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AACC TT AA    NN.. ºº     88//22000077  

 

A C TA  D A  S E S S ÃO  E X T RAORD I NÁR I A  DO  M Ê S  D E  NOVEMBRO  

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  3 0  D E  NOVEMBRO  D E  2 0 0 7 :  

 

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano dois mil e sete, 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, Orlando Ferreira Cipriano 

Santos, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 

Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, António Manuel Prioste 

Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo 

Oliveira Teófilo, José António Bombas Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, Rui 

António Rodrigues Carvalho, Jacinto Sousa Pinto, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, 

Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Rui Manuel Santos Martins, Sérgio Miguel Franco 

Martins Leandro, José António Leitão da Silva e Arminda Glória Félix Martins Braz, 

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- Evocação simbólica do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades 

Para Todos; 

 3- Outros assuntos de interesse para a Autarquia. 

 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

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

trabalhos os Senhores Álvaro André Paiva Amador, Américo Araújo Gonçalves e Jorge 

Santos Carvalho. 

 

Não compareceu à reunião a Senhora Maria Manuela Trindade Farto Azevedo 

Filipe. 
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Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, Senhor António José Correia, 

Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, 

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

Farricha Mamede e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

suspensão de mandato, a seguir indicados: 

- Do Senhor João Manuel Jesus Gomes, para o dia de hoje, por se encontrar 

ausente do concelho por motivos profissionais; 

-- Do Senhor Marco António Borges Bem, pelo período de dezasseis dias, a 

partir de hoje, por motivos pessoais e de força maior. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista, 

Senhores Ângelo Miguel Ferreira Marques e Carlos Manuel Ramos Franco (do PS), 

reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, 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 M. A. Costa, por estar ausente do 

concelho, por motivos de ordem profissional; 

- Da Senhora Maria Fátima Cruz S. F. Campos, por motivos de índole profissional; 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente do 

concelho, por motivos profissionais; 

- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, por impossibilidade de estar 

presente, não indicando o motivo. 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

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

listas, Senhora Alina Maria Avelino F. S. Marcelino e Senhor Armindo Craveiro 

Fernandes (da CDU) e Senhor Gabriel da Graça B. Gonçalves (do PS), reconheceu os 

seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO IMPOSTO  MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI: 

 

Foi presente e lida a proposta da Câmara Municipal, que adiante se transcreve, 

a que foi atribuída a letra “A”, tendo também sido apresentada, lida e admitida para 

discussão, por unanimidade, uma outra proposta, a que foi atribuída a letra “B”, cujo 

texto, com identificação dos respectivos subscritores, a seguir se reproduz: 

 

“PROPOSTA “A” 

IMI - IMPOSTO  MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

Considerando que, nos termos do artigo112.º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI), compete à Assembleia Municipal fixar as taxas a aplicar em cada ano; 

Considerando que a evolução da cobrança do IMI em 2007 não permitiu sequer 

atingir o valor orçamentado para o corrente ano; 

Considerando que o valor de 3.180.052,97 € que será necessário atingir em 2008 

para que a evolução da receita do IMI evolua no período 2004/2008, com o mesmo 

ritmo de crescimento da Contribuição Autárquica no período de 1999 a 2003; 

Considerando que a avaliação da perspectiva de evolução da receita do IMI 

para 2008, com a manutenção das taxas actualmente em vigor, permite concluir que, 

embora não se consiga alcançar o valor fixado como objectivo, o valor estimado da 

cobrança bruta ultrapassará os três milhões de euros; 

A Câmara delibera propor à Assembleia Municipal que, nos termos e ao abrigo 

do disposto no N.º 4 do referido artigo 112.º do CIMI, aprove as seguintes taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar no ano de 2008 e por forma a que possam 

ser comunicadas atempadamente à Direcção-Geral dos Impostos: 

a) Prédios urbanos: 0,73% (sete vírgula três por mil); 

b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,45% (quatro vírgula cinco 

por mil). 

 

“PROPOSTA “B” 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMI PARA VIGORAREM EM 2008 

Considerando que a posição que o PS sempre assumiu desde a criação do IMI; 

Considerando que este imposto é bastante oneroso para os contribuintes; 

Considerando a necessidade de dotar a Câmara Municipal das receitas 
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necessárias ao desempenho das suas competências; 

Considerando o ritmo elevado de crescimento médio da receita gerada por este 

imposto ao longo da sua vigência; 

Considerando, ainda assim, que a proposta do PS, apresentada pelos 

Vereadores em sede própria, permite um crescimento desta receita na ordem dos 7,50%; 

Considerando o necessário equilíbrio entre o esforço do contribuinte e o encaixe 

de receitas pela Câmara Municipal; 

Considerando que a missão do Município não se esgota nos investimentos e na 

realização de despesas necessárias ao seu funcionamento mas que deverá, também, 

pautar-se por uma aplicação rigorosa e racional dos meios disponíveis por forma a não 

exigir um esforço para além do razoável aos contribuintes. 

O Grupo do PS apresenta a seguinte proposta para a fixação das taxas previstas 

no CIMI para vigorarem em 2008: 

Prédios urbanos: 0,73%; 

Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,42%. 

 

Submetida à apreciação, usaram da palavra os senhores adiante referenciados: 

 

Tiago Gonçalves: 

Fez as seguintes considerações: 

- A proposta do Executivo saiu enfraquecida devido ao facto de se ter recorrido 

ao voto de qualidade do Presidente da Câmara;  

- Deixar para o fim do mês a discussão deste assunto é apostar em riscos que 

podem ser escusados; 

- Os números em que se assentou a Câmara deveriam ser esquematizados; 

- A proposta da Câmara não apresenta todos os dados para que se possa decidir 

conscientemente; 

- Não é verdade dizer-se que as taxas nunca desceram e lembrou que no 

anterior mandato a taxa do IMI desceu de 8% para 7,5%; 

- Há pessoas que defendem e julgam hoje as questões de uma maneira e 

amanhã já pensam de outra forma. 

 

José Leitão: 

- Chamou a atenção para o facto de ser hoje o último dia do prazo para se 

comunicar a decisão sobre o IMI e estar a Assembleia reunida sobre pressão para 
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discutir o assunto a tempo de se dar conhecimento do resultado à Direcção-Geral de 

Finanças. Vincou que, de futuro, seja dada mais atenção ao assunto para que a situação 

se não repita; 

- Disse que tem ouvido dizer que a Câmara arrecadou menos receita de IMI por 

culpa do PSD e da Santa Aliança e questionou como é que alguém pode anunciar 

prejuízo se o ano económico ainda não terminou; 

- Referiu que é fundamental que se fale claro e com verdade, causando-lhe asco 

ouvir na rádio acusações infundadas e pouco sérias: 

- Declarou que o PSD não vai votar proposta que altere ou inviabilize a 

proposta da Câmara, sendo que, neste sentido, o PSD poderá dizer que ganhou ao 

abster-se porque vai garantir que o executivo da CDU realize todas as obras 

programadas. Neste caso, não é pelo PSD que as obras não vão ser concretizadas; 

- Referiu que sobre a execução orçamental a apreciação e avaliação do PSD vai 

ser diferente e sugeriu que se acabe de uma vez por todas com as mentiras; 

- Sugeriu que para o futuro e não só no âmbito do IMI fosse encetada política 

fiscal de redução dos impostos com vista a criarem-se as condições de atractividade 

para as empresas. Lembrou que se critica o Governo por não baixar os impostos e que 

nesta linha de pensamento se deveria também defender a redução da carga fiscal pela 

Câmara, nomeadamente pela via da diminuição da despesa supérflua. 

 

Rui Martins: 

Fez as seguintes considerações: 

- Em relação à questão do IMI, deixem-me que comece por partilhar com os 

senhores o meu espanto e admiração devido ao facto de, no mundo inteiro, deverem ser 

os únicos militantes do Partido Comunista que não querem baixar os impostos, já que é 

o segundo ano consecutivo que os senhores votam contra a descida do IMI. Os senhores 

vão dizer que é demagogia, mas isto é um facto que as actas da Câmara Municipal não 

me deixam mentir. 

Há uns dias atrás ouvi o Senhor Presidente dizer que a autarquia recebeu este 

ano menos 60.000,00 € por culpa do PSD e do PS, quero lembrar-lhe, no entanto, que o 

ano ainda não acabou. Também acho que lhe ficava bem dizer que o PSD é um dos 

responsáveis pelo alívio da carga fiscal no nosso concelho. 

Relativamente a esta questão todos conhecem a minha posição, eu sou a favor 

de se baixar os impostos, porque ao defender a redução dos impostos e das taxas 

municipais, estou a defender uma estratégia de:  
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- Crescimento económico; 

- Aumento de investimento privado; 

- Aumento do número de contribuintes que eventualmente se sintam atraídos 

para fixar residência fiscal no nosso concelho. 

Diminuir os impostos e taxas municipais não significa diminuir as receitas 

fiscais porque, ao implementarem-se estas medidas, estamos a tornar o nosso concelho 

mais atractivo para residência fiscal de mais contribuintes e empresas. 

Com medidas de eficiência fiscal conseguíamos aumentar o número de 

contribuintes e, consequentemente, com esse aumento aumentávamos a receita 

proveniente do Fundo Geral Municipal. 

As medidas que defendo e a baixa de impostos não são demagogas, 

insinuações, ofensivas ou de pura vaidade, são sim propostas responsáveis que o nosso 

concelho necessita urgentemente de concretizar. No entanto, com o modo de agir desta 

Câmara essas medidas são cada vez mais escassas ou inexistentes. 

 

Henrique Bertino: 

- Referiu que quando o deputado Tiago Gonçalves afirma que o Presidente da 

Câmara mentiu e a CDU é mentirosa, esquece-se que quem mente é quem cumpre os 

compromissos assumidos no passado recente. 

Procedeu à leitura de extractos de declarações de voto dos vereadores do PSD e 

do PS, na reunião do executivo municipal de 15 de Novembro de 2006, que se 

transcrevem: 

Vereadores do PSD: “Igualmente se reitera a disponibilidade de, no próximo 

ano, se poder rever os valores das referidas taxas face à evolução da receita arrecadada 

no decurso do ano com vista a atingir os valores de referência estimados para 2008.” 

Vereadores do PS: “O Partido Socialista assume o compromisso de, em 2007, 

verificado que seja uma redução na receita arrecadada inferior à estabelecida como 

objectivo fixado pela CDU e expressa na proposta de Orçamento para 2007 (2.970.000 €), 

estar disponível para novo reajustamento de forma a recuperar a verba em causa.” 

Como se sabe os valores previstos não são atingidos. 

Afinal quem mente? 

- Lamentou o facto de pela primeira vez ter sido recusada uma proposta do IMI 

apresentada por um Presidente da Câmara; 

- Salientou que os elementos e indicadores apresentados apontam para uma 

redução da receita do IMI; 
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- Lembrou que se o Executivo tiver a possibilidade de arrecadar mais receita, 

naturalmente que o investimento será maior. 

 

Paulo Santos: 

- Comentou as declarações do deputado municipal José Leitão e lembrou-lhe 

que está no sítio certo para assumir a responsabilidade de baixar as taxas; 

- Contestou as inverdades apontadas à oposição de que a receita diminui por 

sua culpa; 

- Lembrou que a previsão da receita para o próximo ano está muito acima da 

taxa de inflação também prevista para o mesmo período; 

- Disse que todos pretendem que haja maior capacidade financeira, só que 

entende que o imposto é socialmente muito pesado para a população; 

- Sugeriu que a CDU reflectisse sobre a postura que tinha anteriormente sobre a 

redução da taxa e a que agora tem visando a sua manutenção. 

 

João Teófilo: 

Declarou o seguinte: 

- A proposta do PS consubstancia uma redução gradual do imposto e pretende 

dar um sinal claro que compreenda as dificuldades financeiras do Município, sendo 

previsível que a receita tenha um crescimento de 7,5% no próximo ano; 

- O PS tem consciência que a Câmara necessita de que a receita evolua para 

fazer face aos compromissos financeiros a assumir, sendo importante que se comece 

pela racionalização da despesa. 

 

José Leitão: 

- Referiu que já não tem paciência para jogos de palavras, tendo chamado a 

atenção que apenas aludiu às responsabilidades do executivo CDU que ficavam 

associadas à fixação da taxa proposta; 

- Solicitou que na próxima reunião lhe fosse disponibilizada informação sobre o 

valor arrecadado até 12.12.2007, cópias das folhas da proposta apresentada e do 

orçamento para 2007 onde está indicado o valor a arrecadar. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse não crer que alguns dos deputados não queiram o melhor para a 

população em matéria dos impostos, sendo que na discussão estão presentes pontos de 
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vista diferentes. 

 

Presidente da Câmara: 

- Referiu que os números que servem de base à proposta do executivo merecem 

confiança, tendo sido com consciência e sentido de responsabilidade que utilizou o voto 

de qualidade; 

- Salientou a falta de actualização das transferências da Administração Central 

nos últimos anos, provocando um abaixamento do nível financeiro do Município; 

- Deu conta da diversidade de competências transferidas para o Município e 

que não tiveram o correspondente acompanhamento financeiro; 

- Lembrou a componente financeira municipal que é necessária para fazer face à 

execução das obras candidatadas ao QREN e Programa PARES; 

- Chamou a atenção que em termos de política fiscal as acções programáticas 

têm a ver com as decisões que se tomam; 

- Vincou que, enquanto na qualidade de Vereador, votou sempre favoravelmente 

as propostas apresentadas sobre o IMI. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

- Prestou um conjunto de esclarecimentos sobre os números e documentos 

apresentados; 

- Suscitou que se fizesse uma reflexão sobre as expectativas criadas em 2007 e o 

que na realidade se passou em sede de cobrança do IMI, referindo ter havido uma 

redução de 150.000,00 € em relação à proposta que a CDU apresentou e aquela que foi 

aprovada para 2007; 

- Referiu que a descida preconizada pelo PS afastará ainda mais a evolução do 

aumento da receita e agravará a capacidade financeira do Município; 

- Lembrou as perdas financeiras resultantes da transferência de competências 

da Administração Central nos últimos três anos e o agravamento da contribuição 

municipal para a Caixa Geral de Aposentações, que se cifraram em cerca de 758.000,00 € 

em 2005/2006/2007; 

- Todos os números têm sido divulgados e debatidos na Câmara. 

 

Américo Gonçalves: 

Disse que é preciso haver coragem para baixar os impostos. 
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Paulo Santos: 

- Rebateu os números apresentados e referiu que em relação à receita arrecadada 

em 2007 e a prevista para 2008 o contribuinte vai pagar a mais de aumento 7,55%; 

- Referiu que os números têm várias leituras, sendo que na Região Oeste o 

Município de Peniche é o que tem as taxas mais altas. 

 

Silvino João: 

Chamou a atenção que as verbas atribuídas às associações da área da Freguesia 

de Ferrel no âmbito do Programa PARES não são concedidas à Junta de Freguesia, pelo 

que nunca deverá ser entendido como sendo da responsabilidade desta a contabilização 

desses valores. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse ser seu entendimento que os subsídios atribuídos pela autarquia no 

âmbito do PARES são em prol da população independentemente de quem promove a 

sua arrecadação, e isso é que é verdadeiramente relevante. 

 

José António Amador: 

Disse que a Câmara PS foi a que praticou a taxa mais alta do IMI e que a taxa 

actual se deve a herança deixada. 

 

Jorge Carvalho: 

- Informou, na qualidade de Avaliador do Serviço de Finanças, que as receitas 

do IMI têm subjacente os coeficientes de localização e que, em 2008, poderá haver 

aumento de receita por virtude da sua actualização; 

- Disse que deverá existir algum cuidado relativamente à alteração da taxa; 

- Sugeriu que houvesse mais preocupação na contenção e efectiva redução das 

despesas. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Indicou as taxas fixadas pelos outros municípios da Zona Oeste. 

 

Presidente da Câmara: 

Deu conhecimento que os valores que foram aprovados em sede do Programa 

PARES destinaram-se ao Centro de Dia e Lar Residencial e foram canalizados para a 
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Associação de Solidariedade de Ferrel. 

 

Submetidas as propostas à votação, uma após outra, verificaram-se os seguintes 

resultados: 

 

“PROPOSTA “A” (da Câmara Municipal), dez valores a favor, sete votos contra 

e nove abstenções. 

 

“PROPOSTA “B” (do Grupo do PS), sete votos a favor, dez votos contra e nove 

abstenções. 

Face aos resultados obtidos, a Assembleia deliberou, nos termos do N.º 4 do 

Artigo 112.º do CIMI, aprovar as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis a 

aplicar no ano de 2008: 

- Prédios urbanos: 0,73% (sete vírgula três por mil); 

- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,45% (quatro vírgula cinco 

por mil). 

 

Apresentou declaração de voto o Grupo do PS, cujo teor a seguir se reproduz: 

 

“ Declaração de Voto: 

Fixação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Vem a Câmara Municipal de Peniche junto da Assembleia Municipal propor a 

fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o próximo ano civil de 

2008, e considerando a grande discussão havida acerca desta mesma temática, e não 

de outra no ano anterior, importa, agora, para esclarecimento geral que fiquem 

registadas em acta, as seguintes considerações e os motivos que sustentam o sentido 

de voto dos deputados do Grupo do Partido Socialista (PS): 

a) A irresponsabilidade com que mais uma vez este assunto é tratado, e que 

quem sabe se vem mascarada de chantagem, ao enviar-se para a Assembleia 

Municipal uma proposta, tendo esta que deliberar no último dia de prazo, portanto até 

às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, sob pena de aplicação das taxas 

mínimas, o que resultaria uma grande perda de receita, essa sim, elevada e penosa 

para o Município de Peniche; 

b) O envio tardio dos documentos a dois dias da Assembleia Municipal e cujo 

conteúdo é parco e insuficiente para uma deliberação consciente e séria, limitando-se à 
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proposta da Câmara e à sua discussão na reunião desta última, nos quais não se 

encontra qualquer informação ou análise financeira que reflita com aproximada 

exactidão e objectivamente as consequências de uma deliberação no sentido em que é 

proposto; 

c) A falta de uma resposta, cujos prazos legais já mais do que se ultrapassaram, 

quanto às afirmações contidas na declaração de voto da CDU quanto a este assunto 

em 2007, onde se podia ler: “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 referido. 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”. Pela gravidade das acusações referidas, 

considerando que até hoje, às questões para que sejam esclarecidas “quais?”, “onde?” 

e “valores envolvidos em cada?” nunca se obteve resposta, embora a lei estabeleça um 

prazo de quinze dias prolongado por mais quinze, importa sublinhar que, é de todo 

modo, da maior gravidade que se produzam acusações deste teor, contra quem quer 

que o seja, sem que haja a competente apresentação de provas, lá está, mais uma 

vez, um acto totalmente irresponsável e injustificável; 

d) Não nos deixa de parecer estranho que até compromissos à Caixa Geral de 

Aposentações sejam motivo para justificar a manutenção das taxas do IMI que a CDU 

criticou de forma veemente no mandato anterior. A existência de compromissos 

financeiros não deve justificar tudo. Câmaras há em que as suas dívidas as colocam 

num estado financeiro muito pior que a de Peniche e, no entanto, cumprem as suas 

obrigações com a Caixa Geral de Aposentações como lhes é possível e ao mesmo 

tempo diminuem as taxas de IMI. Este argumento da CDU, por isto, não pode ser tido 

em conta como um argumento realista:  

e) No ano passado, quando discutimos este assunto, afirmou a Juventude 

Socialista que esteve e está na linha da frente das questões relativas à emancipação e 

da habitação dos jovens portugueses, pelo que no seu entendimento dever-se-ia 

compatibilizar a receita e a redução das taxas. 

Foi com base nessa ideia que no ano passado tanto a JS como o PS se 

bateram pela redução das taxas que, felizmente para os jovens penichenses e para as 

pessoas em geral, foi aprovada com os votos do PS e do PSD. 

É importante referir que ainda não ficou claramente provado, através da 

proposta que a Câmara Municipal (leia-se a CDU) apresentou, de que a redução 
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havida em 2007 tenha causado uma diminuição significativa das receitas do IMI, assim, 

como, em nosso entendimento não ficou provado com base nos documentos que nos 

foram entregues, a respeito das futuras taxas para 2008, se seria possível voltar a 

compatibilizar uma descida ligeira de uma ou de outra taxa.  

Chamamos ainda à atenção para aquilo que pode ser uma mistura institucional 

grave, quando é a Assembleia Municipal que tem a competência para fixar as taxas e 

não a Câmara, logo, à partida exige-se que se possa conhecer em pormenor os dados, 

coisa que não aconteceu. 

Desse modo, mantemos, com a coerência que nos caracteriza, a nossa 

posição assumida em 2007, daí o nosso voto contra a proposta da Câmara, a 

justificação é a acima referida e não aquela que convenientemente os nossos 

opositores instalados no poder querem fazer crer ao apontar que o fazemos com 

apenas o fundamento de asfixiar as finanças da Câmara que convém que se registe 

não se encontrava até 2005 com endividamento excessivo; 

f) O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) criado em 2003, tem vindo a obter 

um acréscimo médio de receitas entre cada ano. Pese embora, a administração 

municipal, nos últimos anos, não tem sabido aproveitar o aumento da receita para 

tomar medidas necessárias e exigíveis para diminuir a despesa corrente supérflua, 

preferindo numa postura de comodismo manter a oneração junto das pessoas e das 

famílias. Para nós, tal atitude só pode ser entendida como o reflexo das prioridades do 

actual executivo. 

Quanto ao passado, vemos na criação do Serviço de Aprovisionamento 

Municipal com a centralização das compras um ganho e uma medida que vai ao 

encontro daquilo que nos referimos acima. 

Neste mandato, a este respeito, além da despesa supérflua nada de relevante 

podemos registar quanto à melhor gestão dos dinheiros públicos; 

g) É reconhecido que temos pautado a nossa acção bem como toda a bancada 

do Partido Socialista com postura de elevação, responsabilidade e cordialidade, e, por 

isso, faz todo o sentido, assim o propomos: a constituição de uma comissão nos termos 

regimentais, o que implica a sua votação e restantes trâmites legais, com o objectivo de 

estudar em pormenor as questões associadas ao Imposto Municipal sobre Imóveis, 

dando-lhe liberdade para ouvir técnicos e especialistas avalizados. 

Todavia, parece-nos demasiadamente eleitoralista que apenas em 2008 na 

sombra do próximo acto eleitoral autárquico venha então aí o executivo querer descer 

as taxas do IMI e do CIMI, opção que a realizar-se contará com a nossa total denúncia, 
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pois essa sim não tem objectivos a pensar nas pessoas mas antes na disputa pelo 

poder autárquico. 

Peniche, 30 de Novembro de 2007.” 

 

Pelos deputados municipais José Leitão e Henrique Bertino foi dito que os 

Grupos do PSD e CDU, respectivamente, apresentariam oportunamente as suas 

declarações de voto escritas, as quais não foram presentes até ao encerramento da acta. 

 

EVOCAÇÃO SIMBÓLICA DO ANO EUROPEU DA IGUALDADE DE  OPORTUNIDADES PARA TODOS: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Presidente da Mesa: 

- Referiu que não houve oportunidade de se fazer iniciativa este ano; 

- Apresentou a declaração, cujo texto se reproduz, a qual foi aprovada para 

apreciação, por unanimidade:  

 

Declaração de Princípios da Assembleia Municipal de Peniche: 

A União Europeia decidiu consagrar 2007 como o Ano Europeu da Igualdade de 

Oportunidades para Todos, abrindo deste modo caminho a um amplo debate sobre a 

problemática da exclusão social no espaço europeu e potenciando, pela via da maior 

visibilidade e conhecimento dos fenómenos discriminatórios, a criação de melhores 

caminhos para que todas as pessoas possam exercer uma cidadania plena. Esta 

celebração faz tanto mais sentido, quanto é sabido que todos os dias somos confrontados 

com histórias de pessoas a quem são negados direitos que a democracia consagra como 

elementares, o que as coloca em condições de evidente desigualdade e desvantagem 

perante outros membros da comunidade a que pertencem. E de facto, em pleno século 

vinte e um, não faz qualquer sentido continuar a aceitar que cidadãos iguais na sua 

dimensão humana e política possam ser discriminados por razões que tenham a ver com 

o género a que pertencem, a cor da pele, a confissão religiosa, a origem étnica, deficiência 

ou a orientação sexual. Mais do que não fazer sentido, é fundamental combater todas as 

formas de exclusão, já que o grau de desenvolvimento de uma comunidade também se 

mede pelos mecanismos de justiça social e igualdade de oportunidades que são 

disponibilizados a todos os seus membros, sem excepções de qualquer espécie. E é 
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sobretudo fundamental que se vá bastante mais longe do que as intenções discursivas 

habituais nestas circunstâncias, passando das palavras bonitas da “igualdade de 

oportunidades” à construção de efectivas “oportunidades de igualdade”. Saúda-se por 

isso a decisão nº 771/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que consagra 

quatro grandes objectivos para o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade para todos: 

a) Sensibilizar para o direito à igualdade e à não discriminação, assim como 

para a problemática das discriminações múltiplas; 

b) Fomentar um debate sobre formas de aumentar a participação na sociedade 

de grupos que são vítimas de discriminação e de obter uma participação equilibrada 

entre homens e mulheres; 

c) Facilitar e celebrar a diversidade e a igualdade; 

d) Promover uma sociedade mais coesa. 

Tendo consciência que, por muito positivo que possa ser considerado o debate 

promovido ao longo do ano de 2007 em matéria de igualdade de oportunidades, 

continuamos longe de um modelo de organização social que incorpore de forma 

espontânea estas questões nas suas práticas políticas, e considerando que os órgãos de 

poder local têm, pela relação de proximidade que têm com as pessoas, um papel 

fundamental na mudança de atitudes que é preciso consolidar no combate a todas as 

formas de exclusão, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em Sessão 

Extraordinária no dia 30 de Novembro de 2007, subscreve e assume os seguintes 

princípios de acção: 

Princípio um – Direito à igualdade 

O princípio do direito à igualdade deverá ser tido em conta em todas as 

decisões de natureza política com impactos directos ou indirectos para os cidadãos, 

salvaguardando-se que estes conhecem os seus direitos e podem exercê-los sem 

constrangimentos de qualquer espécie. Serão rejeitadas todas as propostas que 

contrariem o princípio da igualdade, designadamente as que fomentem ou provoquem 

discriminações fundadas no género, raça, credo, orientação sexual ou origem étnica. 

Princípio dois – Sensibilização e informação 

Deverão ser apoiadas e incentivadas todas as formas de sensibilização contra a 

discriminação e a exclusão, designadamente junto das crianças.  

Princípio três – Reconhecimento 

Fomentar práticas de inclusão, a todos os níveis da acção dos órgãos autárquicos, 

através de um discurso positivo sobre a importância da diversidade e da divulgação de 

boas práticas de convivialidade, diálogo intercultural e exercício pleno de direitos. 
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Princípio quatro – Respeito 

Propor e apoiar todas as formas que promovam a coesão a nível local, 

designadamente pela via do combate a todo o tipo de preconceitos e estereótipos que 

sejam geradores de discriminação negativa, da eliminação de barreiras físicas e 

culturais e da promoção diálogo inter-geracional. 

Princípio cinco – Acompanhamento 

Constituir a Assembleia Municipal, através da respectiva mesa, como órgão de 

provedoria permanente na defesa da igualdade de oportunidade para todos, função que 

de algum modo já lhe está cometida mas que passará a constituir-se como mais uma 

prioridade de acção política. 

Da presente declaração de princípios será dado público conhecimento através 

do site oficial da Autarquia, da imprensa local e regional, devendo igualmente ser 

enviada cópia para a Unidade de Missão para o Ano Europeu da Igualdade de 

Oportunidades para Todos e Governo Civil de Leiria. 

 

Rui Martins: 

- Questionou o executivo camarário relativamente à igualdade de acessos, e 

após analisar a modificação N.º 25 da Divisão Financeira da Câmara Municipal, onde 

constatou que foram retirados 10.000,00 € que se destinavam a aquisição de uma 

plataforma de acessibilidades para o centro de convívio, ou seja, retiraram 67% do 

apoio, e, mais ainda, 5.000,00 € que se destinavam a aquisição de uma plataforma de 

acessibilidades para o Edifício dos Paços do Concelho, ou seja, retiraram 50% do apoio,  

se é retirando o apoio para aquisição de plataformas de acessibilidades que se vão 

melhorar as condições de acesso para os idosos e para as pessoas portadoras de 

deficiência. 

 

Henrique Bertino: 

Referiu que a Câmara tem feito um esforço e tomado medidas, que foram 

reconhecidas por outros municípios, com vista a dotar os serviços com melhores 

acessibilidades, caso do edifício dos Paços do Concelho, tendo chamado a atenção para 

a necessidade de se estender essa intervenção a outros edifícios municipais e concelhios. 

 

José Leitão: 

Lembrou que em 2003 – Ano Europeu de Pessoas com Deficiência, todos os 

municípios do distrito, assinaram carta de compromisso sobre a adopção de medidas no 
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domínio das acessibilidades e perguntou se a carta foi honrada até ao momento. 

 

Presidente da Câmara : 

- Disse não ter presente o conteúdo da carta compromisso, sendo que tem sido 

feito trabalho nesse campo, nomeadamente através da construção de rampas e 

esbatimentos de passeios e no domínio das praias acessíveis (Supertubos e Baleal); 

- Deu conhecimento que, no âmbito da AMO, foi assinada carta de compromisso 

sobre estudo de acessibilidades; 

- Salientou que os erros de concepção do passado são preocupações para 2008. 

 

Rui Martins: 

Questionou, uma vez que o assunto das acessibilidades é matéria preocupante, 

qual a razão que levou à retirada do apoio. 

 

Presidente da Câmara : 

Deu conhecimento que em 2008 o Plano de Acessibilidades  será concretizado. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse subscrever todo o tipo de medidas que vier a ser implementado no 

âmbito das acessibilidades. 

 

Submetida à votação, foi a declaração apresentada aprovada, por unanimidade. 

 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, tendo 

usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Sérgio Leandro: 

Propôs que se exarasse em acta um voto de pesar pelo falecimento do Senhor 

Evaristo Cavalheiro, ex-autarca, e que se transmitisse à família as condolências por tão 

infausto acontecimento. 

 

Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
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Rui Martins: 

Fez a seguinte consideração e solicitou as seguintes informações: 

Os  Senhores não se sentem à vontade com o direito de os outros vos poderem 

contraditar porque gostam de se rodear apenas de pessoas que dominem 

intelectualmente, estão habituados a impor e fascinar pela força da autoridade. 

Quando alguém tem um pensamento que difere do vosso, que denuncia as 

vossas trapalhadas e erros, ou vos relembra do que prometeram nas últimas eleições, 

como não conseguem argumentar e justificar, dizem que é demagogia. 

O concurso para coordenação técnica das piscinas municipais foi anulado. Os 

Senhores chamam demagogia, eu chamo incompetência política. 

Pretendo que o Senhor Presidente me elucide o motivo que levou à anulação do 

concurso para aquisição do serviço de coordenação técnica das Piscinas Municipais? Se 

não havia irregularidades porque foi anulado? 

Qual a razão que, havendo sete técnicos (licenciados em Educação Física com 

especialização em Natação) a prestar serviços nas piscinas municipais, mais antigos e 

com maior currículo, apenas se tenha formulado pedido de proposta a um, deixando os 

restantes de fora? 

Os Senhores vão dizer que se trata de demagogia, mas eu quero perguntar ao 

Senhor Presidente da Câmara se é verdade que só em assessores a Câmara Municipal 

têm um encargo mensal de 37.000,00 €? A ser verdade, resta-me assim, concordar com 

os senhores quando dizem que é impossível baixar os impostos em Peniche. 

Sobre a rotunda do Aterro na Serra d’El-Rei, os senhores vão chamar 

demagogia, mas eu chamo-lhe incompetência política, devido à má aplicação do 

dinheiro dos nossos contribuintes. 

Pretendo que o Senhor Presidente da Câmara me faça chegar, se possível, o 

estudo de tráfego ou de sinistralidade que justificasse a construção da rotunda. 

Perguntou sobre o que o Senhor Presidente da Câmara está a pensar fazer para 

combater as pequenas lixeiras que vão proliferando em Ferrel e para corrigir a nova 

lixeira de Ferrel, sobre a qual foram os mentores. 

Fez referência à modificação N.º 25 ao Orçamento Municipal e teceu 

os seguintes considerandos: 

- Salientou os reforços de 10.000,00 € em publicidade, 19.000,00 € em Segurança 

Social e 10.000,00 € em Actividades Culturais, e questionou qual a justificação para os 

valores referentes à  Segurança Social; 

- Aludiu às seguintes diminuições:  

- Instituições sem Fins Lucrativos 40.000,00 €; Candidaturas ao Programa 

PARES 40.000,00 €, menos 73%. Será retirando o apoio às instituições que ajudam 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.11.2007  *  Livro 17 * Fl. 148 

aqueles que mais precisam que os senhores estão a ajudar os que mais necessitam de 

apoio; 

- Programa de Apoio a Micro Empresas 28.500,00 €, menos 56%. Será 

retirando o apoio às micro empresas que os senhores estimulam o empreendorismo, 

que atraem mais contribuintes para o nosso concelho, que contribuem para o 

desenvolvimento económico; 

- Infra-estruturas para o Parque Empresarial do Concelho de Peniche 

5.000,00 €, menos 50%. Será retirando o apoio que os senhores vão atrair mais empresas 

para o nosso Concelho; 

- Aquisição de Plataforma de Acessibilidades para o Edifício dos Paços do 

Concelho 5.000,00 €, menos 50%. Será retirando o apoio para aquisição de plataformas 

de acessibilidades que os senhores irão melhorar as condições de acesso para os idosos 

e pessoas portadoras de deficiência; 

- Arranjos Exteriores dos Espaços Envolventes ao Terminal Rodoviário 

5.000,00 €, menos 40%; 

- Reparação do Centro Coordenador de Transportes 5.000,00 €, menos 

33%. Será retirando o apoio para o melhoramento do Centro de Transportes e 

envolvente que os senhores irão melhorar as condições a quem nos visita através dos 

transportes colectivos; 

Solicitou, ainda, que o Senhor Presidente não se limitasse a comentar a sua 

intervenção e que lhe respondesse de forma directa às suas questões, porque vem 

colocando sistematicamente questões e que raramente são respondidas. 

 

Henrique Bertino: 

- Lembrou que o trabalho desenvolvido pelos autarcas das freguesias que se 

empenham a sério nas suas funções, como ele, acham sempre insuficientes os meios 

postos à sua disposição. E, se tivesse 30 trabalhadores de obras, rapidamente resolvia 

muitos problemas que a freguesia de Ajuda tem há muitos anos por resolver; 

- Salientou que é exigente com a Câmara e diz ser o “assessor” mais barato do 

Presidente da Câmara, pois não cobra nada pela sua colaboração. Disse, ainda, para 

descansar algumas pessoas que não está nos seus horizontes ser candidato a Presidente 

da Câmara. Disse que é apenas Presidente de Junta, que se sente realizado pelo que está 

a fazer e está disponível, como sempre para ajudar de forma construtiva; 

- Disse registar com agrado que existam deputados municipais do PS que 

consideram o seu partido como de esquerda; 

- Procedeu à leitura de declaração, cujo texto não foi disponibilizado até ao 

encerramento da acta, e no qual teceu críticas à gestão do anterior executivo. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.11.2007  *  Livro 17 * Fl. 149 

 

Presidente da Mesa: 

- Disse não subscrever tudo o que no documento infere para além do juízo 

político e chamou a atenção para o facto do tempo dever ser aproveitado o melhor 

possível com vista à resolução dos problemas da população de Peniche; 

- Referiu que o Senhor Vereador Jorge Gonçalves terá oportunidade de se 

pronunciar no final sobre o teor do documento e para exercício do direito de defesa da 

honra. 

 

Tiago Gonçalves: 

- Criticou a atitude e disse ser um acto de cobardia falar do passado para se 

justificar erros do presente. Referiu que quando se aponta o cometimento de uma 

irregularidade se deverá primar pela diferença, o que não tem acontecido; 

- Chamou a atenção para que se tivesse vergonha nas atitudes, uma vez que 

quando se exige moralidade aos outros também nela nos devemos incluir; 

- Salientou que no campo das irregularidades, o concurso de admissão para 

coordenação das piscinas é um bom exemplo de um processo ferido de graves 

irregularidades e a necessitar de uma fiscalização atenta; 

- Disse ter ficado surpreendido com a notícia de que o Governo iria apoiar a 

construção de Centros Desportivos de Alto Rendimento e que a Federação Portuguesa 

de Surf tinha indicado outros locais que não Peniche e que, sendo assim, lhe parecer 

que se deveria ter manifestado, desde logo, o interesse da sua instalação em Peniche. 

 

José Leitão: 

- Disse que nestes dois anos foi o pior momento a que assistiu na Assembleia. 

Entende que vir agora a insinuar gravidade de gestão e não tendo na altura própria sido 

efectuada essa confrontação, não é forma de em democracia os assuntos serem tratados, 

repudiando por isso a vingança mesquinha em política; 

- Referiu que da avaliação efectuada, o Senhor Presidente da Câmara deveria 

pronunciar-se e desafiar o IGAL para inspeccionar o caso; 

- Frisou que estes episódios em nada contribuem para a dignificação do 

Município; 

- Disse não compreender a falta de representatividade do Município em reunião 

promovida pelo Concelho Consultivo do ESTM sobre o tema que abordava a situação 

actual e futuro desenvolvimento numa lógica do concelho, dado que o Senhor 

Presidente da Câmara compareceu e ausentou-se de imediato dessa mesma reunião. 
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Não aceita a situação, uma vez que a Câmara tem outras formas de promover a 

substituição. 

 

João Teófilo: 

- Disse que não costuma reagir a insultos mas dadas as circunstâncias, referiu 

que não está para aturar birras e falta de postura de um  qualquer deputado municipal; 

- Salientou que se tratou de uma atitude baixa que não encontra palavras para 

qualificar; 

- Perguntou por que se não exige uma inspecção para analisar as situações e 

desfiou o executivo a denunciar o problema para que se possa penalizar os 

prevaricadores. Disse que não basta falar, é preciso agir. 

- Referiu que o concurso para  Coordenador das Piscinas é da responsabilidade 

deste executivo, não percebendo porque foi objecto de anulação; 

- Vincou que, claramente, o PS irá protestar quando necessário e contestar as 

decisões da CDU quando entender; 

- Sublinhou que o PS não alinha no tipo de discurso de ataque pessoal e serrado 

a pessoas em concreto; 

- Disse ser patético o pedido de renúncia de mandato sugerido pelo deputado 

Henrique Bertino por falta de legitimidade para o solicitar, sendo no mínimo uma falta 

de respeito pelo voto popular a pretensão de querer que o Vereador Jorge Gonçalves 

renuncie ao cargo. 

 

Américo Gonçalves: 

- Aconselhou o Senhor Henrique Bertino a fazer a leitura do Artigo 42.º da Lei 

N.º169/99, de 16 de Setembro. 

- Referiu que eticamente deveria pedir desculpa, face à afirmação produzida de 

que era Assessor do Senhor Presidente da Câmara; 

- Salientou que está farto de “palhaçadas” e das telenovelas em que o Senhor 

deputado Henrique Bertino tem participado, como foi o caso relacionado com o Senhor 

António Azevedo Filipe: 

 

Presidente da Mesa: 

Chamou a atenção de que há limites para defendermos as nossas ideias e que o 

podemos e devemos fazer com convicção, mas sem atropelar as regras de civilidade que 

devem honrar o debate de ideias. 
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Presidente da Câmara: 

Prestou os seguintes esclarecimentos: 

- A modificação N.º 25 ao Orçamento respeita a despesas correntes; 

- Está tranquilo no caso do recrutamento do Coordenador das Piscinas, sendo 

que disponibilizará o relatório final do processo logo após a conclusão do processo de 

inquérito instaurado para o efeito; 

- O Senhor Henrique Bertino é o seu maior crítico, através da apresentação de 

notas informativas exigentes; 

- Irá mandar disponibilizar os elementos referentes ao Gabinete de Apoio ao 

Presidente; 

- Peniche é a Capital da Onda. Foi facultado relatório das actividades 

desenvolvidas e salientado o protagonismo do Atleta Silvano Lourenço, Campeão 

Europeu de Body board; 

- O Presidente da Federação Nacional de Surf esteve cá e quer trabalhar 

connosco, sendo que a lista avançada pelo jornal sobre a criação de Centro Desportivo 

de Alto Rendimento nada vale; 

- Foram promovidas diversas iniciativas, sendo que do ponto de vista 

substantivo foi confirmado por atletas e organizadores que Peniche é um local 

privilegiado para a prática do surf; 

- Reuniu com o Presidente de Turismo de Portugal onde se abordou iniciativa e 

linha de financiamento para evento de carácter internacional; 

- Disse que atrasou reunião com a embaixada da Dinamarca para poder estar 

presente na iniciativa da ESTM, sendo claro o apoio ao desenvolvimento da escola com 

a qual existe uma ligação para consertação das iniciativas através do Técnico Sérgio 

Leandro; 

- Foi solicitada a acta do Concelho Executivo da ESTM para saber da natureza 

da sua intervenção. 

 

Vice-Presidente: 

- Disse que iria solicitar a relação dos mini-campos sintéticos, sobre os quais se 

manifestou a intenção de candidatura a quatro campos e que por lapso dos serviços não 

foi apresentada; 

- Foi chumbada a candidatura aos miradouros virtuais; 

- Referiu que a concepção da Rotunda do Aterro está correcta e devidamente 

sinalizada. 

 

Henrique Bertino: 
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- Disse ter direito de contestar e estar de acordo que se fiscalize as situações; 

- Chamou a atenção de que a CDU deverá tirar conclusões destes erros e 

omissões e que é despropositado e sério trazer para a praça pública estas questões; 

- Referiu que tem direito ao inconformismo e que não pretende disponibilizar o 

documento à comunicação social. 

 

Tiago Gonçalves: 

- Referiu que o deputado Henrique Bertino não tem legitimidade para dar lições 

de moral no âmbito do debate das juventudes partidárias locais, dado que a CDU foi 

representada por membro da Direcção Regional de Leiria que nada conhece sobre a 

realidade local; 

- Disse que é eticamente errado que o Senhor Sérgio Leandro, sendo assessor do 

Senhor Presidente da Câmara, assuma lugar na Assembleia Municipal. 

 

Ângelo Marques: 

- Disse ter lido com atenção a “ética e deontologia da intervenção politica” e 

referiu que depois da intervenção do deputado Henrique Bertino vai valer pouco, 

hipotecando todo o trabalho do Senhor Presidente da Mesa, já que, quando 

anteriormente suspendeu a intervenção do Senhor Rui Martins, também deveria ter 

pedido contenção no discurso do Senhor Henrique Bertino. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que discordou tanto da forma utilizada pelo Senhor Rui Martins como da 

do Senhor Henrique Bertino, considerando as intervenções deslocadas em todos os 

sentidos. 

 

José Leitão: 

- Referiu que a declaração apresentada está na praça pública e quem a elaborou 

tem que assumir as suas responsabilidades; 

- Disse discordar que o instrutor do processo da coordenadora das piscinas seja 

alguém ligado à Câmara a qualquer titulo; 

- Lamentou que a Câmara não estivesse representada na reunião promovida 

pela ESTM já referida anteriormente. 

 

Rui Martins: 

Disse que o Senhor Vice-Presidente deverá assumir as suas responsabilidades e 
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não fugir delas e que se disponibiliza para se sentar à mesa para discutir a questão da 

Rotunda do Aterro. 

 

Paulo Santos: 

- Salientou a dignidade e competência política do anterior executivo PS e a 

elevação profissional dos trabalhadores que ao momento se encontravam no exercício 

das suas funções; 

- Fez referência aos quatro concursos anulados por este executivo em dois anos 

de mandato e declarou que há algo que não está a correr bem. Vincou que a Câmara 

Municipal tem que ser uma pessoa de bem; 

- Aludiu à primeira intervenção do Senhor Henrique Bertino, que considerou de 

desespero e chantagem, e convidou a que fosse chamada a inspecção para analisar os 

referidos concursos; 

- Disse que não é no PS que se pede a renúncia de mandato; 

- Afirmou que sobre a marina não há nada de concreto, dando ideia que se 

andou um ano a marinar e agora se está a afundar; 

- Disse que no debate das juventudes partidárias teve pena  dos jovens da CDU 

de Peniche; 

- Perguntou se já foi encontrado o local para instalação do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia; 

- Questionou sobre o andamento do processo-crime por difamação em que é 

autora a SONAE. 

 

José António Amador: 

- Referiu que quem manda na bancada da CDU é a CDU. 

- Disse que o representante da JCP no debate das juventudes partidárias era um 

jovem operário e que à sua realização esteve associada o “show off”; 

- Declarou que o Deputado Henrique Bertino reagiu ao que foi levado para a 

praça pública e quaisquer atitudes idênticas não deixarão de ter resposta. 

 

André Amador: 

- Referiu que o representante da CDU no debate das juventudes partidárias é 

militante da JCP, a quem cabe a responsabilidade de indicar o nome; 

- Salientou que nos dois últimos anos não tem havido só o reconhecimento do 

surf na área do turismo, sendo que outras actividades têm sido desenvolvidas no 
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sentido da afirmação de Peniche no contexto nacional; 

- Enalteceu a coragem política e o excelente trabalho que está a ser 

desenvolvido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara; 

- Lembrou que seria bom olhar-se para o passado para se ter ideia dos ataques 

pessoais em debates realizados. 

 

Presidente da Câmara : 

Prestou as seguintes informações: 

- Suscitou-se junto do IPTM, na sequência do estudo de ordenamento da bacia 

portuária, um conceito de marina mais urbana; 

- Está agendada reunião com o Ministério da Educação no âmbito da Carta 

Educativa; 

- O processo-crime por difamação de que é autora a SONAE está em sede de 

recurso; 

- Em 2008 é intenção iniciar-se a construção do Centro Educativo de Atouguia 

da Baleia, cuja localização está prevista junto à EB 2. 3. 

 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DE HONRA :  

 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves refutou as afirmações produzidas no 

documento objecto de leitura pelo Deputado Municipal Henrique Bertino, 

considerando-as caluniosas e desprovidas de fundamento. Manifestou, ainda, o seu 

desagrado por aquele autarca se aproveitar da situação de se encontrar num patamar 

diferente e de desigualdade em termos do uso da palavra, coartando-lhe a possibilidade 

de contrapor as acusações aduzidas. Solicitou, entretanto, a disponibilização de cópia 

do documento para os fins que irá julgar convenientes. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

No período de audição do público, intervieram os senhores adiante identificados: 

 

Jorge Chagas: 

- Perguntou se está prevista a iluminação do calçadão entre a rotunda da IP6 e o 

Casal da Vala; 

- Chamou a atenção para a existência de buraco na estrada entre o Casal da Vala 

e o Casal Moinho. 
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Francisco Ferreira : 

Chamou a atenção para a falta de limpeza dos arruamentos na Coimbrã e 

desentupimento das respectivas sarjetas.  

 

António Pedrosa : 

Sobre o tema acessibilidades, fez as seguintes considerações: 

- Chamou a atenção para a subida de dois degraus junto a instituição bancária 

sem que se providenciasse a criação de acesso para pessoas com mobilidade reduzida; 

- Os passeios não são devidamente reparados após levantamento das calçadas 

por motivo da execução de obras; 

- É inadmissível que após se ter gasto uma fortuna, se permita a circulação 

automóvel no Largo 5 de Outubro até à Igreja de São Pedro. 

 

Presidente da Câmara : 

- Referiu que a estrada municipal entre o Casal da Vala/Casal Moinho está a ser 

objecto de intervenção e que a colocação de iluminação no calçadão está programada e a 

aguardar o momento certo para a sua efectivação; 

- Irá mandar verificar as situações apontadas sobre as questões das acessibilidades. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia : 

Referiu que a limpeza dos arruamentos e sarjetas da Coimbrã tem sido 

efectuada com regularidade 

 

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 trinta 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. 


