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AACCTTAA    NN..ºº    99//22000099  

 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PENICHE ,  REALIZADA NO DIA 27  DE NOVEMBRO DE 2009: 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove, 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, Carlos Alberto Lourenço 

de Almeida, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 

Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Raul Fernando 

Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino 

Doirado Conceição João, Pedro Manuel Tavares Varão, Maria Natália Figueiredo 

Martins dos Anjos Costa, Mariana da Conceição Santos Rocha, Sérgio Miguel Franco 

Martins Leandro, José Joaquim Franco Antunes, Arminda Glória Félix Martins Brás, 

Licínio Pereira, Carlos Manuel Alves Santana, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 

Cristina Maria Luís Leitão, José António Leitão da Silva, Ademar Vala Marques, Anna 

Clara Leal Rodrigues, Paulo Jorge Amaro Balau, Anabela Correia Dias, Tiago Jorge 

Carvalho Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes, Natália Susana Colaço Rocha e Ângelo 

Miguel Ferreira Marques, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período da ordem do dia: 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação 

das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

2. Apreciação e votação da 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais 

para 2009; 

3. Designação de dez cidadãos para integrarem o Conselho Municipal 

de Segurança;  

4. Designação de quatro cidadãos para integrar a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Peniche; 

5. Designação de um membro de cada grupo representado na 

Assembleia Municipal para integrar a Comissão Municipal de Trânsito. 

6. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para membro da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

7. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para membro do 
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Conselho Municipal de Educação; 

8. Designação de um representante de Junta de Freguesia para 

participar no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

9. Eleição de cinco representantes da Assembleia Municipal para 

integrar a Assembleia Intermunicipal do Oeste-CIM. 

 

2.º - Período de intervenção do público: 

 

Assistiram à reunião o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador e os Vereadores, Senhores Jorge 

Serafim Silva Abrantes, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Luís Lourenço Jorge 

Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 

Domingos. 

 

TOMADA DE POSSE E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à Assembleia de que se 

encontrava presente a Senhora Anna Clara Leal Rodrigues que tinha faltado, 

justificadamente, ao acto de instalação deste órgão. 

 

O Senhor Presidente da Mesa verificou a sua identidade e legitimidade e 

declarou-a investida nas suas funções, a qual passou de imediato a participar na sessão. 

 

SUBSTITUIÇÃO DO 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 José António Bombas Amador. 

 

A Assembleia concedeu por unanimidade a substituição de mandato solicitado 

e encontrando-se presente o elemento que se seguia da respectiva lista, Senhor Licínio 

Pereira, reconheceu os poderes, pelo que passou de imediato a participar na sessão. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO :  
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O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

suspensão de mandato a seguir indicado: 

- Do Senhor Américo de Araújo Gonçalves, por um período de 180 dias, por 

motivos que se prendiam com a doença da sua esposa. 

 

A Assembleia concedeu, por unanimidade, a suspensão do mandato solicitada 

e encontrando-se presente o elemento que se seguia na respectiva lista, Senhor Ângelo 

Miguel Ferreira Marques, reconheceu os seus poderes, pelo que passou de imediato a 

participar na sessão. 

 

Presidente da Mesa: 

Deu conhecimento de que as convocatórias para as próximas sessões da 

Assembleia Municipal iriam ser feitas por carta registada, com aviso de recepção, tal 

como estava estabelecido na Lei n.º 169/99. Informou que esta decisão tinha sido 

tomada na reunião com os líderes dos grupos partidários.  

Disse também que iriam ser criadas caixas de correio no domínio da Autarquia, 

uma para cada membro da Mesa e uma para cada grupo partidário. 

Comunicou que havia sido solicitado à Câmara Municipal a compilação das 

posturas e regulamentos municipais para ser facultada aos grupos partidários. 

Propôs que fosse criada uma comissão para revisão do regimento da 

Assembleia, constituída por três elementos, um de cada força partidária representada 

na Assembleia. 

A CDU indicou o Senhor Carlos Almeida, o PSD indicou o Senhor Carlos 

Santana e o PS indicou o Senhor Tiago Gonçalves. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA :  

 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DAS 

TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI): 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, intervieram os Senhores adiante identificados: 

 

Carlos Santana: 

Disse que a Assembleia estava perante uma proposta que se cingia a dois 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 27.11.2009  *  Livro 19 * Fl. 135 

parágrafos, que falavam da evolução das taxas do IMI. Frisou que não se compreendia 

que esta taxa, que era fundamental para o Município, era proposta na sua expressão 

máxima sem qualquer explicação e, por isso, gostaria de saber o porquê da proposta das 

percentagens máximas. 

Disse que o país estava em crise, o desemprego aumentava, o desenvolvimento 

económico estava estagnado e que, quando tinha sido feita a reforma fiscal, era para 

permitir que os municípios beneficiassem os seus munícipes e, ao invés da maioria dos 

municípios estava-se a discutir a aplicação das taxas máximas. 

Disse também que era uma tentativa da Câmara ir buscar receitas para tapar a 

despesa corrente, sem indicar qualquer investimento para desenvolver Peniche. 

Afirmou que o PSD pretendia propor que fossem utilizadas reduções para 

quem tivesse prédios devolutos, para potenciar o mercado do arrendamento, com vista 

a desenvolver a zona histórica de Peniche e agravamentos para prédios devolutos e sem 

utilização. 

Afirmou que se tinha uma arma nas mãos para baixar os impostos, para 

beneficiar os munícipes com dificuldades económicas, tais como os reformados e os 

desempregados e que por isso o PSD não podia partilhar de que tudo era da culpa da 

crise internacional. 

Frisou que a Câmara tinha posto à discussão o estabelecimento das taxas do IMI 

quase no fim do prazo de comunicação à DGI, na Assembleia Municipal, prejudicando 

o prazo aceitável para haver uma discussão profunda e uma eventual proposta 

alternativa. 

Disse, por último, que se aplicava as taxas máximas em desrespeito pelos 

munícipes mais carenciados, que viviam horas de aflição, através da apresentação de 

uma proposta constituída por dois parágrafos e que não era a forma mais correcta de 

apresentar um assunto de tão grande importância para a população de Peniche. 

Concluiu dizendo que a posição do PSD não era favorável, mas que aguardaria 

pela hora da votação. 

 

Tiago Gonçalves: 

Disse que era com estranheza que o PS assistia ao início da discussão e pensava 

que o Executivo iria justificar à Assembleia Municipal o teor da sua proposta. 

Frisou que o Grupo da CDU tinha, num passado não muito longínquo uma 

alteração de posição sobre este assunto, pois dizia que deveria haver uma preocupação 

em relação a quem ganhava o salário mínimo e hoje, na posição de executiva, alterava a 
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sua posição. 

Salientou que sempre que havia uma decisão de baixar as taxas do IMI, esta 

tinha merecido sempre a concordância do PS. 

Disse também que a CDU não se podia continuar a desculpar com a herança 

financeira do passado para aplicar as taxas máximas, que tinha mostrado ausência de 

preocupação em relação à crise económica actual sentida pelas famílias mais 

carenciadas e que se tinha só preocupado com a manutenção do crescimento das 

receitas municipais. 

Disse ainda que a Câmara tinha entendido não utilizar os mecanismos de 

diferenciação positiva, já indicados pelo PSD e com os quais concordava, o que levava a 

que todos os cidadãos pagassem os mesmos, não beneficiando os munícipes que 

zelavam pelas suas propriedades.  

 

Presidente da Mesa: 

Lembrou que era habitual ouvir primeiro os membros dos grupos partidários 

sobre os assuntos e só depois ouvir o Presidente da Câmara para esclarecer as dúvidas 

levantadas sobre os assuntos em discussão. 

 

Presidente da Câmara:  

Deixou um convite aos elementos da Assembleia para, entre duas sessões, 

fazerem as comunicações, por correio electrónico, sobre sugestões ou enviar quaisquer 

notas, numa perspectiva positiva e de tolerância democrática. 

Cumprimentou os novos elementos da Câmara e Assembleia Municipais e disse 

que os órgãos autárquicos vinham de um recente processo eleitoral que tinha validado 

democraticamente a gestão que tinham levado à prática durante quatro anos. 

Afirmou que, em mandatos anteriores as taxas do IMI propostas tinham sido 

sempre viabilizadas, mesmo quando foram propostas as taxas máximas. Acrescentou 

que tinham proposto estas taxas por haver um vasto programa de investimentos para 

valorização de Peniche, essencialmente do seu casco histórico. Frisou que rejeitava em 

absoluto o facto de convocar nesta data a sessão da Assembleia, para não poder haver 

um debate mais profundo sobre o assunto, uma vez que havia tempo para esse efeito. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que toda a experiência e debates que existiram no passado tinham sido 

enriquecedoras para se saber o peso o IMI no contexto das receitas municipais. 
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Fez uma resenha histórica da evolução do IMI, evidenciando a sua importância 

para as autarquias e a lógica de justiça da tributação fiscal dos imóveis. Evidenciou que, 

ao longo dos últimos 6 anos, já tinha havido três reduções de taxas, sendo a última no 

passado ano, por força da criação de novos limites, impostos pelo Governo. 

 

João Gomes: 

Disse que não compreendia porque é que o Senhor Vereador Jorge Abrantes, na 

sua intervenção sobre o IMI, apostou na vitimização, referindo que a autarquia de 

Peniche perdeu receita nos últimos anos. Na sua intervenção, o Senhor Vereador referiu 

constantemente os termos “perdemos”, “diminui”, “fomos vítimas”, etc. 

No entanto, olhando para os mapas apresentados, verificava-se que a receita do 

IMI do Município de Peniche cresceu todos os anos, desde que foi criado em 2004. 

Assim, de 2004 a 2009 a receita passou de 2,132 milhões de Euros para 3,204 milhões de 

Euros, tendo crescido 1,031 milhões de Euros, ou seja, neste período, a receita cresceu 

cerca de 43%, o que dava uma taxa média de crescimento anual superior a 10%. 

Acrescentou que quanto à receita do IMI do ano de 2009, em que o Senhor 

Vereador referiu que iria haver quebra de receita, verificava-se que a receita que o 

Executivo previa arrecadar era de 3,205 milhões de Euros. O Orçamento da Câmara 

para 2009 previa uma cobrança de 3,125 milhões de Euros, pelo que, em 2009, também 

não haveria quebra de receita de IMI, ao contrário do que o Senhor Vereador afirmava. 

 

Carlos Santana: 

Disse que a resenha histórica era importante para se saber o que o IMI 

significava em termos de receita para as autarquias e que se não fosse o Governo baixar 

o IMI, de certeza que agora se teria uma proposta com taxas mais altas. Acrescentou 

que a Câmara deveria utilizar as alternativas plasmadas no artigo 112.º, como acontecia 

em outros municípios, tendo a coragem de propor excepções na aplicação das taxas. 

 

Vítor Marques:  

Disse que, em relação aos municípios vizinhos, Peniche tinha o imposto mais 

alto, o que não era uma situação muito atractiva. 

 

José Leitão: 

Frisou que a nova Câmara poderia contar com a sua lealdade política e disse 

que o Presidente da Câmara tinha mencionado um conjunto de investimentos, com os 
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quais estava de acordo, e tinha colado a necessidade da receita do IMI para cumprir tais 

investimentos, justificando assim a manutenção das taxas. 

Acrescentou que a lei previa que pudesse haver a introdução de variantes para 

majorar ou diminuir as taxas e se houvesse incentivos para que os proprietários 

fizessem obras de conservação, poder-se-ia com isso criar postos de trabalho. 

Disse também que para ele não era líquido que a introdução de variantes 

levasse à redução de receitas, podendo até acontecer o inverso. 

Perguntou ao Vereador Jorge Abrantes se tinha feito, durante o ano, algum 

ensaio com a aplicação de variantes do IMI.  

Disse ainda que o Presidente da Câmara de Leiria tinha mantido as taxas do 

IMI, por ser o seu primeiro mandato, tendo assumido o compromisso de que para o ano 

iria avaliar a situação e ver a hipótese de reduzir as taxas. 

Por último perguntou se havia algum estudo da Câmara sobre quanto seria a 

receita relativa à eventual aplicação da derrama. 

 

Paulo Balau: 

Disse que as reavaliações feitas aos imóveis tinham levado a um permanente 

crescimento das receitas, mesmo quando tinha havido descida das taxas. Quanto à data 

da realização desta sessão, disse que se a Assembleia não aprovasse a proposta da 

Câmara, esta teria de voltar a ser discutida em reunião do Executivo e já não haveria 

tempo útil para a Assembleia aprovar nova proposta até 30 de Novembro. 

 

Presidente da Mesa: 

Afirmou que a reunião foi marcada para hoje para dar possibilidade em caso de 

necessidade, de haver outra reunião da Assembleia a 30 de Novembro. 

 

Tiago Gonçalves:  

Disse que, nos comentários feitos pela Câmara, havia uma critica subentendida 

de, em 2004, na altura do Executivo do PS, se ter aprovado taxas máximas e esclarecer 

que tinha sido um conselho da ANMP, por ser o primeiro ano da aplicação do IMI e se 

desconhecer as possíveis receitas. 

Afirmou que a CDU não entendia a critica do PSD sobre a data da realização 

desta sessão e recordou as taxas do IMI já tinham sido votadas na data limite, 30 de 

Novembro, pouco antes da meia-noite. 

Quanto à referência das taxas estarem relacionadas com o programa eleitoral da 
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CDU, disse que não encontrava qualquer referência às taxas do IMI no referido 

programa. 

 

Presidente da Câmara: 

Sobre a possível receita da derrama, comunicou que já tinha sido feito um 

estudo em 2008 e que seria apurada uma receita de 300.000 Euros. Referiu que no 

programa eleitoral da CDU não constava que as taxas do IMI iriam descer, mas sim que 

iriam concretizar um conjunto de investimentos estruturantes para Peniche, para as 

quais eram necessárias fontes de financiamento. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que há dois anos tinham sido disponibilizados valores nacionais totais 

mais sobre empresas e tinha permitido fazer o estudo sobre a derrama, à taxa máxima. 

Acrescentou que tais valores não tinham sido disponibilizados nos anos 

seguintes. 

Sobre a intervenção de José Leitão, disse que a aplicação de variantes não traria 

grande impacto financeiro, embora tivesse um efeito muito importante nos 

proprietários. 

Disse ainda que para 2010 poderia ser apresentado um estudo que 

contemplasse a promoção de conservação nos imóveis degradados. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que eram de acolher as sugestões feitas, sugerindo que se trabalhasse no 

estudo de aplicação de variantes, para ser apresentada uma proposta no próximo ano. 

 

Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada por maioria, com 14 

votos a favor, 7 votos contra e 6 abstenções. 

 

A CDU apresentou a seguinte declaração de voto: 

“IMI 

É indesmentível que o País e o concelho se confrontam com uma grave crise 

económica da qual resultam situações sociais dramáticas. 

O desemprego, a dificuldade em arranjar um primeiro emprego, os baixos 

rendimentos de grande parte das famílias, as baixas reformas, as dificuldades de acesso 

aos meios de saúde, sejam medicamentos ou serviços, as exigências e responsabilidades 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 27.11.2009  *  Livro 19 * Fl. 140 

perante a necessidade de crédito à habitação e a outros créditos e a impossibilidade de 

por vezes cumprirem com as obrigações familiares, são marcas evidentes das 

dificuldades que os portugueses sentem. Estas, entre outras chagas sociais do mundo 

actual, tornam hoje a vida de uma parte muito significativa da população muito dura, 

por vezes insuportável, e sem esperanças num futuro melhor.  

É verdade que a crise é praticamente generalizada a todo o mundo. 

Não deixa de ser igualmente verdade que a situação portuguesa reflecte, para 

além das razões decorrentes da chamada globalização, a forma como este País tem sido 

governado nas últimas décadas e, particularmente, a forma como se têm desbaratado e 

desaproveitado muitas das verbas astronómicas que têm sido canalizadas através dos 

chamados fundos comunitários. 

Neste momento, e atendendo à situação real do País ninguém sério e 

responsável conseguirá afirmar, com verdade, que esta é uma situação passageira e que 

a recuperação está ali ao virar da esquina. 

Em sede de Assembleia Municipal, e a propósito da discussão sobre as taxas a 

aplicar no IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, ouvimos hoje, particularmente do 

lado da bancada do PSD, um discurso repleto de argumentos demagógicos que, no 

essencial, não tocam nos aspectos fundamentais em que se fundam as regras básicas por 

onde se calculam os valores a que cada cidadão proprietário de propriedades imóveis 

está obrigado. 

Este é no fundamental um imposto que os especialistas da matéria rotulariam 

de “imposto cego”, na medida em que trata todos os contribuintes como se tivessem o 

mesmo nível de rendimentos. 

Os proprietários com inúmeras propriedades são tratados da mesma forma que 

os cidadãos que apenas possuem a casa onde moram, incluindo aqueles que usufruem 

de rendimentos baixos e que ao fim do mês têm inúmeras dificuldades para fazer face 

às responsabilidades decorrentes da aquisição da casa, que compraram com esforço e 

sacrifício para habitar com as suas famílias. 

O que era justo, era procurar encontrar uma solução legal que permitisse 

beneficiar ou isentar aqueles agregados que necessitam mesmo de ajuda. 

Claro que a redução das taxas de IMI beneficiaria todos os que estão obrigados 

a pagar. Mas não sejamos demagógicos: beneficiariam substancialmente os que têm 

mais propriedades e propriedades mais valorizadas, sendo no essencial os que menos 

precisariam desse benefício. 

Para além disso, não foram adiantados com objectividade quaisquer exemplos 
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que demonstrassem, comparativamente, qual o significado para as famílias da aplicação 

da tabela proposta pela Câmara Municipal ou outra qualquer proposta. E não é demais 

referir que estas receitas são reinvestidas no bem-estar e qualidade de vida das 

populações locais. 

Felizmente é verdade que as receitas resultantes do IMI para o Município têm 

vindo a crescer progressivamente desde o seu aparecimento. 

Como não deixa de ser verdade que todos os que pagamos IMI teríamos como 

grande aspiração e desejo, como uma decisão justa, o desaparecimento de um imposto 

sobre uma coisa nossa e que cada um, à sua maneira se esforça para pagar. 

Infelizmente a importância desta receita tornou-se cada vez mais relevante para 

o Município de Peniche, principalmente quando nos últimos tempos, e essencialmente 

devido à crise generalizada, viu cair outras fontes de receitas. 

Desafiamos os representantes da população na Assembleia Municipal para em 

tempo oportuno poderem apresentar novas propostas sem demagogias que 

consubstanciassem no fundamental a aplicação deste imposto de uma forma mais justa. 

E obviamente que estaremos totalmente disponíveis para as concretizar, se forem 

exequíveis e razoáveis. 

Pelas razões apresentadas, neste momento, o grupo da CDU – Coligação 

Democrática Unitária, não poderia deixar de aprovar a proposta que o executivo 

Municipal nos apresentou. 

O Grupo da Coligação Democrática Unitária, na Assembleia Municipal de Peniche.” 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 4.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2009: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Ademar Marques: 

Disse que a Câmara pedia à Assembleia que aprovasse a revisão orçamental 

que consistia na transferência de verbas de 450.000,00 € e que não tinha formação para 

perceber o documento, que não era auto-explicativo e mesmo tentando obter 

explicações dos Vereadores do PSD e de outros elementos. Acrescentou que estavam 

em causa verbas comunitárias e transferência de verbas de projectos que deixavam de 

ser feitos para verbas de projectos que iriam ser feitos. Solicitou que, para alterações 

orçamentais futuras, fosse apresentado um documento explicativo das alterações, a 
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justificação, a viabilidade, a origem e o destino do dinheiro. 

 

Presidente da Câmara: 

Agradeceu a forma como Ademar Marques tinha colocado o assunto e disse 

que o Vereador Jorge Abrantes iria dar as explicações pedidas. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que era mais uma revisão efectuada aos documentos previsionais deste 

ano, aprovada pela Câmara Municipal, que os Vereadores tinham tido a oportunidade 

de consultar antes da reunião e a possibilidade de pedir os esclarecimentos que 

entendessem necessários. 

Explicou que no Orçamento aprovado havia uma determinada perspectiva no 

desenvolvimento da obra do Fosso da Muralha e que, depois da realização do concurso 

público, tinha havido a necessidade de um ajustamento financeiro às verbas anuais, a 

fim de coincidir com o cronograma físico e financeiro da execução da obra e com a 

versão final da candidatura ao QREN. 

Resumiu, por último, que se tratava de um ajustamento ao PPI e ao Orçamento 

em relação à calendarização do investimento. 

 

Carlos Santana: 

Disse que lhe tinha surgido uma dúvida, que tinha tentado esclarecer com os 

Vereadores da oposição, mas sem êxito, porque havia um quadro errado. Acrescentou 

que não conseguia ler nada, nem perceber nada, dada a diminuta dimensão da letra. 

Sugeriu que, na apresentação de uma próxima revisão orçamental, esta viesse 

acompanhada de toda a documentação necessária para a sua compreensão. 

 

Presidente da Câmara: 

Reafirmou a rectidão do documento apresentado e disse que a Câmara possuía 

técnicos na área financeira de elevada qualidade. Sugeriu que fosse feita uma explicação 

deste tipo de documentos na conferência de líderes realizada antes das sessões. 

 

Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 14 

votos a favor e 13 abstenções. 

 

DESIGNAÇÃO DE DEZ CIDADÃOS PARA INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE 
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SEGURANÇA: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem de 

trabalhos, houve as seguintes intervenções: 

 

Presidente da Mesa: 

Solicitou que os grupos políticos indicassem os cidadãos para integrarem o 

Conselho Municipal de Segurança.  

A CDU indicou Aníbal Barata, António Pedro, Carlos Nicandro e Fernanda 

Correia. 

O PSD indicou José Leitão, Rui Carvalho e Paulo Rodrigues. 

O PS indicou José Pedrosa, João Gomes e Vítor Mamede. 

 

Submetidos à votação, foram os citados dez cidadãos, indicados pelos grupos 

políticos, designados, por unanimidade, para integrarem o Conselho Municipal de 

Segurança. 

 

DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DE PENICHE: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem de 

trabalhos, houve as seguintes intervenções: 

 

Presidente da Mesa: 

Solicitou que os grupos políticos indicassem os cidadãos para integrarem a 

Comissão citada. 

A CDU indicou Patrícia Alexandra Clemente e Ana Cavaco. 

O PSD indicou Sofia Carvalho. 

O PS indicou Suzete Laranjeira. 

 

Submetida à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a designação dos quatro cidadãos citados para integrarem a CPCJ. 

 

DESIGNAÇÃO DE UM MEMBRO DE CADA GRUPO REPRESENTADO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PARA INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 
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Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem de 

trabalhos, houve as seguintes intervenções: 

 

Presidente da Mesa: 

Solicitou que os grupos políticos indicassem um dos seus membros para 

integrar a Comissão Municipal de Trânsito. 

A CDU indicou Carlos Almeida. 

O PSD indicou Paulo Balau. 

O PS indicou Anabela Dias. 

 

Submetida à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade 

aprovar a designação dos referidos três membros para integrarem a Comissão 

Municipal de Trânsito. 

 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO 

MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem de 

trabalhos, procedeu-se ao acto eleitoral. 

 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 27 votos 

no Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João, sendo eleito membro da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA MEMBRO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sétimo ponto da ordem de 

trabalhos, procedeu-se ao acto eleitoral. 

 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 27 votos 

no Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador, sendo 

eleito membro do Conselho Municipal de Educação. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 27.11.2009  *  Livro 19 * Fl. 145 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA PARTICIPAR NO 

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do oitavo ponto da ordem de 

trabalhos e havendo concenso entre os grupos políticos em designar o Presidente da 

Junta de Freguesia de Serra d’el Rei, António Filipe Vitória como representante de Junta 

de Freguesia no Congresso da ANMP, a Assembleia deliberou, por unanimidade, 

designar o referido autarca para o efeito mencionado. 

 

ELEIÇÃO DE CINCO REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR A 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DO OESTE - CIM: 

 

A Assembleia Municipal passou a apreciar o nono ponto da ordem de 

trabalhos, tendo havido as seguintes intervenções: 

 

Presidente da Mesa: 

Solicitou que os grupos partidários apresentassem listas de representantes para 

serem sujeitas a sufrágio. 

O PS apresentou os seguintes representantes: Tiago Gonçalves, Natália Rocha, 

João Gomes, Anabela Dias e Ângelo Marques. 

O PSD apresentou os seguintes representantes, Vítor Marques, José Leitão, 

Carlos Santana, Ademar Marques e Cristina Leitão. 

A CDU apresentou os seguintes representantes, Rogério Cação, José Amador, 

Natália Costa, José Franco Antunes e Mariana Rocha. 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se, como resultado, que a 

lista da CDU tinha colhido 13 votos, que a lista do PSD tinha colhido 8 votos e que a 

lista do PS tinha colhido 6 votos. 

Aplicado o método de Hondt ao resultado da votação, concluiu-se que foram 

eleitos como representantes da Assembleia Municipal para integrar a Assembleia 

Intermunicipal da Oeste – CIM, Rogério Cação, Vítor Marques, Tiago Gonçalves, José 

Amador e José Leitão. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

No período de intervenção do público usaram da palavra os munícipes adiante 
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identificados: 

 

Raul Correia:  

Comunicou que um documento do processo da sua habitação tinha demorado 

cerca de 4 meses a ser respondido e que a justificação que lhe tinham dado foi a que 

tinha havido lapso dos serviços. 

Fez uma descrição da correspondência trocada com a Provedoria da Justiça, 

salientando o conteúdo da resposta dada pelo Director do DPGU. 

Disse, por último, que queria saber se o Presidente da Câmara estava disposto a 

mandar fazer um inquérito, a uma empresa privada, sobre a actuação dos serviços 

municipais em relação ao processo da sua habitação, e se tinha intenção de instaurar um 

processo de contra-ordenação ao promotor imobiliário. 

 

Francisco Alexandre: 

Fez uma exposição sobre o que os serviços municipais tinham feito em relação 

ao processo da sua habitação. 

Solicitou que as suas afirmações constantes na acta de 30 de Julho passado 

fossem rectificadas de acordo com o que tinha dito e dirigiu algumas perguntas a 

Henrique Bertino. 

 

Justina Alexandre: 

Disse que há quase nove meses que frequentava as sessões da Assembleia 

Municipal e que era aqui que sentia algum conforto material. Por isso tinha decidido vir 

a todas as sessões por se sentir confortável, ao contrário do que sentia em sua casa. 

 

Luís Alves:  

Perguntou se as sessões da Assembleia Municipal eram gravadas e se as 

intervenções do público eram registadas na acta, ao que o Presidente da Mesa 

respondeu que era registado na acta numa síntese do que era dito pelo público. 

Desejou felicidades a todos os eleitos desejando que a maioria fosse flexível e 

que a oposição não fosse contrapoder. 

Sugeriu que Peniche adoptasse a sigla 350 PPm em todos os logótipos do 

Município, iniciativa que teria custos muito reduzidos.  

Sugeriu também que a Câmara levasse a efeito acções pedagógicas para reduzir 

o consumo de água potável, assim como elaborasse um plano de gestão estratégica da 
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água. 

 

Presidente da Mesa:  

Saudou o facto de Luís Alves ter trazido aquele tipo de questões que eram 

questões de cidadania, de estrema relevância. 

 

Henrique Bertino: 

Referiu-se às perguntas feitas por Francisco Alexandre, dizendo que a questão 

deveria ser melhor dirigida para a parte jurídica. 

Fez o desafio a Francisco Alexandre e Raul Correia para que se houvesse 

alguma coisa em que a Câmara pudesse actuar e não o quisesse fazer, ou que pudesse 

ser responsabilizada que o denunciassem concretamente ali mesmo. 

Disse que se os referidos munícipes entendessem que se deveriam manifestar à 

frente da Câmara, que o fizessem, desde que dentro da legalidade e que entendia que o 

momento da manifestação, em cima das eleições, não tinha sido, em sua opinião, o 

momento mais indicado. 

Disse ainda que tinha a sua opinião sobre o assunto mas que achava que não se 

devia meter em questões para as quais não tinha competência. 

 

Tiago Gonçalves: 

Disse que Raul Correia tinha referido o compromisso de fazer chegar um 

relatório por parte da Câmara e que esse relatório não tinha chegado. 

 

Vítor Marques:    

Congratulou-se com a intervenção de Luís Alves, uma vez que também se 

preocupava com o ambiente e disse que esperava que a Câmara acolhesse as sugestões. 

Referiu a possibilidade de se elaborar um Plano Integrado de Controlo de Emissões 

Poluentes e uma Carta de Qualidade do Ar . 

 

Presidente da Câmara: 

Disse que as questões colocadas por Raul Correia, Francisco Alexandre e esposa 

se referiam a situações diferentes, com tratamento próprio e se caso não tivesse 

assumido as suas responsabilidades sobre os processos em questão, arcaria com as 

consequências. 

Disse que assumia o compromisso de apresentar uma informação na Câmara 
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sobre a situação de cada um dos processos. 

Reafirmou a sua confiança no Director do DPGU e disseque se houvesse 

alguma responsabilidade para assumir, concerteza que ela seria assumida. 

Esclareceu que por a Chefe da D.A. estar de período de maternidade, os 

processos ainda não tinham sido postos no site da Câmara. 

Disse também quando Raul Correia, Francisco Alexandre e Luís Chagas se 

tinham manifestado à porta da Câmara, não tinha havido nenhuma atitude por parte da 

Presidência da Câmara, que o tempo diria quem teria razão e que tinha consciência de 

ter feito tudo aquilo que poderia ser feito. 

Sobre as preocupações de Luís Alves ligadas ao ambiente, disse que havia de se 

estabelecer prioridades e que a Câmara tinha feito investimentos muito significativos no 

tratamento de águas residuais. Referiu os próximos investimentos municipais nesta 

área.     

 

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 zero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


