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ACTA N.º 5/2000 
 

ACTA DA 3.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL 
DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, REALIZADA NO DIA 
12 DE MAIO DE 2000: 

 
Aos doze dias do mês de Maio do ano dois mil, no Hotel da Praia Norte, nesta 

Cidade, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, estando presentes os 
Excelentíssimos Senhores Carlos Norberto Freitas Mota e Belmiro do Nascimento 
Ribeiro, respectivamente, Presidente 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, Eduardo Marques Dias 
Figueira, Jorge Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, Raúl Fernando 
Conceição Santos, Duarte Nuno Simões Vicente, Luis Fernando Pereira Vala Firmino, 
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,   Marco António Borges 
Bem e Joaquim Luis de Jesus Santos, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
  
 1º. - Período da ordem do dia: 
 

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

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

3 – Apreciação e votação da reorganização dos Serviços Municipalizados – 
Alterações no quadro de pessoal, à organização interna e respectivo organigrama. 

4 – Indicação de 10 cidadãos de reconhecida idoneidade para integrarem o 
Conselho Municipal de Segurança. 

5 – Apreciação da Rede Natura 2000. 
6 - Apreciação  e  votação  da  deliberação camarária de 27.3.2000, relativa 

à aquisição de prédios urbanos. 
   
  2º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos o Membro Senhor Jorge Jorge Santos Carvalho. 
 
 Não compareceu à reunião o Membro Senhor Joaquim Alexandre Completo 
Correia da Silva. 
 
 Assistiram à reunião, desde o início, o Vice-Presidente da Câmara Senhor João 
Paulo Oliveira Teófilo e a Vereadora Senhora Maria João Estêvão Avelar Rodrigues, 
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tendo a Senhora Vereadora Maria Margarida Neves Barros Taveira comparecido no 
decorrer da mesma. 
 
PEDIDOS DE JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento do pedido de justificação de falta 
a seguir referido: 
 
 - Do Senhor Marco António Borges Bem, por não ter estado presente na reunião 
do dia 2 do corrente, por motivos pessoais e profissionais. 
 
 A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
  
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 Paulo Jorge Ferreira Santos, por um período de 3 dias, a contar de 11 
do corrente, por motivo de se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Fernando Manjolinho Costa, por um período de 8 dias, a contar do 
dia de hoje, pelo motivo atrás referido. 

- Do Senhor Luis Pedro Batalha Codinha Grilo, por um período de 60 dias, com 
início no dia de hoje, por motivos de ordem profissional. 

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

e,  encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista, Senhor Luis 
Alberto Santos Costa e Rui Manuel Severino Ferreira (do PS), reconheceu os seus 
poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
 A pedido da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à 
Assembleia da necessidade de ser apreciado e incluído na ordem de trabalhos o assunto 
que, a seguir, se transcreve: 
 
 Quadro de Pessoal do Município – Alteração da designação da categoria de 
Assistente de Acção Educativa. 
 
 Submetida a votação a admissão do assunto em apreço, foi o mesmo admitido para 
discussão, por unanimidade, ficando ordenado como o ponto sétimo da ordem do dia. 
 
 Seguidamente, o Senhor Paulo Rodrigues apresentou um requerimento à Mesa, 
que foi lido a pedido do Sr. Jorge Amador, cujo texto, a seguir, se reproduz: 
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 “REQUERIMENTO: 
 
   Realizou-se no passado fim de semana, em Vilamoura, o congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
   Foi nesta Assembleia eleito para representar as Juntas de freguesia deste 
Concelho o Senhor Manuel Chagas, Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 
   Dada a importância deste acontecimento requeremos à Mesa que seja 
dado, de imediato,  pelo menos 15 minutos, a este nosso colega deputado para nos 
informar das principais conclusões deste congresso. 
 
  O grupo do PSD.” 
 
 Posto à consideração, foi o requerimento rejeitado para apreciação. 
 
 Falou, a seguir, o Senhor Paulo Rodrigues (solicitando que na próxima reunião 
fosse prestada a informação sobre o assunto). 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA E DO RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 
1999, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra o 
Senhor Jorge Amador (referindo que o documento não é informativo e não está 
devidamente pormenorizado e solicitando informação sobre as despesas efectuadas com 
o Conselho de Administração, uma vez que as mesmas se não encontram discriminadas) 
e o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Teófilo (dizendo que no próximo 
exercício será tomada em consideração a pormenorização dos números). 
 
 Submetido a votação, foi o documento apresentado aprovado, por maioria, com 14 
votos a favor e 9 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 20.3.2000, 
RELATIVA À CONCESSÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO OESTE – CONSTITUIÇÃO DA 
SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA – ÁGUAS DO OESTE, S.A.: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto acima referido, tendo-se verificado as 
intervenções do Senhor Paulo Rodrigues (solicitando esclarecimentos sobre o ponto 2º. 
da deliberação, nomeadamente se as instalações municipais existentes irão ser integradas 
na sociedade e se, após essa integração,  haverá aumento do preço da água), o Senhor 
Eduardo Figueira (referindo que a informação disponível é muito sintética e, dado ser o 
assunto deveras relevante para o concelho, entender que os elementos deveriam ser mais 
esclarecedores;  perguntando em que áreas se vão desenvolver os estudos técnicos e que 
significado tem a subscrição de 1000 acções e quais as suas obrigações) e o Senhor Jorge 
Amador (discordando da informação do Governo quanto a esta matéria e dizendo que a 
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Assembleia não está em condições de apreciar a situação por não estar munida de todos 
os elementos). 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Câmara (fazendo o ponto da 
situação, nomeadamente que é uma candidatura conjunta ao Fundo de Coesão; dizendo 
que a subscrição de capital é simbólica e tem a ver com a participação em estudos; é 
opção estratégica, estando afastada, desde já, a possibilidade de inclusão no sistema das 
estruturas pertencentes ao Município, concretamente a Barragem de São Domingos e a 
ETAR de Peniche) e o Senhor Presidente da Mesa (dizendo querer acreditar que nem o 
Governo nem qualquer outra pessoa ou entidade poderá vincular a Câmara ao que quer 
que seja e referindo que do ponto de vista estratégico o Município de Peniche deve 
participar e acompanhar). 
 A seguir, usaram da palavra o Senhor Paulo Rodrigues (dizendo que o Governo 
está a aconselhar e não a impor e perguntando quais as garantias que temos de que a 
Barragem e a ETAR iriam ficar fora do sistema; referindo que se houver água nos 
concelhos limítrofes o concelho pode beneficiar desse facto, mas, se não houver, qual a 
situação em que ficaremos e perguntando se a Câmara Municipal de Caldas da Rainha 
também se associou e em que condições), o Senhor Jorge Amador (reservando a sua 
posição enquanto não conhecer totalmente o diploma legal), o Senhor Duarte Nuno 
(chamando a atenção de que Peniche está munido com um sistema avançado, cujos 
investimentos efectuados lhe proporcionam situação diferente que deve ser 
salvaguardada; lembrando que a decisão da Câmara não foi unânime e foi tomada com 
algumas reservas; referindo que o património existente não deverá ser  incluído no 
sistema e que todas as medidas a tomar devem ser feitas em benefício do concelho e com 
dispensa de todas as tentativas que a EPAL pretenda fazer), o Senhor João Gomes 
(referindo que quem não subscrever as acções não poderá fazer parte da sociedade) e o 
Senhor Eduardo Figueiras (referindo que seria no mínimo sensato que o documento 
estivesse presente nesta reunião e que as grandes estruturas já existentes, por serem de 
vital importância, devem ser acauteladas até ao aprofundamento dos projectos e 
perguntando, caso se subscreva as acções, se há garantias de que as grandes estruturas 
ficam fora do sistema e de qualquer parceria). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Presidente da Câmara (dizendo que a Câmara, neste 
momento, só está disponível para subscrever 1000 acções, que respeitam  somente a parte 
dos estudos; referindo que o Fundo de Coesão só aceita projectos multimunicipais e que 
se o equipamento tivesse que ser equacionado a Câmara teria que ser reembolsada 
relativamente aos investimentos já efectuados), o Senhor Presidente da Mesa (referindo 
que o executivo concebeu intervenção estratégica com segurança, solicitando apenas a 
aprovação das deliberações camarárias e que havendo novos desenvolvimentos futuros 
sobre a matéria os mesmos serão objecto de apreciação pela Assembleia), o Senhor 
Duarte Nuno (sugerindo que se efectue a votação das deliberações da Câmara associadas 
à posição da Assembleia), o Senhor Eduardo Figueira (discordando da sugestão quanto à 
vinda dos técnicos, uma vez que a mesma não seria mais do que a passagem de um 
atestado de incompetência a quem tem que decidir sobre a matéria; manifestando a sua 
apreensão quanto aos valores das tarifas e serviços a prestar futuramente pela sociedade e 
perguntando quem irá nomear os gestores e as razões que levaram as Câmaras a não 
subscrever 51% do capital) e o Senhor Jorge Amador (concordando com o anterior 
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orador e dizendo que, por questão de princípio, se não pronuncia enquanto não conhecer 
o diploma). 
 Seguidamente, O Senhor Presidente da Mesa apresentou verbalmente proposta de 
recomendação, que foi aprovada, por unanimidade, no sentido do executivo fazer chegar 
à Assembleia todos os desenvolvimentos futuros sobre a matéria para apreciação. 
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
 Reatada a reunião e submetida a votação a deliberação em apreço, constatou-se a 
sua aprovação, por unanimidade. 
 
 Fez declaração de voto verbal, o Senhor Delfim Campos (dizendo ter votado a 
favor, por ter ficado deliberado que outras decisões sobre o assunto só avançarão com o 
aval da Assembleia; criticando os aspectos conspirativos que alguém pretende envolver 
na tomada de decisão e dizendo que se recusa a votar sem pensar e reflectir). 
 
 O Senhor Jorge Abrantes disse que a CDU apresentaria oportunamente a sua 
declaração de voto. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS – ALTERAÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL, À 
ORGANIZAÇÃO INTERNA E RESPECTIVO ORGANIGRAMA: 
 
 Passando à apreciação do ponto em apreço, usaram da palavra o Senhor Presidente 
do Conselho de Administração (referindo que a reorganização dos serviços se destina a 
adequar a estrutura às realidades jurídica e funcional actuais), o Senhor Américo 
Gonçalves (perguntando qual o encargo financeiro que envolve a referida reestruturação), 
o Senhor Duarte Nuno (dizendo que o argumento de que os lugares a criar e vagos não 
serão todos para preencher não é boa política de planeamento) e o Senhor Jorge Carvalho 
(perguntando porque não foi criado um lugar na área do ambiente). 
 Após o Senhor Presidente do Conselho de Administração ter prestado os 
esclarecimentos sobre as questões colocadas, submetido a votação o documento 
apresentado, constatou-se a sua aprovação, por maioria, com 20 votos a favor e 5 
abstenções. 
 
INDICAÇÃO DE 10 CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE PARA 
INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do assunto acima referido, intervieram o 
Senhor Jorge Amador (dando indicação dos nomes de 3 pessoas e dizendo que se deveria 
ter em conta a realidade eleitoral das freguesias), o Senhor Duarte Nuno (dizendo que o 
critério a adoptar deveria ser proporcional tendo em conta as últimas eleições) e o Senhor 
Franco Pinto (dizendo que o método de 4 + 3 +3, que foi aprovado, era o indicado). 
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 Seguidamente, cada grupo representado na Assembleia indicou os nomes, que 
foram aceites, por unanimidade, dos cidadãos que irão integrar o referido Conselho 
Municipal de Segurança, e que adiante se identificam: 
 
 PS – Luis Gonzaga Franco Pinto, Anabela Correia Dias, Américo Araújo 
Gonçalves e José Joaquim Vitorino Pedrosa 
 PSD – Evaristo Silva Cavalheiro, Amadeu de Sousa e Júlio Alberto São Bento 
Correia 
 CDU – Anibal Barata, Delfim António Ferreira Campos e Anibal Rocha Santos. 
 
APRECIAÇÃO DA REDE NATURA 2000: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do assunto em questão, tendo-se verificado as 
intervenções do Senhor Presidente da Mesa (dizendo que a inclusão do tema foi uma 
opção sua e com a finalidade da Assembleia apreciar e trocar opiniões de forma 
desapaixonada e sem contemplações, na prossecução de um diálogo que, 
lamentavelmente, ainda poucas consequências teve, e avançar com medidas que 
assegurem salvaguardar os interesses do Município e o desenvolvimento harmonioso de 
todo o concelho e referindo que os documentos a que tinha tido acesso na reunião são os 
mesmos que tem hoje, sendo a única documentação disponível que conhece) e o Senhor 
Duarte Nuno (dizendo que lamenta continuar a discutir o problema sem que conheça 
qualquer informação ou documentação sobre o mesmo; não aceitar, em circunstância 
alguma, que se tomem posições utilizando como desculpa “chavões” do desenvolvimento 
e referindo que as posições sobre as questões de natureza ambiental deverão ser tomadas 
com seriedade e responsabilidade e em articulação com as legítimas expectativas dos 
habitantes do concelho de Peniche). 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Câmara (referindo que a 
proposta governativa transfere para a Rede Natura quase tudo o que é reserva ecológica 
do concelho; que, face ao problema levantado, as câmaras municipais envolvidas 
realizaram reunião de urgência no ICN manifestando a sua preocupação face aos 
constrangimentos que a mesma iria provocar no ordenamento territorial de cada 
concelho; que os perímetros urbanos seriam orientados pelos PDM’s; salientando que a 
proposta sobre a Rede Natura esteve em discussão pública em 1996, sem que tivesse 
havido qualquer medida preventiva sobre a matéria pelo executivo anterior, e que se 
procura agora encontrar uma solução de equilíbrio), o Senhor Eduardo Figueira (dizendo 
não ter dúvidas quanto à consciência sobre a preservação do ambiente, a qual depende 
paralelamente da participação das pessoas; referindo que a Assembleia Municipal não 
pode condicionar a sua tomada de posição pelo facto de se não ter manifestado quando o 
processo esteve em discussão pública em 1996; manifestando a sua apreensão quanto ao 
traçado devido ao estrangulamento urbano que originará na Freguesia de Ferrel; citando 
que a Rede só é possível quando articulados  interesses particulares com zonas de 
protecção especial e criticando a não realização de reunião com os técnicos do I.C. 
Natureza, tal como havia sido decidido anteriormente), o Senhor Franco Pinto (dizendo 
que a directiva vem criar alguns problemas com implicações negativas, nomeadamente 
em relação à marina e desenvolvimento do Porto de Pesca, e sobre as quais a Assembleia 
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deverá vincar que não abdicará desses objectivos), o Senhor Duarte Nuno (fazendo 
algumas considerações políticas, designadamente repudiando a falta de diálogo e de 
transparência do Governo nesta matéria e chamando atenção para a incompatibilidade 
entre os interesses locais e governamentais; criticando a acção do Governo face ao 
adiamento sistemático das obras, que não passam de meras intenções, e dizendo que não 
é necessário dramatizar exageradamente, uma vez que esta Rede Natura não é uma 
situação definitiva, pelo que os projectos serão vistos com mais cuidado) e o Senhor 
Jorge Amador (aludindo à intervenção crítica efectuada pelo Senhor Presidente da Mesa, 
no dia 7, e sugerindo, perante uma situação de indefinição e ausência de informação, que 
se aprovasse o conteúdo da resolução da Freguesia de Ferrel e se considerasse as 
propostas sobre a Marina, Porto de Pesca e Fortaleza). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Eduardo Figueira (referindo que a legislação cria 
medidas de preservação de “habitat’s” e que a Junta de Freguesia de Ferrel defende um 
traçado que garanta à população da freguesia a sua articulação  com  os  interesses  sócio- 
-económicos) e o Senhor Duarte Nuno (dizendo não ser aceitável aprovar proposta 
restritiva, a qual, pelo contrário, deverá abarcar todo o espaço do concelho). 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Mesa (referindo que das 
intervenções realizadas, e face às dúvidas e desconfiança que o documento apresenta, se 
constata haver convergência de opiniões relativamente a tudo o que se deve fazer e 
defender como medida cautelar de defesa dos interesses do concelho e sugerindo que se 
estabeleça contacto com entidades intervenientes no processo para aprofundamento de 
todas as dúvidas, conhecimento exacto da situação e seu enquadramento actual e futuro 
para que possibilite uma tomada de posição correcta, ajustada e responsável da 
Assembleia), o Senhor Duarte Nuno (dizendo compreender uma certa radicalização mas 
que não é aceitável dada a sua fragilidade em confronto com o Governo e solicitando à 
Mesa a disponibilização dos documentos existentes) e o Senhor Jorge Amador (dizendo 
identificar-se com a posição do Senhor Presidente da Mesa e que gostaria que fossem 
contempladas as propostas aventadas no documento a remeter ao Senhor Ministro do 
Ambiente). 
 A seguir, foi entendimento consensual de todos os grupos representados na 
Assembleia realizar uma reunião, no próximo dia 15, pelas 15 horas, para elaboração de 
documento que consubstanciasse uma posição comum sobre a matéria e a remeter ao 
Senhor Ministro do Ambiente. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 27 DE 
MARÇO DE 2000, RELATIVA À AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do assunto em epígrafe, tendo usado da palavra 
o Senhor  Jorge Amador (dizendo esperar que com as novas instalações a Assembleia 
possa dispor de sala para exercício da sua actividade e perguntando porque não se 
procura concentrar os serviços e se continuam a arrendar outros espaços). 
 
 Submetida a votação, foi a deliberação camarária em causa aprovada, por maioria, 
com 20 votos a favor e 4 abstenções. 
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 O grupo do PSD disse que apresentaria posteriormente declaração de voto. 
 
QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO – ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA 
CATEGORIA DE ASSISTENTE DE ACÇÃO EDUCATIVA: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto em questão, não se registaram 
quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta camarária acima referenciada aprovada, por 
unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas declarações de voto. 
 
2º. – 2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado à intervenção do público ninguém usou da palavra. 
 
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 uma hora e quinze minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou encer-
rada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                    , 
1º.Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.05.2000 
* Fl. 9 

 


