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ACTA N.º 10/2000 
 

ACTA DA 1.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEM-
BRO DA  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE   PENICHE,   REALIZADA NO  
DIA 14  DE DEZEMBRO DE 2000: 

 
Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano dois mil, no edifício-sede das 

Juntas de Freguesia de Peniche, nesta Cidade, pelas vinte e uma horas e trinta e quatro 
minutos, estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota e  João Manuel 
Jesus Gomes, respectivamente, Presidente e Primeiro Secretário da respectiva Mesa, e os 
Senhores Vidaúl Félix da Glória, Sebastião Codinha Batalha, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Raúl Fernando Conceição Santos,  Joaquim Luís de Jesus Santos, Delfim 
António Ferreira Campos, Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, Paulo 
Jorge Leal Rodrigues,  Fernando Manjolinho Costa, Diamantino Francisco Conceição 
Silva e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
   

1º. – Período de “antes da ordem do dia”. 
 
2º. – 1º. Período de intervenção do público. 
 
3º. – Período da ordem do dia: 
 

     1 – Apreciação e votação do Plano de Actividades Municipal para o ano 
financeiro de 2001. 
       2 – Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano 
financeiro de 2001. 
       3 - Apreciação e votação do Orçamento e Plano Plurianual de Investi-
mentos dos Serviços Municipalizados para o ano financeiro de 2001. 
                           4 -  Apreciação  e  votação  a deliberação camarária de 20.11.2000, 
rela-tiva à alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 

     5 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16.10.2000, sobre 
a adesão à Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos. 

     6 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16.10.2000, rela-
tiva  a proposta apresentada pelos Serviços Municipalizados com vista à isenção de 
pagamento das Taxas de Ligação (saneamento) e Tarifas de Conservação de Esgotos 
pelas Instituições de Utilidade Pública e de Utilidade Pública Administrativa. 

     7 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 16.10.2000, rela-
tiva à indicação de membros da Assembleia para acompanhamento da elaboração das 
normas definitivas do Regulamento de Obras em Loteamentos Particulares. 
       8 – Designação de membros da Assembleia  para integrar a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. 
       9 – Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal. 
  

4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
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Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Senhores Belmiro do Nascimento Ribeiro, 2º. Secretário 
(21.42H), Abel José Carvalho de Campos (21.39H), Manuel Machado Chagas (22.23H), 
Eduardo Marques Dias Figueira (21.52H), Luís Gonzaga Franco Pinto (21.40H), Duarte 
Nuno Simões Vicente (21.53H), Paulo Jorge Ferreira Santos (22.02H), Américo Araújo 
Gonçalves (21.47H), Rui António Rodrigues Carvalho (21.45H) e Jorge Serafim Silva 
Abrantes (21.48H). 

 
Assistiram à reunião, o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 

Teófilo e as Senhoras Vereadoras Anabela Correia Dias e Maria João Estêvão Avelar 
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 Jorge Santos Carvalho, por um período de 15 dias, a partir de 11 do 
corrente, por motivos de ordem profissional. 
 - Do Senhor João Cláudio Ferreira Martins das Neves, por um período de 15 dias, 
a partir de 11 do corrente, por motivos de ordem profissional. 
 - Do Senhor Luís Fernando Pereira Vala Firmino, por um período de 15 dias, a 
partir de 11 do corrente, por motivo de se encontrar ausente do concelho. 
 
 A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 
solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhor 
Luís Alberto Santos Costa (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas nºs 8 e 9, respectivamente das reuniões realizadas nos 
dias 29 de Setembro e 20 de Outubro do corrente ano, tendo sido dispensada a sua leitura 
por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados 
municipais. 
 
 Submetida à discussão a acta nº. 8, já com as correcções preconizadas na reunião 
anterior e de adenda que o Senhor Presidente da Mesa fez a leitura, usaram da palavra os 
deputados municipais a seguir identificados: 
 
 Delfim Campos, que referiu não ter tomado conhecimento do aditamento ao 
texto anterior, em tempo oportuno. 
 
 Paulo Rodrigues, que disse ficar indiferente ao aditamento preconizado. 
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 Submetida, também, a discussão a acta nº. 9, intervieram os deputados 
municipais, a seguir indicados: 
 
 Jorge Amador, que discordou da não inclusão na minuta da acta de duas moções 
que foram apresentadas sobre o Centro de Hemodiálise das Gaeiras e Escassez de 
Médicos no Hospital de Peniche e solicitou a sua rectificação e aditamento ao texto 
definitivo, o que foi considerado. 
 
 Delfim Campos, que referiu dever constar da acta os documentos entrados e 
chegados à Mesa. 
 
 Presidente da Mesa, que disse não ter havido intencionalidade em escamotear a 
referência aos documentos apresentados. 
 
 Paulo Rodrigues, que solicitou alteração à redacção inicial da sua intervenção 
efectuada em 20.10.2000, sobre a situação financeira,  dado que o que estava 
reproduzido poderia conduzir a diversas interpretações, o que foi satisfeito. 
 
 Franco Pinto, que referiu dever ser a acta o relato histórico do que se passou, 
pelo que não invalida que os textos sejam considerados e, neste sentido, dever a acta ser  
completada. 
 
 Submetidas à votação, uma após a outra, as actas em causa, já com as correcções 
preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
 Acta nº. 8 – Aprovada, por maioria, com uma abstenção. 
 
 Acta nº. 9 – Aprovada, por unanimidade. 
  
LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos membros  da Assembleia um memorando dos 
documentos recebidos: 
 
 1 – Circular nº. 93/2000, de 26.9.2000, da ANMP, remetendo cópia de 
deliberação tomada, relativamente à Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. 
 
 2 – Ofício, datado de 22.09.2000, da Vigararia de Lourinhã/Peniche, endereçando 
convite e programa para um encontro de diálogo sobre questões sociais e económicas da 
nossa zona, a realizar no dia 5.10.00, na Lourinhã. 
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 3 – Circular nº. 97/2000, de 29.9.2000, da ANMP, informando de que se encontra 
em elaboração um diploma que estabelece 1.1.2002 como data para aplicação obrigatória 
do POCAL. 
 
 4 – Circular nº. 96/2000, de 29.9.2000, da ANMP, remetendo alguns exemplares 
do seu Boletim nº. 84 – Setembro de 2000. 
 
 5 – Circular nº. 103/2000, da ANMP, informando que se mantém a posição 
assumida relativamente à Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, uma vez que 
da reunião realizada com os Ministros do Trabalho e Solidariedade e da Justiça não 
resultou qualquer acordo. 
 

  6 – Circular n.º 101/2000, datada de 10.10.2000, da ANMP, dando conhecimento 
da sua posição de desacordo relativamente ao Regulamento da Qualidade de Serviço. 
Despacho nº. 12917-A/2000 (2ª. série). 

 
 7 – Circular nº. 53, de 4.10.2000, da A.M. de Lagoa, remetendo cópia de moção 
aprovada e relativa à dignificação das Assembleias Municipais. 
 

8 – Circular nº. 106/2000, de 19.10.2000, da ANMP, informando que se irá 
realizar nos dias 20 e 21 de Janeiro de 2001, em Santarém, o evento "Conferência 
Internacional sobre Economia do Desporto" e  remetendo a respectiva ficha de inscrição. 
 

   9  – Ofício refª. QRE/2214/00, de 16.11.00, da QUERCUS, endereçando convite 
a todos os membros da Assembleia Municipal para participação nas XI Jornadas do 
Ambiente na Região de Ourém, a realizar em Fátima, nos dias 25 e 26 de Novembro de 
2000, e remetendo o respectivo programa e ficha de inscrição. 

 
  10 – Circular n.º 118/2000, datada de 17.11.2000, da ANMP, e relativa à Rede 

Natura 2000. 
 

  11 – Ofício nº. 17627, datado de 27.10.00, da Sub-Região de Saúde de Leiria, 
prestando esclarecimentos sobre o funcionamento do Centro de Saúde de Peniche. 

 
  12 – Circular nº. 110/2000, de 30.10.00, da ANMP, remetendo alguns exemplares 
do seu Boletim nº. 85 – Outubro de 2000. 
 

13 – Ofício refª. QRE/1861/00, de 26.10.00, da QUERCUS, prestando alguns 
esclarecimentos s/ a XI Jornadas do Ambiente na Região de Ourém. 

 
14 – Ofício, datado de 31.10.00, do Grupo Parlamentar do PCP, remetendo cópia 

do requerimento que o deputado Vicente Merendas apresentou na Mesa da Assembleia 
da República sobre a abertura do Centro de Hemodiálise das Gaeiras. 
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15 – Circular n.º 113/2000, de 8.11.00, da ANMP, remetendo documento 
aprovado pelo Conselho Geral e relativo à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 
2001. 

 
16 – Ofício nº. 317/00,  de 9.11.00, do Centro de Saúde de Peniche, endereçando 

convite para a sessão de apresentação do projecto "PAPSIA", a realizar no dia 15.11.00, 
pelas 18.30 h, no Hotel da Praia Norte. 

 
17 – Circular nº. 120/2000, de 23.11.00, da ANMP, remetendo um exemplar da 

revista "Portugal no Mundo", subordinada aos acordos de cooperação e de geminação 
dos Municípios e Juntas de Freguesia. 

 
18 – Circular nº. 121/2000, de 29.11.00, da ANMP, remetendo alguns exemplares 

do seu Boletim nº. 86 – Novembro de 2000. 
 
19 – Circular, datada de 24.11.00, do jornal "Diário de Leiria", solicitando 

comentário ao jornal como forma de melhorar a informação prestada. 
 
20 – Exemplar nº. 148 – Dezembro de 2000, do jornal Associação – Órgão 

Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes.. 
 
21 – Exemplares nº. 100 e 101 – Outubro e Novembro/2000, do Boletim Informa-

tivo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
 
22 – Exemplar da publicação Moinho Velho – Junta de Freguesia de Ferrel – 

Setembro/2000. 
 
Seguidamente, intervieram os deputados municipais adiante identificados: 
 
Aleixo Braz, que questionou sobre a informação prestada pela Sub-Região de 

Saúde de Leiria, relativamente ao funcionamento do Centro de Saúde de Peniche. 
 
Presidente da Mesa, que promoveu a leitura do ofício recebido. 
 
Jorge Amador, que disse não ter a resposta o mínimo de sensibilidade e lamentar 

o procedimento do Director do Centro de Saúde sobre a matéria. 
 

OUTROS ASSUNTOS: 
 
a) APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do nº. 1 do artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído  pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 
tratados. 
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A seguir, usaram da palavra os deputados municipais adiante referidos: 
 
Paulo Rodrigues, que solicitou informação sobre que obras iriam ser candidatas 

ao PROCOM e como foi calculado o valor da comparticipação das candidaturas dos 
particulares; se o concurso público e respectiva adjudicação da empreitada de 
recuperação do edifício dos Paços do Concelho respeita somente a uma fase e se o Plano 
Municipal de Emergência estava em condições de poder funcionar aquando do último 
temporal. 

 
Rui Carvalho, que manifestou a sua discordância sobre uma possível construção 

de fonte ornamental na rotunda da Av. Monsenhor Bastos e questionou qual a opinião do 
arquitecto paisagista em serviço na Câmara. 

 
Jorge Amador, que referiu ser a informação a prestar à população um dos 

aspectos fundamentais para o sucesso e eficácia do Plano Municipal de Emergência e 
que não faz sentido as sucessivas avarias e a falta de energia que se verifica no ponto 
mais alto do concelho, assunto que terá que ser resolvido e que deverá constar do 
relatório; dever a Câmara assumir o encargo com o fornecimento de água aos Bombeiros 
Voluntários e disse, ainda, congratular-se com a atitude da Câmara relativamente à 
revisão do PDM e para a qual a CDU tem vindo a chamar a atenção. 

 
Paulo Santos, que referiu ser inadmissível as constantes faltas de energia no 

concelho e que a EDP deveria ser confrontada nesse sentido. 
 
Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que prestou os seguintes 

esclarecimentos relativamente às questões aventadas: 
 
- Foi aberto concurso de selecção para técnico na área de intervenção do 

PROCOM; 
- A recuperação e a adaptação do edifício dos Paços do Concelho vai ser 

executada em duas fases, através de protocolo celebrado com a Administração Central, 
que financiará em 50%; 

- A Câmara tem tomado as suas precauções e as medidas adequadas em 
articulação com os Bombeiros Voluntários e Capitania do Porto, no âmbito do Plano 
Municipal de Emergência, e que se terá que avançar para planos específicos de zonas de 
risco; 

- Foi apresentado por empresa da especialidade, a solicitação da Câmara, estudo 
sobre locais para instalação de fontes ornamentais, sobre o qual ainda não foi tomada 
qualquer decisão e foi feito estudo lateral pelos serviços camarários, que se encontra 
disponível para consulta; 

- A informação à população sobre questões que envolvam  a protecção civil 
poderá ter efeitos negativos; 

 
- A falta de energia não é só problema de Serra D'El-Rei e que, face às constantes 

avarias verificadas, a Câmara reiterou nova chamada de atenção e solicitou à EDP um 
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maior investimento por forma a solucionar os problemas existentes na zona rural e sede 
do concelho; 

- A Câmara tem como orientação subsidiar as instituições, nomeadamente os 
Bombeiros Voluntários, por forma a  custear despesas correntes, nas quais se englobam 
o pagamento do fornecimento de água. 
 
b) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura de informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final  da  alínea e)  do nº. 1  do Artº. 
53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do 
Município. 
 
 Submetida à discussão, intervieram os deputados adiante identificados: 
 
 Paulo Rodrigues, que manifestou a sua preocupação relativamente ao 
agravamento da situação financeira municipal, tendo em conta os documentos de que 
dispõe hoje; lembrou que não lhe foram  facultados os elementos solicitados sobre a 
recuperação do edifício dos Paços do Concelho e construção da fábrica de farinha de 
peixe, nomeadamente a versão final do protocolo elaborado com a  empresa. 
 
 Jorge Amador, que fez algumas considerações sobre o andamento do processo 
de recuperação do fosso das muralhas e verbas envolvidas. 
 
 A seguir, usaram da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, que prestou os 
esclarecimentos que julgou adequados a cada caso concreto e referiu que iria facultar os 
elementos que se encontram disponíveis. 
 
c) VOTOS   DE   LOUVOR,  CONGRATULAÇÃO,   SAUDAÇÃO,  PROTESTO   OU  
     PESAR: 

 
 Passando a Assembleia ao assunto em epígrafe, usou da palavra o Deputado 
Municipal Delfim Campos, que apresentou uma proposta de voto de saudação, a qual, 
objecto de apreciação e reajustamentos, passou a ter a redacção que adiante se 
referencia: 
 
 "VOTO DE SAUDAÇÃO: 
  
  AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, em que a Internet se enquadra, 
tanto quanto as tecnologias que as antecederam, tanto como uma faca, a pólvora, o ar 
condicionado, um livro ou uma camisa, não são, como é óbvio, boas ou más em si 
mesmas. 
  São os seres humanos que as fazem, são os seres humanos que as utilizam. 
Assim, pode a Internet ser usada para promover a mentira, o ódio, pode a Internet ser 
veículo de ignorância, de medo, de exploração e de tirania, mas é igualmente 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 14.12.2000 * Fl. 8 
 

 

susceptível de servir de suporte à efectivação de actividades extremamente positivas e 
aliciantes. 
  O  início hoje, dia 14 de Dezembro de 2000, da publicação na Internet do 
jornal online "Peniche-Directo" situa-se claramente no âmbito de tais actividades. 
Acresce que, no caso de Peniche, se afigura de vital importância que o pulsar do 
concelho de Peniche, no que respeita quer às inúmeras dificuldades que experimenta, 
quer às expectativas quanto ao seu desenvolvimento, seja projectado para o exterior dos 
estreitos da sua interioridade. E, também neste ponto, a contribuição do Jornal on-line, 
"Peniche-Directo", por pequeno que seja, de forma alguma poderá ser minimizada. 
  Assim, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 14 de Dezembro 
de 2000, delibera: 
  - Saudar a iniciativa da publicação do jornal on-line, "Peniche-Directo" 
e, bem assim, endereçar aos promotores da mesma, Sr.s José Maria Anjos Costa e 
Hélder António Blayer Góis, um desejo muito firme de que o sucesso da mesma venha 
a ser uma realidade. 
 
 Delfim Campos." 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
d) PEDIDOS  DE   ESCLARECIMENTOS  MEDIANTE   PERGUNTAS  ORAIS  OU  
    ESCRITAS: 
 
 A Assembleia passou ao assunto acima referido, tendo usado da palavra os 
deputados municipais adiante identificados: 
 
 Paulo Rodrigues, que questionou sobre o conhecimento e quais as acções que 
foram implementadas no âmbito do programa de segurança para comerciantes; se o 
Senhor Presidente da Câmara poderá ter alguma intervenção no desenvolvimento de 
acções tendentes a atenuar o clima de instabilidade existente nas populações devido às 
frequentes medidas de fiscalização efectuadas pelas forças policiais de viação,  em 
alguns casos com tomada de atitudes que considera no mínimo ridículas e reveladoras de 
abuso de autoridade e  solicitou informação sobre o estado actual do projecto da Pousada 
da Fortaleza. 
 
 Jorge Amador, que disse ter lido a acta do dia 20 de Novembro e que quando a 
comissão sustentou a ideia da construção das 4 faixas no troço da IP6 não havia estudo 
de impacto ambiental; perguntou aos Senhores Presidentes da Assembleia e da Câmara 
se, por questões de segurança,  estavam ou não sensíveis para que fossem concretizadas 
as 4 vias; referiu que foram omitidos factos e escondida informação à  opinião pública e 
que o atraso do processo se deve unicamente ao Senhor Ministro da Tutela. 
 
 A seguir, intervieram: 
 

O Senhor Presidente da Câmara, que disse não ter oficialmente conhecimento 
do programa de segurança para comerciantes; que tem vindo a colocar às autoridades 
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policiais questões relacionadas com a instabilidade e insegurança das pessoas; o projecto 
da Pousada da Fortaleza está a ser desenvolvido; foi elaborado novo estudo de impacto 
ambiental, seleccionado o adjudicatário da obra e o ICOR aguarda apenas a aprovação 
do novo estudo para consignar a obra do troço da IP6; referiu que enfrenta as questões 
frontalmente e sem demagogia, não se ocultando atrás de pseudónimos. 

 
O Senhor Presidente da Mesa, que referiu estar o essencial, relativamente à 

construção do IP6, a ser desenvolvido e que continua a estar atento a todo o processo, 
por forma a não haver qualquer desvio no estudo de impacto ambiental. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os deputados municipais, a seguir 

referenciados: 
 

 Aleixo Braz, que solicitou a colocação de iluminação pública no prolongamento 
da Rua General Humberto Delgado até à Estrada Marginal Norte, no troço junto ao 
Convento; questionou sobre o andamento do processo relativo ao caminho público que a 
Urbanização do Forte da Luz pretende ocupar em detrimento do legítimo interesse dos 
moradores da área e discordou da posição da Câmara quanto à legalidade das obras que 
foram executadas pelos exploradores da Pastelaria Rimor. 
 
 Rui Carvalho, que reforçou o pedido de intervenção urgente no cruzamento de 
Casais Brancos e Reinaldes, dada a perigosidade que representa para a circulação 
automóvel e pessoas; questionou sobre o ponto da situação do quartel da GNR, em 
Atouguia da Baleia; previsão da repavimentação da EN 114, de Casais Brancos até 
Atouguia da Baleia e se a delegação da Alfândega está em risco de mudar a sua sede. 
 
 Jorge Amador, que solicitou informação técnica sobre as obras executadas na 
Pastelaria Rimor e se, dada a sua localização e volume, não careciam de parecer do 
IPPAR e licenciamento; referiu que é um erro admitir-se a transformação operada e que 
é um grande negócio e sem oposição comprar-se um "mini" e transformá-lo em 
"mercedes". 
 
 A seguir, intervieram: 
 
 O Senhor Presidente da Câmara, que registou a falta de iluminação junto ao 
Sítio do Convento; referiu que foram efectuadas diligências para solucionar o problema 
do caminho existente no Forte da Luz e que foi decidido não aprovar qualquer 
construção no lote enquanto a questão não estiver resolvida; as obras efectuadas na 
Pastelaria Rimor estão isentas de licença e o espaço exterior está a ser ocupado e 
licenciado como anteriormente; já  foi solicitado ao ICERR e está previsto o 
rebaixamento da lomba de Casais Brancos/Reinaldes; o projecto do quartel da GNR está 
a desenvolver-se para nova localização, cujo terreno já foi adquirido pela Câmara;  nada 
se sabe oficialmente sobre a mudança da sede da Alfândega e que o troço de estrada 
entre Casais Brancos e Atouguia da Baleia iria ser objecto de reposição pela empresa 
que executou as obras. 
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 O Senhor Presidente da Mesa, que alertou para o perigo de situações 
relacionadas com a ocupação da via pública, com a integração dos espaços nos 
estabelecimentos adjacentes se tenderem a generalizar, pervertendo o princípio, segundo 
o qual, a ocupação de espaços públicos deveria ficar cingida  a esplanadas tradicionais e 
chamou a atenção para a ponderação que deve presidir a tais situações. 
 
e) APROVAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
 Passando a Assembleia ao assunto em epígrafe, intervieram os deputados 
municipais, a seguir, indicados: 
 
 Paulo Rodrigues, que manifestou a sua preocupação em relação ao estado das 
vias rodoviárias que dão acesso ao concelho de Peniche e questionou se está prevista 
alguma intervenção na IC 11. 
 
 Duarte Nuno, que manifestou o seu desagrado relativamente ao valor 
estabelecido nas portagens da A8, que considera no mínimo "uma vigarice", dado o 
estado do traçado não ter características e condições técnicas para ser considerada como 
auto-estrada e disse que o assunto merecia uma intervenção e chamada de atenção por 
parte da Câmara. 
 
 Jorge Amador, que questionou se a Câmara tomou posição sobre a ausência de 
investimentos e resolução dos problemas existentes com a rede de iluminação pública. 
 
 A seguir, usaram da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, que referiu estar a  
IC 11 prevista no Plano Rodoviário Nacional e com conclusão das obras previstas em 
2006, e o Senhor Presidente da Mesa, que referiu parecer ter-se avançado na 
consideração que a situação actual da gestão dos portos de pesca  está a esgotar-se e se 
estar a evoluir no bom sentido por via de processo de descentralização da gestão dos 
mesmos. 
 
f) MOÇÕES: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usou da palavra o munícipe Senhor Manuel 
Joaquim Leonardo, que alertou para a sedentarização de acampamento de ciganos, em 
Porto de Lobos; enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Serra D'El-Rei na área da sua freguesia e criticou a sua atitude de oposição 
no que respeita à construção do troço do IP6, entre Peniche e Dagorda. 
 
MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
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 O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 
prosseguiriam no dia seguinte (15 de Dezembro), com a realização de nova reunião, no 
mesmo local e pelas 21.30 horas, e para apreciar os assuntos constantes do Período da 
Ordem do Dia. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
 Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e quatro horas e dez minutos, o  Senhor Presidente  da  Mesa  
declarou encerrada  a  reunião, da  qual, para constar, se  lavrou  a  presente  acta  que  
eu, 
                                 , 1º. Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 
 


