
- Alteração da classificação de espaços, no lugar de Porto de Lobos (Alvará n.º 2/89). 
Na mesma sequência e para conhecimento, foi ainda apresentada uma proposta 

para alteração dos limites da Zona Industrial do Abalo, a qual irá ser submetida 
previamente à apreciação da Câmara. 

Seguidamente, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Agradeceu a apresentação efectuada pelos técnicos municipais. 
 
Presidente da Câmara: 
Agradeceu a disponibilidade dos técnicos e desempenho da DPGU e referiu 

que a matéria é condicionadora do ordenamento e desenvolvimento do território. 
 
António Azevedo  Filipe: 
Perguntou se está prevista alguma alteração em relação à Marginal Norte e se a 

mesma não irá provocar algum congestionamento rodoviário. O Director da DPGU 
informou que o trabalho a desenvolver terá que ser muito criterioso. 

 
Nuno Rainha: 
- Referiu que o PS considera essencial a correcção dos erros gráficos da rede 

viária; 
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- Chamou a atenção que a cartografia não é a melhor base de trabalho para este 
tipo de planeamento, sendo que a de maior rigor é a aérea. O Director do DPGU 
declarou que a escala 10.000 não é a melhor mas é mais fiável que a de 25.000. 

- Perguntou se a aprovação do ponto em apreço vai incluir também a delimitação 
e correcção da Zona Industrial do Abalo. Informado negativamente pelo DPGU. 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE OUTUBRO DE 2006, 
SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 16.º DO REGULAMENTO DO PDM: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, e após 

o Director do DPGU e Técnica Superior de Urbanismo haverem prestado 
esclarecimentos sobre o entendimento que os serviços têm relativamente à interpretação 
autêntica do artigo 16.º do Regulamento do PDM e medidas a adoptar para aplicação 
prática das normas interpretativas que conduzam a uma correcta gestão urbanística na 
ocupação dos espaços, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que, sendo a matéria polémica, os pareceres dão tranquilidade à 

legalidade da actividade municipal; 
- Leu extracto da carta remetida pela SONAE em que contesta a deliberação 

tomada sobre o “Modelo” de forma injuriosa, assunto que irá levar até às últimas 
consequências de uma forma tranquila e consciente da defesa dos interesses do 
Município; 

- Deu conhecimento do pedido de desculpas apresentado pela SONAE em 
reunião oportunamente realizada; 

- Disse não lhe mover nada contra a SONAE, reconhecendo a sua importância 
para o desenvolvimento do concelho, o qual tem suscitado oportunidades de 
investimento. 

 
João Gomes: 
- Opinou ao Senhor Presidente da Câmara a não estar tão sensível ao conteúdo 

da carta por lhe parecer não estar a ofender; 
- Referiu, ainda, que não se revê no texto do documento. 
 
Presidente da Câmara: 
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 Discordou da posição anterior, referindo que o caso é muito sério, dando 
direito à indignação. 

 
José Leitão: 
- Manifestou o seu agradecimento aos técnicos; 
- Disse tratar-se da reposição de operacionalidade de um instrumento de gestão 

territorial, pelo que seria ridículo não aprovar-se a proposta; 
- Manifestou a sua preocupação quanto à eventual admissão de habitação em 

zonas industriais, dada a falta de qualidade de vida que essas zonas proporcionam; 
- Referiu parecer-lhe excessivo insistir com o processo da SONAE após o 

reconhecimento do erro e pedido de desculpas formais efectuados. 
 
Nuno Rainha: 
Manifestou com agrado que as preocupações que o PS deu conta em reuniões 

anteriores sobre o uso das zonas industriais foram acolhidas. 
 
Henrique Bertino: 
- Agradeceu o contributo dos técnicos para esclarecimento do assunto; 
- Disse confiar no Presidente da Câmara naquilo que achar mais justo fazer em 

relação à SONAE; 
- Referiu que houve o intuito de passar a mensagem à população de que se 

estava em desacordo com a instalação do “Modelo”. 
Américo Gonçalves: 
Disse não estar disponível para aprovar caso a proposta contenha matéria 

tendente a resolver algumas situações menos correctas. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

DESIGNAÇÃO DE DEZ CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE PARA INTEGRAÇÃO NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que apresentou, verbalmente, a seguinte 
proposta: 

 
“Proposta: 
Que sejam 10 o número de cidadãos a designar para integrar o Conselho, 
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cabendo à CDU a indicação de 4 elementos, por ser a força política com maior n.º de 
membros na Assembleia.” 

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

tendo a CDU indicado os nomes de Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, António 
Santos Monteiro, Aníbal Augusto Barata e José Joaquim Franco Antunes, o PS indicado 
os nomes de Suzete Silva Costa Laranjeira, Humberto Manuel Costa Ferreira e José 
Joaquim Vitorino Pedrosa e o PSD indicado os nomes de José António Leitão da Silva, 
Orlando Ferreira Cipriano Santos e Eduardo Alexandre Santos Baptista. 

 
DESIGNAÇÃO DE CIDADÃO PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DE PENICHE EM SUBSTITUIÇÃO DA ACTUAL REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o Senhor Presidente da Mesa que propôs, verbalmente, que fosse o PS a 
indicar o nome do cidadão que irá substituir a actual representante da Câmara 
Municipal, Senhora Suzete Silva Costa Laranjeira. 

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

tendo sido designado para integrar a Comissão de Crianças e Jovens de Peniche o 
Senhor Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves. 
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 quatro horas 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. 


