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ACTA N.º 4/2001 
 

ACTA  DA   1ª. REUNIÃO  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS  DE 
SETEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, REALI-
ZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2001: 

 
 Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano dois mil e um, no edifício-
sede das Juntas de Freguesia de Peniche,  pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco 
minutos, estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, João Manuel 
Jesus Gomes e Belmiro do Nascimento Ribeiro,  respectivamente, Presidente, Primeiro  
e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Vidaúl Félix da Glória, Sebastião 
Codinha Batalha, Manuel Machado Chagas, Eduardo Marques Dias Figueira, Jorge 
Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, Jorge Santos Carvalho, Raúl 
Fernando Conceição Santos, 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, Américo Araújo Gonçalves, Jorge Serafim Silva Abrantes, 
Fernando Manjolinho Costa e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia 
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1º. – Período de “antes da ordem do dia”. 
  
 2º. – 1º. Período de intervenção do público. 
 
 3º. – Período da ordem do dia: 
 
 1 – Concessão  de  autorização  para concessão  da  distribuição  de  
energia eléctrica em baixa tensão à EDP. 
 2 – Apreciação e votação do Regulamento de Resíduos Sólidos. 

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

 
 Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos o Senhor Joaquim Alexandre Completo Correia Silva (23.25H). 
 
 Não compareceu à reunião o Senhor Duarte Nuno Simões Vicente. 
 
 Assistiu à reunião a Senhora Vereadora Anabela Correia Dias. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:   
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de S. Pedro, 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 Cesaltino Eustáquio Martins. 
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SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
suspensão de mandato, a seguir indicado: 
 
 - Do  Senhor Rui  António  Rodrigues  Carvalho, por  um  período  de  10 dias, 
a partir de 21 de Setembro corrente, por se encontrar ausente no estrangeiro. 

 
 A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitado. 
 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: 
 
 Foi presente a acta nº. 3, da reunião realizada no dia 22 de Junho do corrente 
ano, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos membros da Assembleia. 
 
 Submetida à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
 Posta à votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
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, por ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia um 
memorando dos documentos recebidos: 
 

1 – Carta, datada de 19.07.2001, de Mário Paulo Silva Deus, remetendo abaixo 
assinado no qual solicita a limpeza e o alcatroamento da Travessa da Fialha, em 
Peniche. 

 
2 – Carta ref.ª n.º VS/TF/148/01, datada de 21.6.2001, da Agência de 

Desenvolvimento Regional do Oeste, endereçando convite para a apresentação pública 
de lançamento on-line do Portal do Oeste, www.oestedigital.com. 

 
3 – Carta, datada de 25.6.2001, de Carlos Manuel Santana de Almeida, 

concessionário do restaurante do Parque de Campismo Municipal de Peniche, 
apresentando reclamação relativamente a publicidade de outros restaurantes afixada na 
recepção daquele Parque de Campismo. 

 
4 – Carta n.º 4155, datada de 28.6.2001, do Instituto Politécnico de Leiria, 

dando conhecimento de que não se realizará a visita do Senhor Presidente da 
República à Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche. 
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5 – Circular n.º 67/2001, datada de 11.7.2001, da ANMP, remetendo cópia da 
terceira alteração à Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, relativa à Lei das Finanças Locais. 

 
6 – Circular n.º 68/2001, datada de 12.7.2001, da ANMP, remetendo o 

Programa de Reforma da Despesa Pública aprovado pelo Conselho Directivo daquela 
Associação. 

 
7 – Circular n.º 69/2001, datada de 17.7.2001, da ANMP, remetendo a 

Resolução aprovada pelo Conselho Directivo daquela Associação e relativa ao Plano 
de Acção Nacional de Luta Contra a Droga e Toxicodependência. 

 
8 – Carta n.º 129/DI, datada de 18.7.2001, da CERCIP, remetendo exemplar da 

revista Fenacerci, no âmbito da Campanha Pirilampo Mágico. 
 
9 – Circular n.º 72/2001, datada de 24.7.2001, da ANMP, remetendo documento 

relativo aos valores máximos de referência para financiamento do FEDER nos Eixos 
Prioritários 1 e 2 dos Programas Operacionais Regionais. 

 
10 – Circular n.º 74/2001, datada de 1.8.2001, da ANMP, apresentando alguns 

esclarecimentos relativamente ao Plano Rodoviário Nacional e a Desclassificação de 
Estradas. 

 
11 – Carta, datada de 23.8.2001, dos membros da CDU na Assembleia 

Municipal, solicitando a convocação de reunião extraordinária com vista à discussão 
do problema de interdição das praias do Molhe Leste e Supertubos. 

 
12 – Carta, datada de 31.8.2001, do Serviço de Finanças de Peniche e em nome 

do Senhor Orlando Sanches Duarte, comunicando que cessa as suas funções como 
chefe daquela repartição de finanças, por motivos de aposentação. 

 
13 – Carta n.º 14/01, datada de 7.9.2001, da Arménia – Movimento 

Ambientalista de Peniche, dando conhecimento de que se encontra inscrita como 
Associação Equiparada ONGA. 

 
14 – Edição n.º 93 – Junho/01, do Boletim da ANMP. 
 
15 – Edição n.º 94 – Julho/01, do Boletim da ANMP. 
 
16 – Edição n.º 49 – Julho/Agosto de 2001, de “O Jornal do Deficiente” do 

Órgão da Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes. 
 
17 – Edição n.º 110 – Agosto de 2001, do “Boletim Informativo” da Associação 

Comercial de Peniche. 
 
18 – Edição n.º 111 – Setembro de 2001, do “Boletim Informativo” da 

Associação Comercial de Peniche. 
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19 – Edição n.º 1/2/3/4/5/6 – Jan.Jun./01, da “Revista dos Médicos”. 
 
20 – Edição n.º 13 – Junho de 2001, da publicação “Moinho Velho” da Junta de 

Freguesia de Ferrel. 
 
21 – Edição n.º 157 – Setembro de 2001, do jornal “Associação” do Órgão da 

Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes 
 
22 – Edição especial 2001, da revista “Porto de Encontro – Viagem pelo nosso 

Século”, da Câmara Municipal do Porto. 
 
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 n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 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. 
 
 A seguir, usou da palavra o deputado municipal, adiante identificado: 
 

 Eduardo Figueira, que perguntou quais os motivos que deram origem à 
anulação do concurso para elaboração do Plano de Urbanização de Ferrel, em que 
momento se detectou o erro e qual o ponto da situação actual; lamentou que, sendo um 
assunto de vital importância para o desenvolvimento da freguesia, não tivesse havido o 
cuidado suficiente para que não existissem lapsos e atrasos no processo e chamou a 
atenção que já são demasiadas vezes que a freguesia é confrontada com situações 
idênticas. 

 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que referiu que a 
anulação e a abertura de um novo concurso se deveu a um erro na carta que foi 
elaborada e entregue à Câmara, ainda não validada pelo IPCC, e na qual se detectou 
que os planos de urbanização de Ferrel e Baleal ficavam sobrepostos, o que não é 
possível. 
 
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 da informação prestada pelo 
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Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do n.º 1 do Art.º 
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do 
Município. 
 
 Submetida à discussão, interveio o deputado municipal, a seguir identificado: 
 
 Paulo Rodrigues, que  solicitou  informação  sobre  a  importância  de  cerca  
de 73 000 contos que existe como diferença no valor da dívida a fornecedores. 
 
 A seguir, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que referiu que iria 
mandar verificar a que respeita tal valor. 
 
e-2) OUTROS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do assunto acima referido, usaram da 
palavra os Senhores adiante identificados: 
 
 Paulo Rodrigues, que aludiu ao arrendamento aprovado, por unanimidade, pela 
Câmara, ao comunicado emitido pela CDU e à não tomada de posição pública por 
parte do Presidente da Câmara sobre a falta de aproveitamento e utilização do ex-
prédio da PSP; questionou qual o ponto da situação e negociação do prédio situado nas 
traseiras da igreja de São Pedro; se o concurso para execução das obras do porto de 
pesca foi lançado sem estudo de impacto ambiental; se a Câmara deu autorização para 
que as areias extraídas fossem colocadas junto à avenida, quem tem a obrigação de as 
remover e a quem deverão ser imputados os custos destes trabalhos. 
 
 Presidente da Câmara, que disse que gostaria que lhe fossem apresentados 
outros espaços que possibilitassem a melhoria das condições de trabalho de outros 
serviços e que a utilização está dependente de reunião, a tratar na próxima semana;  
referiu que o prédio adquirido aos herdeiros do Senhor António Bento, no mandato 
anterior, foi um mau negócio e não estar disponível  para nele efectuar qualquer 
recuperação devido aos encargos envolvidos; que as obras do porto, face à nova 
legislação, não estavam sujeitas a estudo de impacto ambiental e que é da 
responsabilidade do IMP a retirada das areias e reposição do terreno no estado em que 
se encontrava antes; lembrou os contactos havidos e promoveu a leitura de fax e ofício 
do IPC e Secretaria de Estado da Administração Portuária, referentes à remoção das 
areias e deu conhecimento que já há acordo entre o Instituto da Água, o ICN e a Rede 
Natura. 
 
 Presidente da Mesa, que lamentou que os intervenientes no processo não 
tivessem tido a eficácia e coordenação suficiente por forma a evitar a situação presente 
e com a dimensão existente. 
 
 Luis Franco Pinto, que apresentou posição escrita do grupo do PS sobre a 
matéria. 
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 Delfim Campos, que referiu que o grupo da CDU não se opunha desde que 
fosse apresentado o documento como moção e como procedente da Assembleia. 
 
 Presidente da Mesa, que promoveu a leitura do documento apresentado e 
propôs que o texto, já devidamente ajustado, e que a seguir se transcreve, fosse 
discutido e entendido como uma proposta da Assembleia, o que foi aceite, por 
unanimidade. 
 
POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE SOBRE AS AREIAS 

PROVENIENTES DAS OBRAS DA 2ª. FASE DO PORTO DE PESCA DE 
PENICHE 

 
Regozijámo-nos com a adjudicação da 2ª. Fase do Porto de Pesca, 

atitude que naturalmente mantemos e que desejamos ver secundada com as rápidas 
adjudicações das infra-estruturas e equipamentos que lhe estão associadas, dado que 
se vai tornando escasso o tempo disponível para a sua execução. 

Compreendemos que seja uma obra que, pela sua envergadura, não 
poderá deixar de provocar consequências na normalidade da vida da cidade. 

Já não compreendemos, nem poderemos aceitar, é que o dono da obra, 
no caso o Instituto Marítimo-Portuário, não encontre soluções, em tempo útil, para 
evitar a cobertura com areias de todos os espaços circundantes, com as nefastas 
consequências que no plano visual ou, ainda pior, na sua dispersão por todo o lado, 
daí advém. 

O que nos leva a reclamar de V. Exª. medidas rápidas e enérgicas, em 
ordem a que: 

1 – Se inicie, de imediato, uma retirada de areia que, no mínimo, 
compense a que todos os dias a obra deposita; 

2 -  Se  consiga, até  final do ano, uma forte  redução  da areia  
actualmente acumulada, de molde a garantir alguma tranquilidade no inverno que se 
aproxima; 

3 – Se aproveitem as areias a movimentar para uma criteriosa 
recuperação das praias e dunas que delas careçam. 

 
 Seguidamente, usaram da palavra os deputados municipais adiante 
mencionados: 
 
 Jorge Amador, que referiu ter já chamado a atenção para o problema e que de 
início fazia sentido esta tomada de posição; que a questão do estudo de impacto 
ambiental é igual ao do IP6 e que o IPC não quis fazer o referido estudo. 
 
 João Cláudio,  que disse dever a posição ser mais contundente e que foi pena 
não ter sido tomada logo em Junho; se a obra fosse da responsabilidade de uma 
empresa privada as entidades estatais já há muito teriam obrigado à remoção das 
areias; não haver garantias que as areias seriam retiradas até ao Inverno e que Peniche 
venha a beneficiar com a colocação das mesmas e sugeriu que o conjunto das medidas 
rápidas e enérgicas propostas fossem solicitadas a outras entidades. 
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 Franco Pinto, que referiu que a posição a tomar é mais uma forma de pressão 
para que seja possível que o compromisso até ao Inverno seja cumprido mais 
rapidamente e que não fosse  entendida como um arrependimento sobre a construção e 
utilidade da obra. 
 
 Jorge Carvalho, que disse ter a quantidade de areia aumentado no período de 6 
meses. 
 
 Paulo Rodrigues, que referiu que o grupo do PSD pretende que a situação seja 
resolvida e que considera a 2ª. fase das obras do porto importante para o concelho; 
concorda com a posição, a qual deveria ter sido apresentada mais cedo e manifestou a 
sua preocupação relativamente à necessidade de reforço do molhe oeste. 
 
 Falaram, a seguir, os Senhores: 
 
 Presidente da Câmara, que referiu que tem defendido a não comercialização 
das areias extraídas e que, em contrapartida, sejam utilizadas no concelho, 
nomeadamente na selagem da lixeira de Ferrel, e, em especial, no carregamento das 
praias. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu não ter o IPC qualquer intervenção no 
processo, dado que o dono da obra é o IMP; que, embora  tratando-se de obra desejável 
e não tendo havido o cuidado suficiente e atempado de coordenação e fiscalização 
conforme ia avançando, é legítimo, mesmo parecendo que há resposta para corrigir ou 
desagravar o problema, que a Assembleia assuma uma posição de inconformismo, não 
aceite o estado actual da situação e reclame a tomada de medidas imediatas de 
resolução que procurem inverter o rumo dos acontecimentos. 
 
 Submetido a votação, foi o documento apresentado aprovado, por unanimidade. 
 
 A Assembleia deliberou, ainda, que a posição tomada fosse remetida aos 
Senhores Ministros do Equipamento Social e do Ambiente, Secretários de Estado da 
Administração Portuária, do Ambiente e do Ordenamento do Território e Conservação 
da Natureza, IPC, INAG, ICN, DRAOT e IMP. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 
referenciados: 
 
 Jorge Amador, que questionou sobre a data da adjudicação da obra do IP6; 
referiu a falta de evolução do reforço dos profissionais de saúde no Hospital de 
Peniche; chamou a atenção para a falta de acção da comissão de saúde e que, face ao 
estado actual da situação, é urgente  a realização de reunião para conhecimento da 
realidade; perguntou qual o valor dos trabalhos a mais relativamente à obra de 
recuperação dos Paços do Concelho; manifestou a sua preocupação por não ter ficado 
qualquer marco histórico do património local na área do loteamento previsto para a 
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antiga fábrica do "Algarve Exportador" e referiu que o grupo da CDU se congratulava 
com o trabalho denominado "Apontamentos para a História dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche", da autoria do Senhor Fernando Engenheiro. 
 
 Jorge Carvalho, que aludiu a entrevista concedida pelo Senhor Presidente da 
Câmara ao jornal "Tribuna do Oeste" sobre o IP6 e sobre o qual teceu alguns 
considerandos, nomeadamente quanto ao atraso que se verifica com o início das obras; 
questionou sobre os avanços efectuados com a obra de requalificação e recuperação da 
EN114 e se o traçado da IC11 já está estudado. 
 
 João Cláudio, que perguntou sobre o grau e estado de funcionamento da 
ETAR; como estão a ser encaminhados os resíduos provenientes da zona da Prageira, 
qual a percentagem de esgotos tratados e se, face aos problemas existentes, não seria 
desejável fazer-se estudo sobre o assunto. 
 
 Paulo Rodrigues, que perguntou sobre a evolução do processo do fosso das 
muralhas e eclusa e estado em que se encontram. 
 
 Presidente da Câmara, que referiu que o estudo de impacto ambiental sobre o 
IP6 vai avançar para inquérito público, em 2/10/01, segundo informação prestada pela 
Secretaria de Estado do Ambiente; que dos contactos havidos com o Director do 
Centro de Saúde foi informado do despacho de reintegração do Dr. Coelho e Silva e do 
reforço com mais dois enfermeiros; que face às alterações ao projecto inicial do 
edifício dos Paços do Concelho haverá necessidade da celebração de contrato 
adicional; que ficou acordado com os loteadores do "Algarve Exportador" a 
manutenção do fumeiro existente; que o ICERRE tem programado os trabalhos de 
requalificação da EN114 e que, conforme informação que recebeu, estes teriam início 
no dia de amanhã; que está a ser estudado o traçado do IC11, cuja obra é para executar 
até 2006, segundo o Plano Rodoviário Nacional que existe; que no jornal "A Voz do 
Mar" foi publicado um artigo sobre o estado de funcionamento da ETAR de Peniche, o 
qual poderá dar uma visão mais global da situação; que está em fase de estudo prévio a 
intervenção no fosso das muralhas e perguntando com que dinheiro é possível avançar 
para a construção da eclusa. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu que a nível do serviço ambulatório é grave a 
situação no Hospital de Peniche, que soluções visíveis não existem e que os esforços 
que se vão conhecendo apontam sempre para metas mínimas; disse que se poderia 
marcar reunião da comissão de saúde e para a qual se convocariam o Director do 
Centro de Saúde de Peniche, o Delegado de Saúde e o Senhor Presidente da Câmara. 
   
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usou da palavra o Senhor Manuel Joaquim 
Leonardo, que interpelou a Mesa sobre a falta de acessos rodoviários e ferroviários 
tendentes a proporcionar o escoamento das matérias e produtos do porto de pesca e 
percentagem de funcionamento da ETAR e deu conhecimento da forma irresponsável 
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como estão a ser executados os trabalhos de saneamento e ligação dos esgotos pluviais 
por empresa loteadora. 
 
 Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos julgados 
adequados. 
 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
 Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e quatro  horas e dez minutos, o Senhor Presidente  da  Mesa  
declarou  encerrada  a  reunião, da  qual, para  constar, se  lavrou a presente  acta  que  
eu,  
                                        , 1º. Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela 
Mesa. 


