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AACC TT AA    NN.. ºº     66//22000088   
 

A C TA  D A  S E S SÃO  E X T RAORD I NÁR I A  D A  A S S EMB L E I A  

MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  R E A L I Z ADA  NO  D I A  2 9  D E  MA I O  

D E   2 0 0 8 :  

 

Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 

minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação e João Manuel 

Jesus Gomes respectivamente Presidente e Primeiro Secretário 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, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António 

Leitão da Silva, Américo Araújo Gonçalves, Jorge Santos Carvalho, Júlio Alberto Silva 

Coelho, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Sérgio Miguel 

Franco Martins Leandro, Nuno Eduardo Faustino Rainha, Jacinto Sousa Pinto e Vítor 

Miguel Silva Delgado Marques, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período de “antes da ordem do dia”. 

 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

3.º - Período da ordem do dia:  

 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

ratificação da primeira revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, Plano Plurianual 

de Investimentos e Plano de Actividades do Município, nos termos da deliberação da 

Assembleia Municipal, de 23 de Abril de 2008; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 

segunda revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de 

Investimentos do Município; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

contracção de um empréstimo, de curto prazo, até ao valor de 315.000,00 €; 
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4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

contracção de um empréstimo, de médio prazo, no valor de 200.000,00 €, para aquisição 

de um imóvel, sito em Serra d'El-Rei; 

5. Apresentação do “Estudo sobre a implantação de superfícies 

comerciais em Peniche”. 

 

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

trabalhos os Senhores Álvaro André Paiva Amador, Ângelo Miguel Ferreira Marques e 

Arminda Glória Félix Martins Braz. 

 

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

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, respectivamente, e os 

Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 

Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

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

suspensão de mandato, do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 

8 dias, por motivos de ordem profissional. 

 

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

e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista da CDU, Senhora 

Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, reconheceu os seus poderes, pelo 

que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 

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: 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por um 

período de 8 dias, por motivos de ordem académica. 

- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, para o dia de hoje, por razões 

profissionais. 

- Do Senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, para o dia de hoje, por motivos 
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académicos. 

- Do Senhor Orlando Ferreira Cipriano Santos, para o dia de hoje. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 

listas da CDU, Senhor Armindo Craveiro Fernandes, do PS Gabriel da Graça Barreiro 

Gonçalves e do PSD, Senhor Rui Manuel Santos Martins, reconheceu os seus poderes, 

pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO DA 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA, PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS E PLANO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DE 23 DE ABRIL DE 2008: 

 

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

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação, foi a proposta em apreço aprovada, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A SEGUNDA REVISÃO 

AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO 

MUNICÍPIO: 

 

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

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação, foi a proposta em apreço aprovada, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONTRACÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO, DE CURTO PRAZO, ATÉ AO VALOR DE 315.000,00 €: 

 

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

não se registaram quaisquer intervenções. 
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Submetida à votação, foi a proposta em apreço aprovada, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONTRACÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO, DE MÉDIO PRAZO, NO VALOR DE 200.000,00 €, PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, 

SITO EM SERRA D'EL-REI: 

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Júlio Coelho: 

Perguntou qual era a taxa de juro proposta anteriormente. 

 

Nuno Rainha: 

Perguntou se o Município tem ideia dos custos que envolvem as obras de 

recuperação do edifício. 

 

Presidente da Câmara: 

Referiu-se à oportunidade de aquisição do imóvel e ao que com ele se pretende 

em sede da instalação de outras valências para além da fixação da Junta de Freguesia. 

 

Nuno Rainha: 

Disse não duvidar da bondade e oportunidade do negócio mas que seria 

interessante conhecer-se quanto significa o investimento no conjunto de infra-estruturas 

do concelho. 

 

João Gomes: 

Perguntou qual o destino das actuais instalações do Museu e da Junta de 

Freguesia. 

 

Américo Gonçalves. 

Perguntou se se vai manter a traça do edifício e se no futuro o executivo vai ter 

a mesma atitude com as outras juntas de freguesia. 

 

Presidente da Câmara: 

Disse que é imperativo a recuperação com a manutenção da traça existente e 
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que há outras necessidades que irão ser afectas às outras freguesias. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Prestou esclarecimentos sobre o desenvolvimento do processo e informou que a 

Caixa Agrícola apresentou, tanto no primeiro como no segundo concurso, o mesmo 

spread. 

 

Presidente da Câmara: 

Informou que estão previstas criar-se as condições financeiras necessárias que 

visem a viabilização do investimento que irá ser efectuado, nomeadamente através da 

alienação de prédios pertencentes ao domínio privado municipal. 

 

Submetida à votação, foi a proposta em apreço aprovada, por unanimidade. 

 

APRESENTAÇÃO DO “ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE SUPERFÍCIES COMERCIAIS EM 

PENICHE”: 

 

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

após a empresa adjudicatária do estudo haver efectuado a sua apresentação sobre a 

implantação das superfícies comerciais em Peniche, consubstanciada em indicadores de 

avaliação e diagnóstico sobre os factores críticos responsáveis pela evolução positiva e 

negativa dos padrões de consumo, nomeadamente no âmbito dos comportamentos dos 

consumidores de Peniche e das zonas envolventes, crescimento da população e do 

edificado, alteração do perfil sócio-económico dos residentes e proximidade das vias de 

comunicação e das eventuais mudanças que possibilitam o acolhimento de novos 

investimentos e acautelando o saudável equilíbrio entre o tecido comercial tradicional e 

as grandes superfícies, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Presidente da Câmara: 

- Agradeceu a exposição apresentada pela equipa contratada e informou que o 

trabalho dá confiança às posições a tomar no futuro, lembrando que não tomaria 

qualquer posição sem que houvesse estudo preliminar sobre as grandes superfícies 

comerciais relevantes; 

- Referiu que o documento ainda vai sofrer pequenas correcções e que será 

disponibilizado aos munícipes para apreciação; 
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- Lembrou, ainda, os cuidados a ter ao nível arquitectónico e estético e as 

considerações que envolveram a instalação do Modelo. 

 

José Leitão: 

- Agradeceu a exposição e disse não concordar com a inclusão de todas as 

unidades comerciais no estudo, concretamente as Cooperativas de Consumo e o 

Supermercado do Baleal; 

- Questionou sobre como tecnicamente se chegou aos indicadores sobre a 

transformação social e padrões de consumo; 

- Afirmou que só fazendo algo é que o convívio cara a cara vai reaparecer sem 

ser por extinção das grandes superfícies; 

- Perguntou se não consideram importante que para o comércio tradicional faça 

sentido existir já a definição de uma estratégia de desenvolvimento e capacidade para 

novos investidores. 

 

José António Amador: 

Agradeceu o trabalho realizado e disse ter achado a apresentação interessante. 

 

Júlio Coelho: 

Disse estar-se perante um trabalho valioso e perguntou como pensa a Câmara 

potenciar as novas práticas de consumo no comércio tradicional e se está algo pensado 

relativamente a priorização e desenvolvimento desse objectivo. 

 

Representantes da empresa: 

- Declararam que as regras que suportam o desenvolvimento do processo são as 

constantes de diploma legal que regula a matéria; 

- Salientaram que duas unidades próximas significam a duplicação de oferta e 

de consumidores; 

- Disseram que acreditam na transformação e regresso ao comércio tradicional 

de forma inteligente que poderá passar pelo rejuvenescimento do sector; 

- Afirmaram que a mudança centrada no sector primário para o terciário tem 

consequências amplas nas famílias; 

- Referiram que do estudo se pode inferir que para além dos factos há um 

problema objectivo que deverá ser encarado de forma estratégica e sustentada. 
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José Leitão: 

Suscitou a arrumação dos espaços públicos onde o comércio tradicional está 

instalado. 

 

Presidente da Câmara: 

Deu conhecimento que no próximo dia 13 de Junho se realizará a 2.ª Convenção 

sobre Peniche, que versará matérias relacionadas com o comércio tradicional e 

desenvolvimento económico. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 

 

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 quinze minutos, o Senhor Presidente da Mesa, após ter 

agradecido aos representantes da empresa a exposição sobre o estudo apresentado 

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. 


