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ACTA N.º 4/2000 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO  ORDINÁRIA  DO MÊS  DE ABRIL 
DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, REALIZADA NO DIA 2 
DE MAIO DE 2000: 

 
Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil, no edifício-sede das Juntas de 

Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, estando presentes 
os Excelentíssimos Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Santos Carvalho e 
Belmiro do Nascimento Ribeiro, respectivamente, Presidente, Primeiro Secretário e 
Segundo Secretário da respectiva Mesa, e os Membros Excelentíssimos Senhores Vidaúl 
Félix da Glória, Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel 
Machado Chagas, Jorge Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, Raúl 
Fernando Conceição Santos, Duarte Nuno Simões Vicente, Delfim António Ferreira 
Campos, Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Américo Araújo Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes, Rui António Rodrigues 
Carvalho, Jorge Serafim Silva Abrantes e Joaquim Luis de Jesus Santos, 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 da Conta de Gerência do Município de 
Peniche, relativa ao ano financeiro de 1999. 
           2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 1999. 

     3 – Apreciação e votação da Conta e do Relatório do Exercício de 1999, 
dos Serviços Municipalizados. 

     4 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 20.3.2000,  rela-
tiva à concessão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do 
Oeste – Constituição da Sociedade concessionária do Sistema – Águas do Oeste, S.A.. 

     5 – Apreciação e votação da reorganização dos Serviços Municipa-
lizados – Alterações no quadro de pessoal, à organização interna e respectivo organi-
grama. 

     6 – Indicação de 10 cidadãos de reconhecida idoneidade para integrarem 
o Conselho Municipal de segurança. 

     7 – Apreciação da Rede Natura 2000. 
   8 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 27.3.2000, rela-
tiva à aquisição de prédios urbanos. 

 
 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 Membros Senhores Eduardo Marques Dias Figueira, Luis 
Fernando Pereira Vala Firmino e Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva. 
 
 Não compareceram a esta reunião os Membros Senhores Luis Pedro Batalha 
Codinha Grilo e Marco António Borges Bem. 
 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente, Senhor João Paulo Oliveira Teófilo e os 
Vereadores, Senhores José Maria dos Anjos Costa,  Maria João Estêvão Avelar 
Rodrigues e Maria Margarida Neves Barros Taveira.. 
 
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 Fernando Manjolinho Costa, por um período de 3 dias, a contar do 
dia de hoje,  por se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, por um período de 3 dias, a contar do dia 
de hoje, por motivos de ordem pessoal. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos solicitados, 

e, encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista, Senhores  
Luis Alberto Santos Costa e Rui Manuel Severino Ferreira do (PS), reconheceu os seus 
poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
PEDIDO DE RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO CARGO DE 1º. SECRETÁRIO DA 
MESA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
renúncia ao cargo de 1º. Secretário da Mesa efectuado pelo Membro Senhor Jorge Santos 
Carvalho. 
 Tendo em consideração a complexidade da situação e de que não estariam 
reunidas as condições para a tomada de resolução imediata, a Assembleia, por 
unanimidade, deliberou que o assunto fosse apreciado em próxima reunião. 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 
c) VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 
     PESAR: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
d) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE PERGUNTAS ORAIS OU 

ESCRITAS: 
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 Passando a Assembleia ao assunto acima referido, usaram da palavra o Senhor 
Raúl Santos (questionando sobre a proposta apresentada anteriormente respeitante à 
construção de um novo canil e se se prevê um outro espaço alternativo ao sugerido pelo 
Membro Senhor Jorge Amador e, face à falta de limpeza que se verifica nos contentores 
desde 1999, quais as acções que a Câmara pretende implementar para minimizar o 
problema da recolha de lixo, nomeadamente através da colocação de novos moloks), o 
Senhor Delfim Campos (perguntando sobre o desenvolvimento do processo da fábrica do 
guano e se o protocolo assinado já foi objecto de aprovação pelo Tribunal de Contas), o 
Senhor Paulo Rodrigues (perguntando se pela instalação da rede, a firma Cabovisão 
avançou com algumas contrapartidas, tal como o fez  em outros concelhos, e 
aconselhando a que se faça o ordenamento da ilha da Berlenga e quais as providências já 
tomadas nesse sentido), o Senhor Jorge Carvalho (solicitando informação sobre a data em 
que se perspectiva o arranque das obras do fosso das muralhas,  a conclusão e entrada em 
funcionamento da ETAR de Peniche e as obras que estão a ser executadas na Ribeira 
Velha) e o Senhor Joaquim Santos (chamando a atenção para a falta de sinalização 
horizontal na estrada Peniche/Baleal e para a deficiente recuperação da estrada 
Ferrel/Serra D’El-Rei e perguntando qual o ponto da situação das obras junto ao 
cemitério de Ferrel). 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos e as informações julgadas adequadas, nomeadamente que o canil está a 
ser alvo de obras de beneficiação e que uma nova localização está a ser estudada e 
analisada; que foram dadas instruções aos serviços para fazerem a limpeza dos 
contentores; o protocolo celebrado com os proprietários da fábrica do guano foi visado 
pelo Tribunal de Contas e que o problema levantado se deveu a interpretação efectuada 
pelo IFADAP e Instituto Nacional das Pescas, mas que o processo estava a ter a sua 
evolução normal; está previsto a execução de dez instalações gratuitas por parte da 
Cabovisão, cabendo ao Pelouro da Cultura fazer a triagem e critérios de selecção das 
entidades que irão beneficiar dessas instalações; o ordenamento da ilha da Berlenga irá 
ser acompanhado pela Vereadora que faz parte do Conselho Directivo da Reserva; é da 
responsabilidade do Instituto Portuário do Centro a elaboração dos projectos de execução 
do fosso das muralhas; manifestando a sua apreensão quanto à entrada em funcionamento 
da ETAR antes de Setembro, face aos atrasos verificados na execução da empreitada, e 
de que são somente responsáveis as empresas adjudicatárias da obra; referindo que, 
possivelmente, na estrada Peniche/Baleal irão, em parte do seu troço, ser colocadas 
algumas “patas de elefante” e na estrada de Ferrel/Serra D’El-Rei houve rectificação de 
tapete como medida preventiva; as obras na Ribeira Velha são da responsabilidade do 
Instituto Portuário do Centro e que a Câmara solicitou já cópia do projecto) e o Senhor 
Vice-Presidente da Câmara (dizendo que aguarda comunicação formal do consórcio 
adjudicatário da ETAR de Peniche para uma tomada de posição face ao não cumprimento 
dos prazos para conclusão da mesma). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (chamando a atenção para a 
necessidade da execução de melhoramentos na estrada Ferrel/Serra D’El-Rei antes do 
começo da época balnear; perguntando se a Câmara tem ao seu dispor o projecto de 
alargamento da E.N. 114 e que as árvores que ladeiam a mesma estrada deveriam ser 
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retiradas, face aos problemas que criam à circulação rodoviária; referindo que parte 
substancial do III Quadro Comunitário de Apoio se destina a questões relacionadas com o 
ambiente e que não tem conhecimento de qualquer referência sobre as zonas industriais 
de Vale do Grou e de Serra D’El-Rei e perguntando se as mesmas iriam avançar, caso 
contrário, prejudicariam o desenvolvimento pretendido; que não deveriam ser ocultadas 
informações sobre o urbanismo, a comissão encarregada do seu estudo deveria funcionar 
e solicitando outros dados sobre os estudos efectuados e os processos desenvolvidos para 
redefinição de traçados onde se prevêem existir problemas de impacto ambiental), o 
Senhor Aleixo Brás (questionando sobre a evolução da instalação do mercado 
abastecedor e das obras na Escola EBI 1.2.3 de Peniche), o Senhor Jorge Carvalho 
(perguntando se os Serviços Municipalizados prevêem efectuar restrições no 
abastecimento de água; referindo-se ao estado de degradação do antigo edifício da 
Central Eléctrica e sugerindo que se inicie os estudos para a sua recuperação e 
dignificação e solicitando o arranjo dos passeios na Rua Arqtº. Paulino Montez, 
concretamente, os do lado Norte em frente à Escola D. Luis de Ataíde) e o Senhor Duarte 
Nuno (criticando que o ponto b) tivesse sido utilizado na reunião anterior e em 
desconformidade com o que está regulamentado; questionando, como forma de se não 
criar injustiças, se não seria desejável redefinir as taxas pela ocupação do espaço do 
mercado abastecedor  e promover a devolução das importâncias já pagas e devidas pela 
suspensão do seu funcionamento e transferência do local de venda; perguntando se está 
prevista a reinstalação das bolas que demarcavam a passagem de peões na Av. do Mar; 
chamando a atenção para solução a tomar com a abertura de nova passagem lateral de 
acesso ao porto de pesca e perguntando quais foram as acções que foram tomadas até 
hoje tendo em conta a publicação da lista global de sítios enquadrados na Rede 
Natura/2000 e nos quais se encontra considerado o concelho de Peniche). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos adequados a cada questão apresentada, nomeadamente quanto às obras 
executadas na estrada municipal entre Ferrel/Serra D’El-Rei; referindo que foi solicitada 
cópia ao ICERR do projecto de requalificação da EN 114 e variante da Coimbrã; o pacote 
de negociação do QCA III consubstancia matéria a ser abordada pela CCRLVTejo, onde 
não exclui a hipótese de serem consideradas as zonas industriais; não houve condições 
para a comissão de análise de projectos continuar a funcionar, optando-se por remeter 
todos os processos à reunião da Câmara para apreciação; entendeu-se não se fazer 
considerações públicas sobre a noticia  veiculada na “Grande Reportagem” sobre o 
projecto da Marina; que contrariamente à noticia saída no Jornal Expresso o processo do 
IP6 não foi chumbado, apenas foi devolvido para introdução de alterações sem parar o 
processo de concurso; concluiu-se que o mercado abastecedor estaria mal localizado e 
por isso se optou pela suspensão do seu funcionamento, tendo-se já dado instruções aos 
serviços para encontrarem uma nova solução, designadamente no topo Norte do 
arruamento existente; está a ser acompanhado o assunto relativo à execução dos 
acabamentos da Escola EBI 1.2.3, de Peniche; a água da barragem ainda não é suficiente, 
mas por enquanto não foram anunciadas quaisquer restrições; admite-se a recuperação 
das instalações da Central Eléctrica com nova nave ou para novo armazém, podendo 
também ser equacionada a implementação do Museu da Água; a colocação das bolas na 
Av. do Mar teve em vista, sem resultados práticos, assegurar espaço pedonal, o qual, 
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através dos projectos de requalificação do espaço e a retirada dos fogareiros, poderá ser a 
solução para a sua delimitação; o Membro Senhor Duarte Nuno poderia endereçar ao 
Instituto Portuário do Centro pedido para abertura de novo acesso ao porto de pesca e 
dando informação sobre a Rede Natura/2000) e o Senhor Vice-Presidente da Câmara 
(dizendo que os SMAS não prevêem restrições ao abastecimento público de água e que 
está em marcha campanha de sensibilização visando a sua poupança; que se está a 
ultimar projecto para a nova localização do mercado abastecedor e que foi dada a 
possibilidade, em reunião havida oportunamente, aos arrematantes dos espaços de 
poderem reaver os valores pagos). 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (dizendo que à notícia veiculada 
pela “Grande Reportagem” apenas a Câmara de Peniche não teceu qualquer comentário; 
não é a saibreira que está a atrasar a construção do IP6 e sugerindo que o estudo fosse 
presente a reunião da Assembleia e discordando, em nome da transparência, que a 
comissão de acompanhamento e análise dos processos de obras e urbanização deixasse de 
funcionar), o Senhor Duarte Nuno (perguntando ao Senhor Presidente da Câmara, se 
nesta qualidade ou como vereador, participou em algumas das reuniões sobre a Rede 
Natura e referindo que o Senhor Ministro do Ambiente afirmou não ceder a pressões 
quanto a possíveis alterações do estudo preconizado), o Senhor Paulo Rodrigues 
(sugerindo que a sinalização horizontal na estrada Baleal/Peniche se faça com brevidade 
face à perigosidade que o seu adiamento representa para a circulação automóvel) e o 
Senhor Presidente da Câmara (prestando os esclarecimentos julgados adequados às 
questões apresentadas). 
 
e) APROVAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
  A Assembleia passou ao assunto em epígrafe, tendo usado da palavra o Senhor 
Jorge Amador (lembrando que nos diversos programas eleitorais todos os partidos se 
referiram à criação das zonas industriais e que gostaria que a de Serra D’El-Rei 
avançasse a médio prazo), o Senhor Duarte Nuno (sugerindo que se colha informação 
sobre as orientações relativas ao recurso ao Fundo Social Europeu, uma vez que no 
QCAIII não se encontram previstos para esta região quaisquer comparticipações; que se 
retirassem ou colocassem todas as bolas na Av. do Mar e que seria importante que o 
Instituto Portuário do Centro disponibilizasse informação sobre os projectos de que é 
parceiro com a Câmara), o Senhor Paulo Rodrigues (solicitando que se tomassem 
algumas providências relativamente à actividade do Salva-Vidas, uma vez que, e segundo 
notícia inserida no Jornal “Tribuna do Oeste”, o mesmo está a funcionar a “meio gás”) e 
o Senhor Jorge Carvalho (aconselhando que se fizesse algum estudo de restrições no 
abastecimento de água, face ao reduzido caudal existente na Barragem; se iniciasse a 
recuperação do edifício da antiga central eléctrica e se promovesse o arranjo dos passeios 
a Norte da Rua Arqtº. Paulino Montez, designadamente através da aplicação de “pavet”). 
  Intervieram, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (dizendo que iria providenciar 
uma maior actividade do Salva-Vidas e que face à possibilidade de algumas Estações dos 
CTT passarem a emitir documentos de identificação, nomeadamente bilhetes de 
identidade e passaportes, se deveria diligenciar para que a estação de Peniche também 
tivesse essa característica, mais não fosse através da criação da loja do cidadão) e o 
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Senhor Duarte Nuno (citando o anormal funcionamento dos CTT de Peniche, face às filas 
diárias que provoca e chamando a atenção que a acumulação de mais este serviço poderia 
transformar o atendimento num “caos”). 
 
f) MOÇÕES: 
 
  Passando a Assembleia à apreciação do assunto acima referenciado, usou da 
palavra o Senhor Presidente da Mesa, que fez  a leitura de moção, cujo texto, a seguir, se 
reproduz: 
 
  “MOÇÃO: 
 
   A Assembleia Municipal de Peniche, reunida ordinariamente em 2 de Maio 
de 2000, congratula-se pela decisão do Governo sobre a localização, na Ota, do novo 
Aeroporto Internacional de Lisboa, no que ela representa para o desenvolvimento futuro 
da zona Oeste, em geral e para o do nosso concelho, em particular. 
   Sentimos, deste modo, compensado o empenho e o esforço desenvolvido por 
todos aqueles que, das mais diversas formas, participaram no “Movimento pró-Ota”. 
 
  Peniche, 2 de Maio de 2000. 
  O Grupo do Partido Socialista.” 
 
  Submetida a votação, foi a moção apresentada aprovada, por maioria, com 24 
votos a favor e 1 abstenção. 
 
  Fez declaração de voto verbal o Senhor Delfim Campos (dizendo ter-se abstido, 
por considerar não estar devidamente informado sobre se a localização do aeroporto na 
Ota será a melhor solução, tendo em vista o interesse global do País). 
 
2º. – 1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
  No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E DO RELATÓRIO DE 
ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PENICHE, RELATIVOS AO ANO 
FINANCEIRO DE 1999: 
 
 De acordo com a proposta verbal apresentada pelo Senhor Presidente da Mesa, 
que foi aprovada, por unanimidade, a Assembleia passou à apreciação conjunta dos 
pontos 1º. e 2º. das ordem de trabalhos, dado tratarem-se de documentos cuja execução e 
demonstração de resultados da actividade municipal desenvolvida se interligam e 
complementam, tendo-se registado as intervenções do Senhor Jorge Amador 
(manifestando a sua preocupação pela descida acentuada dos leitores e da requisição de 
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livros na Biblioteca Municipal e sugerindo a tomada de medidas que invertam a situação;  
referindo o acréscimo das entradas no Museu e opinando ao desenvolvimento de acções 
tendentes ao seu aumento), o Senhor Paulo Rodrigues (referindo-se  ao endividamento da 
Câmara, nomeadamente no que respeita ao aumento das despesas com o pessoal e 
amortizações com os empréstimos a longo prazo), o Senhor Duarte Nuno (dizendo ser 
visível o trabalho desenvolvido pelo executivo na procura de um conjunto de acções 
tendentes a promover o desenvolvimento e não vendo na gerência e planos globais 
elementos menos lícitos que suscitem dúvidas aos munícipes; referindo que, 
pessoalmente, há claramente uma diferença sobre o modo de gerir a Câmara e que face 
ao conjunto dos documentos apresentados se iria abster e solicitando, para análise, o 
mapa comprovativo das obras executadas por empreitada e objecto de comparticipação 
financeira), o Senhor Jorge Abrantes (manifestando a sua satisfação pelos documentos 
terem sido enviados a todos os membros e ironizando quanto ao rigor dos resultados 
apresentados, nomeadamente no que respeita ao valor dos investimentos efectuados 
quando comparados com o orçamento inicial) e o Senhor Américo Gonçalves (lembrando 
as causas e motivações que deram origem à menor afluência dos jovens à Biblioteca 
Municipal, nomeadamente por as escolas disporem já de biblioteca e da internet e se, 
porventura, fosse feita aposta em termos de mediateca, concerteza que o número de 
interessados aumentaria). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos que julgou adequados às questões apresentadas, nomeadamente quanto 
aos valores programados e realizados e desvios entre a receita e despesa), o Senhor Jorge 
Abrantes (referindo que os valores constantes do mapa dos desvios orçamentais não 
estavam correctos) e o Senhor Duarte Nuno (perguntando qual a taxa de execução das 
obras afectas ao QCAII). 
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
 Reaberta a reunião, intervieram o Senhor Franco Pinto (chamando a atenção para 
o que dispõe o nº. 6 do Artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, que refere carecer 
de fundamentação a rejeição da proposta apresentada pela Câmara) e o Senhor Jorge 
Amador (propondo que, seguidamente, a comissão eleita se debruce sobre a elaboração 
do novo Regimento). 
 
 Submetidos, individualmente, a votação os documentos apresentados, constatou-se 
a sua aprovação, por maioria, e com o mesmo resultado, concretamente, com 13 votos a 
favor, 4 votos contra e 8 abstenções. 
 
 Pelo Senhor Jorge Amador foi dito que, posteriormente, apresentaria declaração 
de voto e que a CDU faria o mesmo, entregando também a sua posição sobre a matéria.  
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
  Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
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MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
 O Senhor   Presidente  da   Mesa  anunciou   que  os  trabalhos  desta  sessão pros- 
seguiriam noutra reunião a realizar no próximo dia 12 de Maio, no Hotel Praia Norte, 
pelas 21 horas. 
 O Senhor Presidente disse, também, uma vez que estava presente a maioria dos 
membros da Assembleia, que a convocatória era, assim,  feita directamente, com dispensa 
de convocação escrita, excepto quanto aos membros ausentes, cuja informação se lhes 
faria chegar em tempo oportuno. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da 
qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                                                         , 
2º. Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa,  
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ACTA N.º 4/2000 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO  ORDINÁRIA  DO MÊS  DE ABRIL 
DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, REALIZADA NO DIA 2 
DE MAIO DE 2000: 

 
Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil, no edifício-sede das Juntas de 

Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, estando presentes 
os Excelentíssimos Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Santos Carvalho e 
Belmiro do Nascimento Ribeiro, respectivamente, Presidente, Primeiro Secretário e 
Segundo Secretário da respectiva Mesa, e os Membros Excelentíssimos Senhores Vidaúl 
Félix da Glória, Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel 
Machado Chagas, Jorge Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, Raúl 
Fernando Conceição Santos, Duarte Nuno Simões Vicente, Delfim António Ferreira 
Campos, Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Américo Araújo Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes, Rui António Rodrigues 
Carvalho, Jorge Serafim Silva Abrantes e Joaquim Luis de Jesus Santos, 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 da Conta de Gerência do Município de 
Peniche, relativa ao ano financeiro de 1999. 
           2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 1999. 

     3 – Apreciação e votação da Conta e do Relatório do Exercício de 1999, 
dos Serviços Municipalizados. 

     4 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 20.3.2000,  rela-
tiva à concessão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do 
Oeste – Constituição da Sociedade concessionária do Sistema – Águas do Oeste, S.A.. 

     5 – Apreciação e votação da reorganização dos Serviços Municipa-
lizados – Alterações no quadro de pessoal, à organização interna e respectivo organi-
grama. 

     6 – Indicação de 10 cidadãos de reconhecida idoneidade para integrarem 
o Conselho Municipal de segurança. 

     7 – Apreciação da Rede Natura 2000. 
   8 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 27.3.2000, rela-
tiva à aquisição de prédios urbanos. 

 
 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 Membros Senhores Eduardo Marques Dias Figueira, Luis 
Fernando Pereira Vala Firmino e Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva. 
 
 Não compareceram a esta reunião os Membros Senhores Luis Pedro Batalha 
Codinha Grilo e Marco António Borges Bem. 
 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente, Senhor João Paulo Oliveira Teófilo e os 
Vereadores, Senhores José Maria dos Anjos Costa,  Maria João Estêvão Avelar 
Rodrigues e Maria Margarida Neves Barros Taveira.. 
 
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 Fernando Manjolinho Costa, por um período de 3 dias, a contar do 
dia de hoje,  por se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, por um período de 3 dias, a contar do dia 
de hoje, por motivos de ordem pessoal. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos solicitados, 

e, encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista, Senhores  
Luis Alberto Santos Costa e Rui Manuel Severino Ferreira do (PS), reconheceu os seus 
poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
PEDIDO DE RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO CARGO DE 1º. SECRETÁRIO DA 
MESA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
renúncia ao cargo de 1º. Secretário da Mesa efectuado pelo Membro Senhor Jorge Santos 
Carvalho. 
 Tendo em consideração a complexidade da situação e de que não estariam 
reunidas as condições para a tomada de resolução imediata, a Assembleia, por 
unanimidade, deliberou que o assunto fosse apreciado em próxima reunião. 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 
c) VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 
     PESAR: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
d) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE PERGUNTAS ORAIS OU 

ESCRITAS: 
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 Passando a Assembleia ao assunto acima referido, usaram da palavra o Senhor 
Raúl Santos (questionando sobre a proposta apresentada anteriormente respeitante à 
construção de um novo canil e se se prevê um outro espaço alternativo ao sugerido pelo 
Membro Senhor Jorge Amador e, face à falta de limpeza que se verifica nos contentores 
desde 1999, quais as acções que a Câmara pretende implementar para minimizar o 
problema da recolha de lixo, nomeadamente através da colocação de novos moloks), o 
Senhor Delfim Campos (perguntando sobre o desenvolvimento do processo da fábrica do 
guano e se o protocolo assinado já foi objecto de aprovação pelo Tribunal de Contas), o 
Senhor Paulo Rodrigues (perguntando se pela instalação da rede, a firma Cabovisão 
avançou com algumas contrapartidas, tal como o fez  em outros concelhos, e 
aconselhando a que se faça o ordenamento da ilha da Berlenga e quais as providências já 
tomadas nesse sentido), o Senhor Jorge Carvalho (solicitando informação sobre a data em 
que se perspectiva o arranque das obras do fosso das muralhas,  a conclusão e entrada em 
funcionamento da ETAR de Peniche e as obras que estão a ser executadas na Ribeira 
Velha) e o Senhor Joaquim Santos (chamando a atenção para a falta de sinalização 
horizontal na estrada Peniche/Baleal e para a deficiente recuperação da estrada 
Ferrel/Serra D’El-Rei e perguntando qual o ponto da situação das obras junto ao 
cemitério de Ferrel). 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos e as informações julgadas adequadas, nomeadamente que o canil está a 
ser alvo de obras de beneficiação e que uma nova localização está a ser estudada e 
analisada; que foram dadas instruções aos serviços para fazerem a limpeza dos 
contentores; o protocolo celebrado com os proprietários da fábrica do guano foi visado 
pelo Tribunal de Contas e que o problema levantado se deveu a interpretação efectuada 
pelo IFADAP e Instituto Nacional das Pescas, mas que o processo estava a ter a sua 
evolução normal; está previsto a execução de dez instalações gratuitas por parte da 
Cabovisão, cabendo ao Pelouro da Cultura fazer a triagem e critérios de selecção das 
entidades que irão beneficiar dessas instalações; o ordenamento da ilha da Berlenga irá 
ser acompanhado pela Vereadora que faz parte do Conselho Directivo da Reserva; é da 
responsabilidade do Instituto Portuário do Centro a elaboração dos projectos de execução 
do fosso das muralhas; manifestando a sua apreensão quanto à entrada em funcionamento 
da ETAR antes de Setembro, face aos atrasos verificados na execução da empreitada, e 
de que são somente responsáveis as empresas adjudicatárias da obra; referindo que, 
possivelmente, na estrada Peniche/Baleal irão, em parte do seu troço, ser colocadas 
algumas “patas de elefante” e na estrada de Ferrel/Serra D’El-Rei houve rectificação de 
tapete como medida preventiva; as obras na Ribeira Velha são da responsabilidade do 
Instituto Portuário do Centro e que a Câmara solicitou já cópia do projecto) e o Senhor 
Vice-Presidente da Câmara (dizendo que aguarda comunicação formal do consórcio 
adjudicatário da ETAR de Peniche para uma tomada de posição face ao não cumprimento 
dos prazos para conclusão da mesma). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (chamando a atenção para a 
necessidade da execução de melhoramentos na estrada Ferrel/Serra D’El-Rei antes do 
começo da época balnear; perguntando se a Câmara tem ao seu dispor o projecto de 
alargamento da E.N. 114 e que as árvores que ladeiam a mesma estrada deveriam ser 
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retiradas, face aos problemas que criam à circulação rodoviária; referindo que parte 
substancial do III Quadro Comunitário de Apoio se destina a questões relacionadas com o 
ambiente e que não tem conhecimento de qualquer referência sobre as zonas industriais 
de Vale do Grou e de Serra D’El-Rei e perguntando se as mesmas iriam avançar, caso 
contrário, prejudicariam o desenvolvimento pretendido; que não deveriam ser ocultadas 
informações sobre o urbanismo, a comissão encarregada do seu estudo deveria funcionar 
e solicitando outros dados sobre os estudos efectuados e os processos desenvolvidos para 
redefinição de traçados onde se prevêem existir problemas de impacto ambiental), o 
Senhor Aleixo Brás (questionando sobre a evolução da instalação do mercado 
abastecedor e das obras na Escola EBI 1.2.3 de Peniche), o Senhor Jorge Carvalho 
(perguntando se os Serviços Municipalizados prevêem efectuar restrições no 
abastecimento de água; referindo-se ao estado de degradação do antigo edifício da 
Central Eléctrica e sugerindo que se inicie os estudos para a sua recuperação e 
dignificação e solicitando o arranjo dos passeios na Rua Arqtº. Paulino Montez, 
concretamente, os do lado Norte em frente à Escola D. Luis de Ataíde) e o Senhor Duarte 
Nuno (criticando que o ponto b) tivesse sido utilizado na reunião anterior e em 
desconformidade com o que está regulamentado; questionando, como forma de se não 
criar injustiças, se não seria desejável redefinir as taxas pela ocupação do espaço do 
mercado abastecedor  e promover a devolução das importâncias já pagas e devidas pela 
suspensão do seu funcionamento e transferência do local de venda; perguntando se está 
prevista a reinstalação das bolas que demarcavam a passagem de peões na Av. do Mar; 
chamando a atenção para solução a tomar com a abertura de nova passagem lateral de 
acesso ao porto de pesca e perguntando quais foram as acções que foram tomadas até 
hoje tendo em conta a publicação da lista global de sítios enquadrados na Rede 
Natura/2000 e nos quais se encontra considerado o concelho de Peniche). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos adequados a cada questão apresentada, nomeadamente quanto às obras 
executadas na estrada municipal entre Ferrel/Serra D’El-Rei; referindo que foi solicitada 
cópia ao ICERR do projecto de requalificação da EN 114 e variante da Coimbrã; o pacote 
de negociação do QCA III consubstancia matéria a ser abordada pela CCRLVTejo, onde 
não exclui a hipótese de serem consideradas as zonas industriais; não houve condições 
para a comissão de análise de projectos continuar a funcionar, optando-se por remeter 
todos os processos à reunião da Câmara para apreciação; entendeu-se não se fazer 
considerações públicas sobre a noticia  veiculada na “Grande Reportagem” sobre o 
projecto da Marina; que contrariamente à noticia saída no Jornal Expresso o processo do 
IP6 não foi chumbado, apenas foi devolvido para introdução de alterações sem parar o 
processo de concurso; concluiu-se que o mercado abastecedor estaria mal localizado e 
por isso se optou pela suspensão do seu funcionamento, tendo-se já dado instruções aos 
serviços para encontrarem uma nova solução, designadamente no topo Norte do 
arruamento existente; está a ser acompanhado o assunto relativo à execução dos 
acabamentos da Escola EBI 1.2.3, de Peniche; a água da barragem ainda não é suficiente, 
mas por enquanto não foram anunciadas quaisquer restrições; admite-se a recuperação 
das instalações da Central Eléctrica com nova nave ou para novo armazém, podendo 
também ser equacionada a implementação do Museu da Água; a colocação das bolas na 
Av. do Mar teve em vista, sem resultados práticos, assegurar espaço pedonal, o qual, 
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através dos projectos de requalificação do espaço e a retirada dos fogareiros, poderá ser a 
solução para a sua delimitação; o Membro Senhor Duarte Nuno poderia endereçar ao 
Instituto Portuário do Centro pedido para abertura de novo acesso ao porto de pesca e 
dando informação sobre a Rede Natura/2000) e o Senhor Vice-Presidente da Câmara 
(dizendo que os SMAS não prevêem restrições ao abastecimento público de água e que 
está em marcha campanha de sensibilização visando a sua poupança; que se está a 
ultimar projecto para a nova localização do mercado abastecedor e que foi dada a 
possibilidade, em reunião havida oportunamente, aos arrematantes dos espaços de 
poderem reaver os valores pagos). 
 Intervieram, a seguir, o Senhor Jorge Amador (dizendo que à notícia veiculada 
pela “Grande Reportagem” apenas a Câmara de Peniche não teceu qualquer comentário; 
não é a saibreira que está a atrasar a construção do IP6 e sugerindo que o estudo fosse 
presente a reunião da Assembleia e discordando, em nome da transparência, que a 
comissão de acompanhamento e análise dos processos de obras e urbanização deixasse de 
funcionar), o Senhor Duarte Nuno (perguntando ao Senhor Presidente da Câmara, se 
nesta qualidade ou como vereador, participou em algumas das reuniões sobre a Rede 
Natura e referindo que o Senhor Ministro do Ambiente afirmou não ceder a pressões 
quanto a possíveis alterações do estudo preconizado), o Senhor Paulo Rodrigues 
(sugerindo que a sinalização horizontal na estrada Baleal/Peniche se faça com brevidade 
face à perigosidade que o seu adiamento representa para a circulação automóvel) e o 
Senhor Presidente da Câmara (prestando os esclarecimentos julgados adequados às 
questões apresentadas). 
 
e) APROVAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
  A Assembleia passou ao assunto em epígrafe, tendo usado da palavra o Senhor 
Jorge Amador (lembrando que nos diversos programas eleitorais todos os partidos se 
referiram à criação das zonas industriais e que gostaria que a de Serra D’El-Rei 
avançasse a médio prazo), o Senhor Duarte Nuno (sugerindo que se colha informação 
sobre as orientações relativas ao recurso ao Fundo Social Europeu, uma vez que no 
QCAIII não se encontram previstos para esta região quaisquer comparticipações; que se 
retirassem ou colocassem todas as bolas na Av. do Mar e que seria importante que o 
Instituto Portuário do Centro disponibilizasse informação sobre os projectos de que é 
parceiro com a Câmara), o Senhor Paulo Rodrigues (solicitando que se tomassem 
algumas providências relativamente à actividade do Salva-Vidas, uma vez que, e segundo 
notícia inserida no Jornal “Tribuna do Oeste”, o mesmo está a funcionar a “meio gás”) e 
o Senhor Jorge Carvalho (aconselhando que se fizesse algum estudo de restrições no 
abastecimento de água, face ao reduzido caudal existente na Barragem; se iniciasse a 
recuperação do edifício da antiga central eléctrica e se promovesse o arranjo dos passeios 
a Norte da Rua Arqtº. Paulino Montez, designadamente através da aplicação de “pavet”). 
  Intervieram, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (dizendo que iria providenciar 
uma maior actividade do Salva-Vidas e que face à possibilidade de algumas Estações dos 
CTT passarem a emitir documentos de identificação, nomeadamente bilhetes de 
identidade e passaportes, se deveria diligenciar para que a estação de Peniche também 
tivesse essa característica, mais não fosse através da criação da loja do cidadão) e o 
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Senhor Duarte Nuno (citando o anormal funcionamento dos CTT de Peniche, face às filas 
diárias que provoca e chamando a atenção que a acumulação de mais este serviço poderia 
transformar o atendimento num “caos”). 
 
f) MOÇÕES: 
 
  Passando a Assembleia à apreciação do assunto acima referenciado, usou da 
palavra o Senhor Presidente da Mesa, que fez  a leitura de moção, cujo texto, a seguir, se 
reproduz: 
 
  “MOÇÃO: 
 
   A Assembleia Municipal de Peniche, reunida ordinariamente em 2 de Maio 
de 2000, congratula-se pela decisão do Governo sobre a localização, na Ota, do novo 
Aeroporto Internacional de Lisboa, no que ela representa para o desenvolvimento futuro 
da zona Oeste, em geral e para o do nosso concelho, em particular. 
   Sentimos, deste modo, compensado o empenho e o esforço desenvolvido por 
todos aqueles que, das mais diversas formas, participaram no “Movimento pró-Ota”. 
 
  Peniche, 2 de Maio de 2000. 
  O Grupo do Partido Socialista.” 
 
  Submetida a votação, foi a moção apresentada aprovada, por maioria, com 24 
votos a favor e 1 abstenção. 
 
  Fez declaração de voto verbal o Senhor Delfim Campos (dizendo ter-se abstido, 
por considerar não estar devidamente informado sobre se a localização do aeroporto na 
Ota será a melhor solução, tendo em vista o interesse global do País). 
 
2º. – 1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
  No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E DO RELATÓRIO DE 
ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PENICHE, RELATIVOS AO ANO 
FINANCEIRO DE 1999: 
 
 De acordo com a proposta verbal apresentada pelo Senhor Presidente da Mesa, 
que foi aprovada, por unanimidade, a Assembleia passou à apreciação conjunta dos 
pontos 1º. e 2º. das ordem de trabalhos, dado tratarem-se de documentos cuja execução e 
demonstração de resultados da actividade municipal desenvolvida se interligam e 
complementam, tendo-se registado as intervenções do Senhor Jorge Amador 
(manifestando a sua preocupação pela descida acentuada dos leitores e da requisição de 
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livros na Biblioteca Municipal e sugerindo a tomada de medidas que invertam a situação;  
referindo o acréscimo das entradas no Museu e opinando ao desenvolvimento de acções 
tendentes ao seu aumento), o Senhor Paulo Rodrigues (referindo-se  ao endividamento da 
Câmara, nomeadamente no que respeita ao aumento das despesas com o pessoal e 
amortizações com os empréstimos a longo prazo), o Senhor Duarte Nuno (dizendo ser 
visível o trabalho desenvolvido pelo executivo na procura de um conjunto de acções 
tendentes a promover o desenvolvimento e não vendo na gerência e planos globais 
elementos menos lícitos que suscitem dúvidas aos munícipes; referindo que, 
pessoalmente, há claramente uma diferença sobre o modo de gerir a Câmara e que face 
ao conjunto dos documentos apresentados se iria abster e solicitando, para análise, o 
mapa comprovativo das obras executadas por empreitada e objecto de comparticipação 
financeira), o Senhor Jorge Abrantes (manifestando a sua satisfação pelos documentos 
terem sido enviados a todos os membros e ironizando quanto ao rigor dos resultados 
apresentados, nomeadamente no que respeita ao valor dos investimentos efectuados 
quando comparados com o orçamento inicial) e o Senhor Américo Gonçalves (lembrando 
as causas e motivações que deram origem à menor afluência dos jovens à Biblioteca 
Municipal, nomeadamente por as escolas disporem já de biblioteca e da internet e se, 
porventura, fosse feita aposta em termos de mediateca, concerteza que o número de 
interessados aumentaria). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos que julgou adequados às questões apresentadas, nomeadamente quanto 
aos valores programados e realizados e desvios entre a receita e despesa), o Senhor Jorge 
Abrantes (referindo que os valores constantes do mapa dos desvios orçamentais não 
estavam correctos) e o Senhor Duarte Nuno (perguntando qual a taxa de execução das 
obras afectas ao QCAII). 
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
 Reaberta a reunião, intervieram o Senhor Franco Pinto (chamando a atenção para 
o que dispõe o nº. 6 do Artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, que refere carecer 
de fundamentação a rejeição da proposta apresentada pela Câmara) e o Senhor Jorge 
Amador (propondo que, seguidamente, a comissão eleita se debruce sobre a elaboração 
do novo Regimento). 
 
 Submetidos, individualmente, a votação os documentos apresentados, constatou-se 
a sua aprovação, por maioria, e com o mesmo resultado, concretamente, com 13 votos a 
favor, 4 votos contra e 8 abstenções. 
 
 Pelo Senhor Jorge Amador foi dito que, posteriormente, apresentaria declaração 
de voto e que a CDU faria o mesmo, entregando também a sua posição sobre a matéria.  
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
  Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
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MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
 O Senhor   Presidente  da   Mesa  anunciou   que  os  trabalhos  desta  sessão pros- 
seguiriam noutra reunião a realizar no próximo dia 12 de Maio, no Hotel Praia Norte, 
pelas 21 horas. 
 O Senhor Presidente disse, também, uma vez que estava presente a maioria dos 
membros da Assembleia, que a convocatória era, assim,  feita directamente, com dispensa 
de convocação escrita, excepto quanto aos membros ausentes, cuja informação se lhes 
faria chegar em tempo oportuno. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da 
qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                                                         , 
2º. Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa,  
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