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ACTA N.º 6/2000 
 

ACTA DA 1.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO 
DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, REALIZADA NO DIA 30 
DE JUNHO DE 2000: 

 
Aos trinta dias do mês de Junho do ano dois mil, no Hotel da Praia Norte, nesta 

Cidade, pelas vinte e uma horas e cinquenta 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, Raúl Fernando Conceição Santos, Duarte Nuno 
Simões Vicente, Luis Fernando Pereira Vala Firmino, João Cláudio Ferreira Martins 
Neves, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, 
João Manuel Jesus Gomes, Jorge Serafim Silva Abrantes,  Fernando Manjolinho Costa, 
Marco António Borges Bem 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 deliberação camarária de 19 de Junho de 

2000, relativa à adesão e integração do Município na  Acompanha – Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL. 
       2 - Reflexão sobre o POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira.  
           3 – Perspectivas  para  a  revisão do PDM e dos Planos de Urbanização e 
de Pormenor que lhe estão associados. 

     4 – Informação e discussão das perspectivas do QCAIII relativamente ao 
concelho de Peniche. 

      
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 

 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Membros Senhores  Luis Gonzaga Franco Pinto e Paulo Jorge 
Ferreira Santos. 
 
 Não compareceram à reunião os Membros Senhores Joaquim Alexandre Completo 
Correia da Silva e Delfim António Ferreira Campos. 

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

Teófilo e os Senhores Vereadores José Maria dos Anjos Costa e Maria João Estêvão 
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Avelar Rodrigues. 
 

SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do 
nº. 1 do Artº. 38º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de 
hoje pelo Tesoureiro da mesma Junta de Freguesia, Senhor Fernando Pereira Ferreira. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
justificação da falta, a seguir referida: 
 
 - Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, por não estar presente na reunião 
de hoje, por motivos de ordem profissional. 
 
 A Mesa informou de 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 Jorge Santos Carvalho, por um período de 15 dias, a partir de hoje, 
por motivos profissionais. 

- Do Senhor Rui António Rodrigues Carvalho, por um período de 15 dias, a partir 
de hoje, por se encontrar ausente do País. 

- Da Senhora Susete Silva Costa Laranjeira, por um período de 3 dias, a partir de 
hoje, por se encontrar na situação de doença. 

- Do Senhor Luís Alberto Santos Costa, por um período de 8 dias, a partir de hoje, 
por se encontrar ausente do concelho. 

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

 
RECONSTITUIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 
 
 Na sequência do pedido de renúncia ao cargo de 1º. Secretário efectuado pelo 
Membro Senhor Jorge Santos Carvalho, após o Senhor Presidente da Mesa ter solicitado 
aos grupos presentes a indicação de nome para que a substituição se concretizasse, 
usaram da palavra o Senhor Manjolinho Costa (dizendo que gostaria que os grupos do 
PSD e CDU se pronunciassem), o Senhor Paulo Rodrigues (referindo que o grupo do 
PSD não tem intenções de se fazer representar na Mesa), o Senhor Jorge Amador 
(dizendo que, em virtude de ter sido ignorada a representatividade da CDU, caberia ao PS 
propor a nomeação do 1º. Secretário) e o Senhor Presidente da Mesa (citando que o grupo 
da CDU se recusou a aceitar um lugar de Secretário). 
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 Seguidamente, o grupo do PS propôs a nomeação do Senhor João Manuel Jesus 
Gomes. 
 
 Submetida a votação, por escrutínio secreto, foi a proposta apresentada aprovada, 
por maioria, com 11 votos a favor, 5 votos contra e 4 votos brancos. 
 
 Na sequência do resultado obtido, passou o membro Senhor João Gomes a ocupar 
o lugar na Mesa como 1º. Secretário. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA  ORDEM DO DIA": 
 
 Foram presentes as actas nºs. 3,4 e 5, das reuniões realizadas nos dias 27 de Abril,   
2 e 12 de Maio do corrente ano , tendo sido previamente dispensada a sua leitura, por os 
respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia. 
 
 Submetidas à discussão, uma após outra, interveio o Senhor Paulo Rodrigues 
(solicitando a rectificação da acta nº. 3, fls 37, § 1º., no sentido de passar a constar que o 
Membro Senhor Rui Carvalho também tinha abandonado a sala juntamente com os 
outros membros ali referidos). 
 
 Postas à votação as actas em causa, já com a correcção preconizada, constatou-se a 
sua aprovação, 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, 
excepto quanto aos 6 últimos pontos, por ter sido previamente distribuído  pelos 
membros da Assembleia um memorando dos documentos recebidos: 
 

1 – Circular n.º 49/2000-B, datada de 17.4.2000, da ANMP, remetendo dois 
exemplares de 4 relatórios com matéria que irá ser discutida no XXI Congresso da 
ANMP. 
 

2 – Circular nº. 51/2000, de 18.4.2000, da ANMP, remetendo o programa para 
os acompanhantes ao XXI Congresso. 

 
3 – Ofício/circular nº. 1/2000, de 20.4.2000, da Assembleia Municipal de 

Tomar, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização 
e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
4– Ofício nº. 1834/00, de 18.4.2000, da Assembleia Municipal de Vila Nova 

de Gaia, endereçando convite para reunião a realizar imediatamente antes do XXI 
Congresso da ANMP. 

. 
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5 – Ofício nº. 1759-SEAOP/XIV, de 19.4.2000, do Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto das Obras Públicas, prestando informações sobre o perfil do traçado do 
IP 6, no troço Peniche/Dagorda. 

 
6 – Ofício nº. 36/2000, de 16.4.00, da Assembleia Municipal de Ílhavo, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Por um Poder Local 
Responsável, Útil e Dignificado”. 

 
7 – Ofício nº. GAM29, de 27.4.2000, da Assembleia Municipal de Carregal do 

Sal, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
8 – Ofício n.º 3772, de 27.4.2000, do Gabinete do Ministro do Equipamento 

Social, remetendo cópia de ofício do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das 
Obras Públicas e relativo ao perfil do troço do IP6, entre Peniche e Dagorda. 

 
9 – Circular nº. 53/2000, de 2.5.2000, da ANMP, endereçando convite para o 

Workshop “Novas Energias Tecnológicas em Escolas”, que se realizará no dia 26/05/00, 
em Coimbra. 

 
10 – Ofício nº. 765/DAF, datado de 2.5.2000, da Assembleia Municipal de S. 

João da Pesqueira, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela 
modernização e Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
11 – Ofício nº. 08, datado de 2.5.2000, da Assembleia Municipal de Satão, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
12 – Ofício nº. 21/00, datado de 2.5.2000, da Assembleia Municipal da Golegã, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
13 – Ofício nº. 62, datado de 4.5.2000, da Assembleia Municipal de Aljezur, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
 
14 – Telecópia nº. 254/00, de 12.5.00, da Direcção-Geral da Agricultura do 

Desenvolvimento e das Pescas, acusando a recepção da comunicação “Um Porto de 
Pesca na Procura do Futuro”, proferida no decurso do I Congresso do Oeste – Painel 
Pesca. 

 
15 – Ofício nº. 8, datado de 11.5.2000, da Assembleia Municipal de Ribeira de 

Pena, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 
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16 – Carta, datada de 6.5.00, do Senhor Manuel Joaquim Leonardo, sugerindo 

à Assembleia Municipal a atribuição do nome Cmt. Silvano Ribeiro a uma artéria da 
Cidade. 

 
17 – Ofício nº. 00/AM/2308, de 28.4.00, da Assembleia Municipal de Vieira 

do Minho, remetendo cópia de moção aprovada e relativa aos “Autarcas das Juntas de 
Freguesia”. 

 
18 – Circular nº. 56/2000, datada de 12.5.00, da ANMP, solicitando 

comentário à organização do seu XII Congresso. 
 
19 – Ofício nº. 1164, datado de 16.5.2000, do Gabinete do Secretário de Estado 

das Pescas, acusando a recepção da comunicação “Peniche – Um Porto de Pesca na 
Procura do Futuro”. 

 
20 – Circular nº. 31, de 9.5.00, da Assembleia Municipal de Leiria, remetendo 

cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela modernização e Dignificação das 
Assembleias Municipais”. 

 
21 – Circular nº. 27/00, de 21.3.00, da Assembleia Municipal de Albergaria-A-

Velha, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
22 – Circular nº. 37, datada de 21.3.2000, da Assembleia Municipal de 

Chamusca, remetendo cópia de exposição aprovada e subordinada ao tema 
“Emergência/Bombeiros”. 

 
23 – Ofício, datado de 11.5.2000, da Assembleia Municipal das Lajes do Pico, 

remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema “Pela modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
24 – Ofício n.º C.E./A.M. nº. 1940/00, datado de 22.5.2000, da Assembleia 

Municipal de Vila Nova de Gaia, prestando informação sobre o resultado da reunião de 
presidentes das assembleias municipais, realizada durante o XII Congresso da ANMP. 

 
25 – Ofício refª. F/C/E, datado de 22.5.00, da SETAL-Degrémont, remetendo 

convite para a “Portugal Ambiente 2000”, que se realizará nos dias 1 a 4 de Junho, na 
Exponor. 

 
26 – Circular nº. 57/2000, datada de 16.5.00, da ANMP, remetendo o 

documento “Linhas Gerais de Actuação – 2000/2001”, e anexos, aprovados durante o seu 
XII Congresso e solicitando a sua divulgação entre os restantes membros da A.M.P. 

 
  



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 30.06.2000 * Fl. 6 

27 – Circular nº. 22, de 16.5.2000, da Assembleia Municipal de Torres Novas, 
remetendo cópia da moção aprovada e subordinada ao tema “Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais”. 

 
28 – Telecópia, datada de 1.6.00, da CERCIPENICHE, remetendo convite para 

os 1ºs. Jogos Equestres 2000, que se realizarão no dia 8 de Junho, pelas 10.30 horas, em 
S. Bernardino. 

 
29 – Ofício/circular nº. C.E./A.M. 1962/00, de 29.5.2000, da Assembleia 

Municipal de Vila Nova de Gaia, informando que, por lapso, não foi mencionado no s/ 
ofício nº. 1940/00, de 22.5.2000, o nome do Dr. Monteiro da Rocha, Presidente da A.M. 
de Marco de Canavezes. 

 
30 – Circular nº. 65/2000, de 31.5.00, da A.N.M.P., dando conhecimento da 

realização de Seminário Nacional sobre Carta Escolar, a realizar no dia 12.6.00, em 
Lisboa, e remetendo ficha de inscrição e programa provisório. 

 
31 – Ofício nº. 597/MJC/2000, de 9.6.00, da Ideias do Futuro – Projectos e 

Empreendimentos, S.A., remetendo um exemplar da publicação “Miguel Correia – 
1987/1997 - 10 Anos de Arquitectura”. 

 
32 – Ofício nº. 39/2000-A.M., de 12.6.2000, da Assembleia Municipal do 

Bombarral, endereçando convite para a sessão solene comemorativa do 86º. aniversário 
do Concelho, que se realizará no dia 29.6.00, pelas 10.30 horas. 

 
33 – Circular nº. 63/2000, de 30.5.2000, da ANMP, remetendo um exemplar 

do Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal. 
 
34 – Circular nº. 69/2000, de 13.6.2000, da ANMP., remetendo cópia de ofício 

enviado ao Ministro do Ambiente e relativo à “limpeza de linhas de água”. 
 
35 – Circular nº. 72/2000, de 14.6.00, da ANMP, remetendo cópia de ofício 

dirigido ao Ministro do Equipamento Social e relativo ao DL 59/2000, de 19.4 (Regime 
de instalação de infraestruturas de telecomunicações). 

 
36 – Circular nº. 73/2000, de 14.6.00, da ANMP, informando de que, na 

sequência da aprovação no seu XII Congresso de moção relativa à “Dignificação das 
Assembleias Municipais”, foi remetido ao Governo, para efeitos de alterações 
legislativas, o documento sobre “o quadro de competências e o regime jurídico de 
funcionamento dos órgãos dos municípios e freguesias” (Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro). 

 
37 – Circular nº. 71/2000, de 15.6.2000, da ANMP, informando dos resultados 

da reunião efectuada com o Ministro do Equipamento Social, relativamente à 
desclassificação de estradas nacionais. 
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38 – Ofício nº. 1464, de 14.6.2000, da ANMP, remetendo cópia de proposta de 

Lei sobre eleição de titulares para os órgãos das autarquias locais, respectiva constituição 
e composição, e solicitando comentário à mesma. 

 
39 – Circular nº. 70/2000, datado de 14.6.00, da ANMP, informando sobre os 

resultados de reunião realizada com a Ministra do Planeamento, relativamente ao III 
Quadro Comunitário de Apoio. 

 
40 – Circular nº. 46/2000, de 14.4.00, da ANMP, remetendo alguns exemplares 

do seu boletim nº. 80/Jan de 2000. 
 
41 – Circular nº. 64/2000, de 31.5.00, da ANMP, remetendo alguns exemplares 

do seu boletim nº. 81-Fev/Maio de 2000. 
 
42 – Exemplares nºs. 95 e 96 – Maio  e  Junho de  2000  da  Associação  

Comercial  de Peniche. 
 
43 – Exemplares da publicação “Programa Operacional da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo – Síntese de Execução – 1994/99. 
 
44 – Ofício nº. 8947, datado de 20.6.2000, do Gabinete do Primeiro Ministro, 

informando que foi dado conhecimento do conteúdo do ofício nº. 31/01, de 19 de Maio 
ao MAOT. 

 
45 – Ofício nº. 7, datado de 6/6/2000, da Assembleia Municipal de Fornos de 

Algodres, remetendo cópia de moção aprovada e subordinada ao tema "Pela 
Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais". 

 
46 – Ofício Circ. nº. OF/C-164/E, datado de 24.5.2000, da Assembleia 

Municipal da Calheta, sobre "Modernização e Dignificação das Assembleias 
Municipais". 

 
47 – Ofício nº. 57, datado de 14.6.2000, da Assembleia Municipal de Castelo 

de Vide, remetendo cópia da tomada de posição relativamente à "Modernização e 
Dignificação das Assembleias Municipais". 

 
48 – Carta, datada de Junho de 2000, do Instituto da Água, informando da 

disponibilidade para realização de sessão pública, no dia 7 de Julho próximo, sobre o 
POOC/Alcobaça-Mafra. 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 
a) APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 
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 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. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Jorge Amador (questionando sobre o 
valor base de licitação das obras de recuperação dos Paços do Concelho e a que se 
destinava a aquisição da viatura Mercedes Benz; dizendo que o executivo deveria 
encontrar solução para que cada uma das freguesias pudesse dispor  de uma 
rectroescavadora e que gostaria de ter acesso ao anteprojecto ou projecto da Pousada da 
Fortaleza de Peniche quando estivesse disponível), o Senhor Duarte Nuno (manifestando 
a sua satisfação por, finalmente, os fogareiros da Av. do Mar haverem sido retirados da 
via pública), o Senhor Eduardo Figueira (manifestando a sua preocupação pela lentidão 
com que o processo do PUB está a avançar e perguntando se o regulamento já se 
encontra em andamento e quais os prazos previstos para sujeição do PUB a inquérito 
público) e o Senhor João Cláudio (solicitando esclarecimento sobre se estão 
salvaguardados os interesses do Município, caso a ENATUR venha a ser privatizada). 
 Interveio, a seguir, o Senhor Presidente da Câmara, que prestou os 
esclarecimentos julgados adequados às questões postas e referiu que a recuperação do 
edifício dos Paços do Concelho e quarteirão da "Parreirinha" fazem parte de um contrato-
programa assinado com a Administração Central e que a verba de 72 000 contos respeita 
às obras a realizar no edifício principal; na sequência da retirada dos fogareiros haveria 
outras acções programadas para a Avenida do Mar por forma a requalificar os espaços e a 
qualidade dos serviços a prestar; as alterações ao PUB foram introduzidas de acordo com 
o que a Junta de Freguesia de Ferrel pretendia, ficando, também, estabelecido com os 
técnicos responsáveis pela sua elaboração que o regulamento fosse produzido  com 
celeridade, apresentação que se aguarda; que a Fortaleza, independentemente das 
infraestruturas que ali se irão realizar, continuará a ser património do Estado e que no 
momento certo irá colocar a questão sobre as consequências que poderão envolver a 
privatização da ENATUR. 
 
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, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Paulo Rodrigues (solicitando que, de 
futuro, o documento a apresentar contivesse maior informação) e o Senhor Presidente da 
Câmara (referindo que a conta corrente do empréstimo a curto prazo estava totalmente 
disponível). 
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c) VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 
PESAR : 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
d) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE PERGUNTAS ORAIS OU 
ESCRITAS: 
 
 Passando a Assembleia ao assunto acima referido, usaram da palavra o Senhor 
Raúl Santos (manifestando a sua preocupação por as praias concessionadas ainda não 
disporem de vigilância e por o Parque Municipal de Campismo, tal como  é referenciado 
em alguma imprensa regional, apresentar níveis baixos de condições e segurança), o 
Senhor Jorge Amador (dizendo que a DECO não foi a única entidade a fazer reparos e 
havendo relatórios que apontam para eliminar os problemas existentes sugeriu que se 
providenciasse a sua reparação), o Senhor Duarte Nuno (referindo que o resultado a obter 
de inquérito a efectuar aos utentes do Parque Municipal de Campismo não avaliza a 
situação, já que estes, muitas vezes, são os principais prevaricadores do cumprimento das 
regras estatuídas  e das quais não se deve prescindir; perguntando, tomando como 
referência uma notícia negativa veiculada pelo jornal "Frente Oeste", se a Marina sempre 
iria ser construída e qual a sua localização; se haveria possibilidade de limitação da 
densidade de ocupação do espaço da via pública com esplanadas; em que situação se 
encontram os terrenos sitos no Moinho Velho, em Ferrel, dada a desorganização de 
ordenamento existente, e, se, face aos pagamentos já efectuados e falta de período de 
utilização, não seria preferível adquirir outro espaço em substituição do antigo edifício da 
PSP), o Senhor Aleixo Brás (solicitando um maior esforço camarário tendente à 
conclusão das obras da Escola EBI 123, de Peniche), o Senhor Eduardo Figueira (dizendo 
que a Câmara e a Assembleia Municipal, a quem cabe uma quota parte da 
responsabilidade, deverão reagir energicamente por forma a não permitir a falta de 
vigilância das praias, tal como aconteceu no ano anterior em algumas delas), o Senhor 
Paulo Rodrigues (perguntando quais os serviços que estão a funcionar no antigo edifício 
da PSP; em que fase se encontra o pagamento da multa aplicada à Auto-Sueco; se já se 
encontra resolvido o abastecimento de água à zona Sul do Concelho ou se, pelo contrário, 
o projecto não teve sequência; se o protocolo relativo à fábrica de farinhas foi objecto de 
novos desenvolvimentos, devido aos novos encargos a assumir, e se o financiamento está 
assegurado e se já foi adjudicada a obra da construção da IP6). 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Câmara (prestando os 
esclarecimentos e dando as informações relativas às questões apresentadas, 
nomeadamente quanto às diligências efectuadas para recrutamento e permanência de 
nadadores-salvadores nas áreas das praias concessionadas; a notícia vinda a público sobre 
o estado de insegurança no Parque Municipal de Campismo é falsa, conforme foi 
constatado; a situação actual da EBI 123 se deve a problemas com os empreiteiros e a 
entidade adjudicante da obra; o antigo edifício da PSP aguarda a realização de obras de 
beneficiação, tal como acordado com o proprietário, para instalação de serviços de 
diversas entidades, sendo este espaço o adequado para o efeito; a contrapartida da multa 
aplicada à Auto-Sueco será paga em espécie; as esplanadas estão implantadas de acordo 
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com o ordenamento previsto; o projecto da Marina iria ser reformulado de acordo com 
proposta apresentada em reunião com o ICN, INAG e Secretaria de Estado do Ambiente; 
os terrenos do Moinho Velho, com algumas excepções, são propriedade municipal, 
apesar da ocupação existente; não obstante serem as receitas nulas, tem havido a 
preocupação de manter a vigilância nas praias; foi solicitada ao Ministério do Ambiente 
orientação no sentido da criação de trilhos para protecção do coberto vegetal; foi 
estabelecido acordo com a ESTMAR para permuta de terrenos destinados à construção 
de novas instalações; foi necessário arranjar nova solução para viabilizar o compromisso 
constante do protocolo relativo à construção da fábrica de farinhas de peixe e que, neste 
momento, ainda não tinha sido adjudicada a obra da IP6-Dagorda/Peniche), o Senhor 
Vice-Presidente  (referindo que foram feitos investimentos no Parque de Campismo e que 
o mesmo apenas sofre de problemas estruturais que os Serviços têm vindo a procurar 
melhorar e solucionar; o projecto de abastecimento de água à zona Sul não está 
abandonado, aguardando-se a sua elaboração pelo GAT, e que tem havido a preocupação 
de verificação e tratamento da qualidade técnica da água a fornecer) e o Senhor Vereador 
José Maria Costa (referindo que foi feita a abordagem ao IPL para lançamento de dois 
novos cursos superiores em Peniche). 
 
e) APROVAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
 Passando ao assunto em epígrafe, usaram da palavra o Senhor Presidente da Mesa 
(fazendo a apresentação e leitura de comunicação sobre os recentes desenvolvimentos 
relativos à reestruturação portuária nacional, onde estão patentes pretensas intenções de 
transferência da gestão futura do Porto de Pesca de Peniche para a Docapesca, SA, e 
propondo que a Assembleia manifeste a sua discordância contra qualquer acordo nesse 
sentido e que em sua substituição seja consagrado e concretizada a criação do Porto 
Autónomo de Peniche, cuja gestão seria orientada pela Autarquia em articulação com as 
organizações locais ligadas à pesca), o Senhor Jorge Amador (perguntando se o 
documento deveria ser entendido como sendo proveniente da Assembleia  e referindo que 
desejaria fazer uma análise mais cuidada do mesmo para posterior decisão), o Senhor 
Paulo Santos (manifestando a sua apreensão relativamente ao recebimento dos apoios 
estatais necessários, caso seja consagrada a autonomia do Porto de Pesca de Peniche e 
interrogando-se, até que ponto, o concelho de Peniche irá ficar prejudicado por esse 
facto), o Senhor Jorge Abrantes (lembrando as posições vigorosas tomadas anteriormente 
para afirmação de Peniche no contexto portuário e que falharam e dizendo esperar agora 
que sejam satisfeitas as reivindicações que se propõem) e o Senhor Paulo Rodrigues 
(dizendo que ao grupo do PSD apraz-lhe registar a pretensão, vindo a dar razão ao que 
sempre pensavam). 
 Falaram, a seguir, o Senhor Presidente da Mesa (referindo que o documento é 
entendido como sendo proveniente da Assembleia; o Instituto Portuário do Centro, no 
domínio da autonomia, fica aquém do que se pretende; a Docapesca está falida e que se 
exige um estatuto semelhante ao que existe em outros portos), o Senhor Eduardo Figueira 
(propondo a recuperação do documento apresentado na reunião anterior pela Junta de 
Freguesia de Ferrel relativa à Rede Natura, a sua passagem à votação e remessa às 
mesmas entidades intervenientes no processo, uma vez que o documento enviado sobre o 
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assunto não traduz a resolução tomada por aquela) e o Senhor Presidente da Câmara 
(fazendo a leitura de resolução da ANMP sobre a não aceitação do Plano da Rede 
Natura). 
 Seguidamente, intervieram o Senhor Presidente da Mesa (esclarecendo que, face à 
inoperância da comissão designada para o efeito e à necessidade urgente de marcar a 
posição da Assembleia, remeteu ofício, que leu, sobre a Rede Natura e promoveu, 
também, a leitura do documento apresentado pela Junta de Freguesia de Ferrel), o Senhor 
Jorge Amador (dizendo não se sentir responsável pela não realização da reunião do grupo 
encarregado da elaboração do documento e propondo a votação do documento 
apresentado pela Junta de Freguesia de Ferrel), o Senhor Paulo Santos (dizendo acreditar 
que foram feitos estudos e que não vê a Junta de Freguesia de Ferrel com  conhecimentos 
para se poder alterar o que está previsto), o Senhor Manjolinho Costa (sugerindo que se 
transferisse para a próxima reunião a tomada de decisão) e o Senhor Eduardo Figueiras 
(insistindo na votação do documento). 
 
 Submetido a votação, foi o documento rejeitado por a 9 votos desfavoráveis contra 
7 votos a favor e 3 abstenções. 
 
 Fizeram declarações de voto verbais, o Senhor Jorge Amador (dizendo ter votado 
a favor e que, face ao resultado final, acabava o consenso, a partir de hoje), o Senhor 
Paulo Rodrigues (dizendo ter-se abstido, por, apesar de concordar com os pressupostos 
apresentados pela Junta de Freguesia, não lhe parecer oportuno o envio do documento) e 
o Senhor Presidente da Mesa (dizendo ter votado contra e que iria apresentar, 
posteriormente, por inscrito, a sua declaração de voto).  
 
f) MOÇÕES: 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta reunião 
prosseguiriam no próximo dia 11 de Julho (Terça-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas, e para tratar dos assuntos da ordem de 
trabalhos que ficaram por ser apreciados. 
 Referiu, também, que a convocatória era feita directamente e com dispensa de 
convocação escrita a todos os membros presentes e que aos elementos ausentes seria 
dado conhecimento do facto. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
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 Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO: 
 

Sendo uma hora e quarenta e cinco 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.
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