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ACTA N.º 1/2001 
 

ACTA DA  REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
FEVEREI-RO  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE, 
REALIZADA  NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2001: 

 
 Aos nove dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e um, no Hotel da Praia 
Norte, em Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos, estando presentes os 
Senhores Carlos Norberto Freitas Mota e João Manuel Jesus Gomes,  respectivamente, 
Presidente e Primeiro Secretário da Mesa, e os Senhores Vidaúl Félix da Glória, 
Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, 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, 
Joaquim Luis Jesus Santos, Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira 
Santos, João Cláudio Ferreira Martins Neves, Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo 
Pereira Braz, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Jorge Serafim Silva Abrantes, Fernando 
Manjolinho Costa e Diamantino Francisco Conceição Silva, 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 - Discussão dos assuntos requeridos pelos 3 grupos representados na 
Assembleia Municipal. 

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

 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos os Senhores Belmiro Ribeiro, 2º. Secretário da Mesa (21.55H), 
Jorge Carvalho (22.15H), Américo Gonçalves (21.55H), Rui Carvalho (21.56H) e Marco 
Bem (21.52H). 
 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 
Teófilo e as Senhoras Vereadoras Anabela Correia Dias e Maria João Estêvão Avelar 
Rodrigues. 
 
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 Art.º 38º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião 
de hoje pelo Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Joaquim Faustino Bruno 
dos Santos. 
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PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas nºs 10 e 11, respectivamente das reuniões realizadas nos 
dias 14 e 15 de Dezembro do ano transacto, tendo sido dispensada a sua leitura por os 
respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados municipais. 
  
 Postas à discussão, uma após outra, interveio o Senhor Jorge Amador, que referiu 
que na sua intervenção constante da acta nº. 10/2000, pág. 96, § 12º., linhas 24 e 25, e 
onde consta "...lamentar o procedimento do Director do Centro de Saúde sobre a 
matéria", deve ficar consignado ..."lamentar o procedimento do Sub-Director de Saúde 
da Sub-Região do Sul sobre a matéria". 
 
 A Mesa da Assembleia submeteu à votação as actas em causa, já com a correcção 
preconizada, constatando-se os seguintes resultados: 
 
 - Acta nº. 10 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
 - Acta nº. 11 – Aprovada, por maioria, com 4 abstenções. 
 
b) 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 últimos três pontos, que leu, por ter sido previamente distribuído 
pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 

 
 1 – Circular nº. 131/2000, datada de 20.12.2000, da ANMP, remetendo  
documento aprovado pelo Conselho Directivo, relativamente ao Regulamento Geral do 
Ruído (DL 292/2000, de 14 Novembro). 
 
 2 – Ofício refª. 132/2000, datado de 28.12.2000, da ANMP, remetendo alguns 
exemplares do seu boletim nº. 87 – Dezembro de 2000. 
 

3 – Circular nº. 2/2001, de 2.1.2001, da ANMP, informando de que se encontram 
disponíveis para consulta no seu site oficial vários Pareceres e documentos do Comité 
das Regiões da União Europeia, de que juntam cópia. 
 
 4 – Requerimento, datado de 9.1.2001, do Grupo da CDU na Assembleia 
Municipal, solicitando a disponibilização  de um conjunto de documentos e informações 
relativos à vida autárquica. 
 
 5 – Carta,  datada de 6.5.2000, de Manuel Joaquim Leonardo, sugerindo a 
atribuição do nome do Cmdt. Silvano Ribeiro a uma artéria da Cidade. 
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 6 – Ofício refª. 1/2001, datado de 4.1.2001, da A. M. de Freixo de Espada-à-
Cinta, remetendo cópia de moção aprovada e relativa à dignificação das Assembleias 
Municipais. 
 

  7 – Circular n.º 3/2001, datada de 12.1.2001, da ANMP, dando conhecimento da 
sua posição relativamente às intenções do Governo em matéria de transferência de 
competências para os municípios. 

 
 8 – Circular nº. 1, de 8.1.2001, da A.M. de Chamusca, remetendo cópia de moção 
aprovada e relativa à dignificação das Assembleias Municipais. 
 

9 – Requerimento, datado de 16.1.2001, do Grupo do PS na Assembleia 
Municipal, solicitando informação relativamente a diversos assuntos relacionados com o 
exercício de funções do ex-Assessor de Imprensa da Câmara Municipal, Senhor Helder 
Blayer. 
 

  10 – Circular n.º 6/2001, datada de 22.1.2001, da ANMP, e relativa à Cooperação 
Descentralizada com Timor-Leste. 

 
  11 – Ofício refª. 7/2001, datado de 29.1.2001, da ANMP, remetendo alguns 

exemplares do seu boletim nº. 88 – Janeiro de 2001. 
 

  12 – Circular nº. 9/2001, de 30.1.01, da ANMP, informando do conjunto de 
medidas propostas ao Governo para apoio aos Municípios afectados pela intempérie. 
 

13 – Exemplares nº. 149 e 150 – Janeiro e Fevereiro de 2001, do jornal 
"Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes.. 

14 – Exemplar nº. 103 – Janeiro de 2001, do Boletim Informativo da Associação 
Comercial Industrial e de Serviços do Conselho de Peniche. 

 
15 – Exemplar nº. 7/8/9 – Out./Nov./Dez/00, da Revista dos Médicos. 
 
16 – Exemplar da publicação Moinho Velho – Junta de Freguesia de Ferrel – 

Dezembro/2000. 
 
17 – Exemplar nº. 2 – Dezembro de 2000, do Boletim Informativo da Orquestra 

Filarmónica das Beiras. 
 
18 – Exemplar nº. 33 – Dez/00,  da revista "Porto de Encontro", da C.M. Porto. 
 
19 – Ofício, datado de 20.1.2001, do Centro Pastoral de Santo António,  

informando que se irão realizar no dia 16 de Fevereiro de 2001, em Torres Vedras,  as III 
Jornadas Sociais do Oeste, subordinadas ao tema "O Poder Autárquico ao Serviço da 
Comunidade", e remetendo a respectiva ficha de inscrição. 
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20 – Circular nº. 12/2001, datada de 6.2.2001, da ANMP, remetendo, para 
conhecimento, a Resolução sobre "os prejuízos com as intempéries exigem solidariedade 
nacional". 

 
21 – Circular nº. 13/2001, datada de 7.2.2001, da ANMP, remetendo cópia do 

parecer sobre o projecto de decreto-lei que define o estatuto e as competências dos 
Governadores Civis. 

 
22 – Ofício, refª. 1061/MAIL/2001, datado de 6.2.2001, do Grupo Parlamentar do 

Partido Comunista Português, remetendo cópia do projecto de Lei nº. 354/VIII, com 
vista a alterar a Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na parte relativa ao funcionamento 
das assembleias municipais. 

 
Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Mesa, que propôs, na sequência 

de carta recebida do Senhor Manuel Joaquim Leonardo, a atribuição do nome do 
Comandante Silvano Ribeiro a uma artéria da Cidade. 

 
Submetida à discussão, a Assembleia deliberou, por maioria, com 2 abstenções, 

recomendar à Câmara Municipal que em próxima atribuição de denominação de ruas 
fosse contemplado o nome atrás identificado. 

 
c) APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do nº. 1 do artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído  pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 
tratados. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, 
PROTESTO OU PESAR: 

 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
e-1) 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. 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 
 
e-2) OUTROS: 
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 Passando a Assembleia à apreciação de outros assuntos, usaram da palavra os 
deputados municipais a seguir identificados: 
 
 Jorge Amador, que perguntou, após ter dito que o grupo da CDU já várias vezes 
referiu da necessidade de revisão do PDM e implementação de PU's, se as Juntas de 
Freguesia iriam participar e ter um papel activo aquando da discussão dos documentos e 
quais os esforços efectuados e soluções que foram encontradas para resolver os 
problemas existentes com a falta de médicos e enfermeiros no Hospital de Peniche, na 
sequência da moção apresentada pela CDU em Outubro do ano anterior. 
 
 Delfim Campos, que perguntou em que situação se encontrava o processo de 
instalação do novo canil municipal; endereçou convite relativamente a debate a realizar 
no Auditório Stella Maris, em 16 do corrente, sobre o novo regime jurídico para as 
autarquias locais e procedeu à leitura de comentário sobre o assunto. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu ter que haver participação das juntas de 
freguesia e da população em geral relativamente à discussão dos planos de urbanização e 
revisão do PDM e que foram publicados avisos para apresentação de sugestões; ter 
realizado reunião com o Director do Centro de Saúde, que manifestou a sua preocupação 
face à situação actual da falta dos profissionais de saúde; ter assumido individualmente  
posição, que remeteu à Srª. Ministra da Saúde e ARS Centro, manifestando a sua 
preocupação e exigindo a tomada de medidas imediatas para resolução do problema; 
estar uma proposta da D.G.Veterinária  a ser analisada na DSUA sobre a instalação do 
novo canil e que assistiu ao debate do projecto-lei sobre a nova lei autárquica, tendo 
tomado conhecimento das posições em confronto. 
 
 Seguidamente, intervieram os seguintes deputados: 
 
 Jorge Amador, que referiu dever a Assembleia reagir à ausência de resposta de 
reivindicação sobre a disponibilização de profissionais de saúde. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu não ter a solução, que se apresentava como 
positiva, melhorado em termos dos profissionais de saúde, pelo que sugeriu que se 
manifestasse estranheza pelo facto e se demarcasse uma posição de protesto, 
discordância e descontentamento por esse motivo. 
 
 Presidente da Câmara, que disse ser da responsabilidade da ARS Centro toda a 
problemática relacionada com a falta de médicos e enfermeiros; ter-lhe sido entregue 
pelo Director do Centro de Saúde uma carta, que  reproduziu em fax, e remeteu à Srª. 
Ministra e ARS Centro e que iria submeter  à Câmara a discussão do assunto. 
 
 Paulo Rodrigues, que apresentou moção subscrita pelo grupo do PSD sobre o 
atraso nas obras do IP6 e informou da disponibilidade em transformar o documento 
como saído da Assembleia. 
 
 Submetido a votação, foi o documento admitido para discussão. 
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 Falaram, a seguir, os deputados municipais: 
 
 Jorge Amador, que disse valer a pena, passado um ano, reflectir sobre o processo 
do IP6, dado o rol de mentiras que o mesmo encerra, nomeadamente por não estar a ser 
orientado e elaborado convenientemente e que ao Governo devem ser atribuídas as 
responsabilidades pela paragem do mesmo. 
 
 Duarte Nuno, que referiu estar o Município cada vez menos prestigiado junto do 
Governo e criticando este pelo incumprimento das promessas eleitorais, designadamente 
quanto à não execução da obra do IP6 que é de extrema importância para o 
desenvolvimento de Peniche. 
 
 Franco Pinto, que referiu que o atraso da construção do IP6 se deve unicamente 
ao PSD e CDU, o primeiro por ter estado tanto tempo como responsável pelo Governo e 
não o construir e o segundo por ter liderado um movimento que fez atrasar o começo da 
obra; manifestou o seu desagrado face à forma demagógica que se pretende dar ao 
assunto, nomeadamente sobre o emprego de manobra eleitoralista; disse que o atraso não 
é significativo e uma vez que a intenção é iniciar as obras, logo que possível, não haveria 
justificação para a apresentação do documento e chamou  a atenção de que, 
contrariamente ao que se passava antes, a liderança do Município tem sido prestigiante e 
determinante na consecução dos objectivos e projectos de desenvolvimento para o 
concelho, bastando, para isso, olhar para as obras e investimentos que se estão a realizar. 
 
 Presidente da Câmara, que fez referência à evolução do processo do IP6 e que 
face à reavaliação do projecto sobre impacto ambiental o ICOR aguarda a sua aprovação 
pelo Ministério do Ambiente. 
 
 A seguir, usaram da palavra os deputados adiante mencionados: 
 
 Jorge Amador, que disse depreender que a culpa era do anterior Governo; a 
informação do Senhor Presidente da Câmara continua a ser a mesma e sem qualquer 
perspectiva de avanço em relação ao essencial e questionando sobre o investimento real 
que efectivamente tem sido efectuado em matéria rodoviária e ambiental. 
 
 Delfim Campos, que manifestou a sua discordância face à intervenção do 
deputado municipal Franco Pinto e referiu "que somos filhos de muita gente mas não do 
Engº. Guterres". 
 
 Américo Gonçalves, que referiu estar a Assembleia a perder a sua dignidade face 
ao protagonismo que o Senhor Jorge Amador está a querer tomar e solicitou que se 
passasse à votação de imediato. 
 
 Presidente da Mesa, que disse não ter o tempo de duração das intervenções sido 
excessivamente utilizado e apelou para que não houvesse intolerância em relação às 
posições assumidas pelos outros membros. 
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 Presidente da Câmara, que referiu estarem a ser celebrados os autos e a 
efectuar--se os pagamentos das expropriações e que em relação ao passado foi 
conseguida uma grande vitória. 
 
 Duarte Nuno, que referiu serem as críticas do impasse dirigidas ao Governo e 
que aplaudia o esforço levado a cabo pelo Sr. Presidente da Câmara para a resolução do 
problema do IP6. 
 
 Falaram, a seguir, os deputados municipais: 
 
 Jorge Amador, que referiu serem os direitos e deveres iguais para toda a gente e 
que deveria ficar contemplada uma passagem obrigatória por Serra d'El-Rei. 
 
 Luis Franco Pinto, que chamou a atenção de que o público se deveria abster de  
fazer comentários fora do período que lhe está reservado. 
 
 João Cláudio, que alertou para afirmações produzidas que demonstram falta de 
princípios. 
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
 Reaberta a reunião, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que  referiu  
ter- 
-se perdido muito tempo na apreciação do assunto; ser manifesta a insatisfação por a 
obra não ter ainda arrancado e, devido à não aceitação unânime do teor do documento, 
apresentou proposta de reformulação, cujo texto final, que o Senhor 1º. Secretário leu, a 
seguir se reproduz: 
 

M O Ç Ã O 
 

Posição pública sobre o atraso nas obras do IP6 
 

 
Sendo o troço do Itinerário Principal nº. 6 (IP6) entre Peniche e  o  nó  do 

IC 1 (A8) de grande importância para o desenvolvimento do Concelho de Peniche e de 

toda esta região, foi com particular satisfação que, em Setembro de 1999, os autarcas e 

toda a população tomaram conhecimento do anúncio do Senhor Ministro do 

Equipamento Social de que o concurso para aquela empreitada iria ser finalmente 

lançado. 

Cumpria-se assim um projecto tantas vezes prometido e outras tantas 

adiado e dava-se satisfação a uma mais que justa aspiração das populações. 

No Orçamento de Estado para 2000 foram inscritas em PIDAC as verbas 

necessárias para o arranque da obra. 
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O concurso veio a ser efectivamente lançado, com um prazo para 

apresentação de propostas de 180 dias, tendo terminado o prazo para apresentação de 

propostas em Março de 2000. 

Em Julho de 2000 as propostas foram apreciadas e seleccionados os 

concorrentes. 

Quando se previa finalmente a adjudicação da obra para que os trabalhos 

pudessem ser iniciados ainda no ano de 2000 (já que havia verbas inscritas no OE) eis 

que surge a informação, totalmente inesperada, de que era necessário novo estudo de 

impacto ambiental. 

Chegados a Fevereiro de 2001, as escassas informações que têm sido 

prestadas à CMP indicam que o novo estudo de impacto ambiental continua sem 

aprovação pelo Governo e, por esse motivo, o início da obra continua adiado. 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão de 9 de Fevereiro 

de 2001, manifesta a sua firme determinação em que o Governo cumpra aquilo que  

prometeu, dando início imediato à pretendida obra. 

 
 Submetida a votação, foi a moção aprovada, por unanimidade e aclamação. 
 
 Mais foi deliberado promover a divulgação do documento através dos órgãos da 
comunicação social e remeter cópia ao Sr. Ministro do Equipamento Social. 
 
 Fez declaração de voto verbal o Senhor Jorge Carvalho, que declarou haver 
motivos para a apresentação da moção e que o Governo merecia uma palavra mais 
enérgica que reflectisse o estado de descontentamento geral da população. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra os deputados adiante identificados: 
 
 Duarte Nuno, que solicitou informação sobre as razões da inundação e corte da 
estrada de acesso a Peniche; alertou para a erosão que se verifica nas dunas de Peniche; 
referiu que deveria fazer-se um esforço para dignificar os acessos à zona do Hospital, 
através do asfaltamento do arruamento, construção de passeios e demarcação de 
passadeiras para peões; chamou a atenção para a aprovação das minutas das actas;  
sugeriu a realização de reunião para discussão localmente da alteração à Lei das 
Finanças Locais e referiu ter tido a imprensa dificuldades em obter da PSP informação 
sobre a actualidade da segurança das pessoas e bens no Concelho de Peniche. 
 
 Jorge Carvalho, que perguntou quais as diligências efectuadas pelo executivo 
relativamente à conclusão das obras do IC11; se o prazo de conclusão e arranque da 
ETAR iria ser cumprido; se há financiamento garantido para a construção das piscinas 
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municipais; qual o estado da criminalidade no concelho e evolução do Rendimento 
Mínimo Garantido. 
 
 Jorge Amador, que disse haver aumento de casos no âmbito da falta de 
segurança no concelho de Peniche e manifestando a sua preocupação por tal situação e 
perguntando sobre a viabilidade de implementação de um auditório, designadamente no 
antigo edifício do Cinemar. 
 
 Rui Carvalho, que chamou a atenção para a nova legislação sobre a pesca lúdica 
e os problemas que irá causar nas actividades marítimo-turísticas e desportistas e 
sugerindo que a Câmara acompanhasse o desenvolvimento da situação. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu ter havido intervenção dos serviços na 
limpeza das motas e que a rotunda junto ao Casal da Vala não permite uma maior fluidez  
de trânsito; foi chamada a atenção do INAG para a erosão das areias, solicitada uma 
intervenção nesse campo e contactado o Instituto Portuário do Centro para que as areias 
dragadas fossem canalizadas para as zonas de praia; não haver condições para 
implementar um separador central na Rua General Humberto Delgado e que os serviços 
têm previsto a construção de passeios na mesma artéria; está em estudo o plano de 
ordenamento do trânsito e que foi já recebida proposta nesse sentido; as actas têm sido 
sempre aprovadas em minuta; o processo relativo à obra  do IC11 está no início e 
encontra-se inscrito no Plano Rodoviário Nacional, a concluir, ao que tudo indica, em 
2006; foi retirada a candidatura da piscina à medida 5 e incluída na medida 3 do 
desporto; deu conta ao Governo Civil das medidas que considera prioritárias para obviar 
o clima de insegurança e criminalidade existente no concelho e iria solicitar elementos 
sobre a evolução do RMG; o Regulamento Municipal de Segurança vai ser objecto de 
alteração por forma a contemplar uma comissão executiva; está em estudo a 
possibilidade de se avançar para a construção de um auditório novo e que não é pacífica 
a publicação relativa à pesca lúdica, cuja situação deverá ter que envolver também a 
RTO. 
 
 Vice-Presidente, que referiu estar a obra da ETAR fisicamente terminada e que 
após a afinação de alguns pormenores o seu funcionamento estaria previsto para Março. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usaram da palavra os munícipes adiante 
identificados: 
 
 Joaquim Leonardo, que agradeceu a recomendação à Câmara sobre a atribuição 
a uma rua da cidade do nome de Cmdt. Silvano Ribeiro. 
 
 Henrique Bertino, que criticou as medidas tomadas sobre a actividade da pesca 
desportiva; referiu que o executivo deveria chamar a atenção  das entidades responsáveis 
para que as obras da marina fossem concluídas; alertou para a falta de sinalização e 
iluminação das passadeiras que se situam junto à entrada para o porto de pesca e 
solicitou a alteração da denominação da Av. do Porto de Pesca. 
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 Nuno Carvalho, que solicitou informação sobre os últimos desenvolvimentos 
relativamente à ocupação do espaço denominado "Cais das Gaivotas". 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
 A pedido da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados, o Senhor 
Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia Municipal da necessidade de serem 
apreciados e incluídos na ordem de trabalhos os assuntos que, a seguir, se referenciam: 
 
 - Apreciação e votação da deliberação camarária de 29/1/2001, relativa à 
alteração da Tabela de Taxas e Licenças. 
 - 1ª. Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços 
Municipalizados de Peniche. 
  
 Submetida a votação a admissão dos assuntos em apreço, foram os mesmos 
admitidos para discussão, por unanimidade, e ficando ordenados, respectivamente, como 
2º. e 3º. pontos da ordem do dia. 
 
APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS REQUERIDOS PELOS TRÊS GRUPOS 
REPRESEN-TADOS  NA  ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto um da ordem de trabalhos, e após o 
Senhor presidente da Mesa ter feito a leitura dos pedidos de informação solicitados pelos 
grupos da CDU, PS e PSD relativos a assuntos relacionados com a gestão camarária, 
concretamente sobre as obras realizadas na Pastelaria Rimor, Restaurante Dunas e 
adaptação do espaço por cima das antigas instalações da PSP, despesas efectuadas com 
estadias de autarcas e funcionários e com comunicações telefónicas; motivos que 
levaram ao pedido de renúncia do contrato pelo Sr. Assessor de Imprensa, Senhor Helder 
Blayer e razões da falta de pagamento do respectivo vencimento e envolvimento da 
Câmara na construção da nova unidade de farinha de peixe; o deputado municipal, 
Senhor Jorge Carvalho ter referido desconhecer os assuntos que iriam ser tratados, e, por 
isso, não ter tido a possibilidade de os analisar e o Senhor Presidente ter prestado as 
informações e promovido a leitura dos ofícios resposta, usaram da palavra os deputados 
municipais, a seguir identificados: 
 
 João Cláudio, que manifestou a sua surpresa sobre as informações prestadas e 
relativas ao ex-Assessor de Imprensa e referiu que, por uma questão de princípio, sendo 
o assunto algo melindroso e sigiloso, deveria a Câmara ter dado outro tratamento ao 
mesmo, evitando de alguma forma a divulgação de pormenores da vida de uma pessoa. 
 
 Franco Pinto, que referiu que "quem tem telhados de vidro" deveria ponderar e 
acautelar certas afirmações que produz. 
 
 Duarte Nuno, que perguntou se houve conhecimento público da carta remetida 
pelo ex-Assessor de Imprensa e de que forma. 
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 Presidente da Mesa, que referiu ser função da Assembleia acompanhar o 
exercício do executivo e normal que os membros pretendam ser esclarecidos. 
 
 Delfim Campos, que disse não ser matéria com relevância e dignidade para ser 
discutida na Assembleia, havendo outros locais próprios para o efeito. 
 
 Intervieram, a seguir, os deputados municipais: 
 
 Franco Pinto, que referiu não prescindir de discutir a falta de pagamento dos 
vencimentos a qualquer funcionário. 
 
 Paulo Santos, que referiu ter ficado preocupado quando ouviu dizer que havia 
ordenados em atraso e não compreender a filosofia do assunto não ser discutido. 
 
 Marco Bem, que referiu que a vida das pessoas não deve ser dilacerada, e, 
aludindo à publicitação havida no "Peniche Directo",  entende que se justifica o direito 
de defesa da pessoa visada. 
 
 Duarte Nuno, que disse estar o assunto a ser tratado hipocritamente e com 
demagogia. 
 
 Fernando Manjolinho, que discordou da forma como o anterior orador se referiu 
ao tratamento do assunto. 
 
 Paulo Rodrigues, que referiu não haver disposição legal que permita ao Senhor 
Presidente da Câmara inviabilizar o pagamento de vencimentos, quando devidos. 
 
 Raúl Santos, que referiu ter o grupo da CDU legitimidade para solicitar 
informação descriminada que entender sobre a actividade camarária e solicitou 
informação relativamente ao edifício comprado aos herdeiros de António da Conceição 
Bento, sito no gaveto entre as Ruas Marquês de Pombal e Nª. Srª. da Conceição, nesta 
Cidade. 
 
 Américo Gonçalves, que questionou se o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel tinha conhecimento ou não sobre a legalidade do empreendimento da 
Tupatur. 
 
 Jorge Amador, que solicitou a disponibilização de informação sobre o 
Restaurante Dunas na próxima reunião. 
 
 Eduardo Figueira, que referiu não estar contemplado na Lei das Autarquias 
maiores competências às juntas de freguesia e entende que os presidentes das respectivas 
juntas deveriam participar activamente em questões relacionadas com o urbanismo. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 29 DE 
JANEIRO DE 2001, RELATIVA À ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS: 
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 A Assembleia passou à apreciação do 2º. ponto da ordem de trabalhos, não se 
registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida à votação, foi a alteração apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do 3º. ponto da ordem de trabalhos, não se 
registaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetido à votação, foi o documento apresentado aprovado, por maioria, com 
26 votos a favor e 1 abstenção. 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usou da palavra a Srª. Mafalda Ramos, que 
questionou sobre a limpeza, recolha e deposição de resíduos após a entrada em 
funcionamento da ETAR. 
 
 Pelo Senhor Vice-Presidente foram prestados os esclarecimentos 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. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo duas horas e trinta 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. 
 


