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ACTA N.º 5/2001 
 

ACTA  DA   2ª. REUNIÃO  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS  DE 
SETEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, REALI-
ZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2001: 

 
 Aos doze dias do mês de Outubro do ano dois mil e um, no edifício-sede das 
Juntas de Freguesia de Peniche,  pelas vinte e uma horas e quarenta e oito 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, Jorge Santos Carvalho, Raúl Fernando Conceição Santos,  Joaquim Luis Jesus 
Santos, João Cláudio Ferreira Martins Neves, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, Rui António Rodrigues Carvalho, Jorge 
Serafim Silva Abrantes e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal 
de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1º. – Período da ordem do dia. 
  

 1 – Apreciação e votação da 1ª. Revisão ao Plano de Actividades e da 1ª. 
Revisão ao Orçamento da Câmara Municipal de Peniche,  para o ano financeiro de 
2001. 

 
 2 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 1 de Outubro de 2001, 

relativa à fixação da Taxa da Contribuição Autárquica. 
  
 3 - Concessão de autorização para concessão da distribuição de energia 

eléctrica em baixa tensão à EDP. 
 
 4 – Apreciação e votação do Regulamento de Resíduos Sólidos. 
 
 5 – Apreciação e votação do Regulamento de Inventário e Cadastro do 

Património da Câmara Municipal de Peniche. 
 

 2º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

respectivos trabalhos os Senhores Luis Fernando Pereira Vala Firmino (22.10 H), 
Paulo Jorge Ferreira Santos (21.45 H) e Joaquim Alexandre Completo Correia Silva 
(23.02H). 
 
 Não compareceram à reunião os Senhores  Duarte Nuno Simões Vicente, 
Fernando Manjolinho Costa e Delfim António Ferreira Campos. 
 
 Assistiu à reunião a Senhora Vereadora Anabela Correia Dias. 
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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 Tesoureiro da referida Junta de Freguesia, Senhor Fernando 
Pereira Ferreira. 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandatos, a seguir indicados: 
 

- Do  Senhor Belmiro  do  Nascimento  Ribeiro, por  um  período  de  8 dias, a 
partir de 10 de Outubro corrente, por se encontrar ausente no estrangeiro. 
 

- Da Senhora Susete Silva Costa Laranjeira, por um período de 8 dias, a partir 
de 11 de Outubro corrente, por se encontrar fora da área do concelho, por motivos 
profissionais. 

 
 A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhores Luis Alfredo Santos Costa e Rui Manuel Severino Ferreira (do PS), 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que 

adiante se reproduz, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua 
leitura, excepto quanto aos dois primeiros pontos, que leu,  e informou quais as 
entidades a quem foi remetida a posição assumida sobre a questão das areias 
provenientes das obras da 2ª. fase do porto. 

 
1 – Ofício nº. 9758, Procº. 105.65/2001, datado de 2.10.01, do Ministério do 

Equipamento Social, acusando a recepção do ofício da Assembleia e informando que 
este foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Administração Marítima e 
Portuária; 

 
2 – Ofício nº. 3729, Procº. 066 – Reg. 3738, datado de 4.10.01, da Secretaria de 

Estado do Ambiente, acusando a recepção do ofício da Assembleia e informando que o 
mesmo foi remetido à DRAOTLVT. 

 
3 – Carta, datada de 18.9.01, da Juripress, Lda, disponibilizando os seus 

serviços para transcrição de gravações áudio e vídeo das reuniões dos órgãos 
municipais. 
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4 – Edição nº. 95 – Setembro/01, do Boletim da ANMP. 
Terminada a leitura do expediente, o Senhor Presidente da Mesa distribuiu pelos 

diversos grupos partidários, para apreciação, fotocópias da planta de saneamento do 
loteamento que a Soc. Construções Madeira & Sales, Lda. e Outros está a levar a efeito 
na Rua da Cruz das Almas e do projecto de relatório final sobre a rotura da represa dos 
Salgados e sugeriu que, no final da reunião, houvesse um período para troca de 
impressões sobre a problemática da saúde no concelho de Peniche, e sobre a qual não 
se tomasse formalmente qualquer decisão, intenção que o Senhor Jorge Amador 
discordou e propôs a tomada de posição sobre o assunto. Pelos grupos do PS e PSD foi 
dito que aceitavam discutir o assunto depois da  apreciação da ordem de trabalhos. 

 
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 faz referência: 
 
 - Aditamento ao Artº. 1º.–A do Regulamento para Instalação de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis. 

 
Submetida a votação a admissão do assunto em apreço, foi o mesmo admitido 

para discussão, por unanimidade, e ficando ordenado como o ponto 6º. da ordem do 
dia.  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª. REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 
AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE PARA O ANO 
FINANCEIRO DE 2001: 
 
 Tendo a Assembleia passado ao ponto 1 da ordem de trabalhos, registaram-se as 
intervenções dos senhores,  adiante identificados: 
 
 Jorge Abrantes, que disse estranhar, dada a sua natureza, que matérias tão 
simples fossem objecto de revisão orçamental; aludiu aos encargos a suportar com o 
pessoal contratado e referiu que os documentos não reúnem  informação que conduza a 
uma apreciação sem reparos. 
 
 Presidente da Câmara,  que referiu a obrigatoriedade da revisão face à 
inclusão de projecto relativo à instalação da Internet e que é objectivo do executivo 
diminuir e corrigir os problemas resultantes da contratação do pessoal a termo. 
 
 Presidente da Mesa, que lembrou que a redução deve sempre ser entendida 
como uma forma de diminuir os encargos e não o contrário. 
 
 Submetidas a votação, em simultâneo, foram as revisões apresentadas 
aprovadas, por maioria, com 13 votos a favor e 10 abstenções. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 1 DE 
OUTUBRO DE 2001, RELATIVA À FIXAÇÃO DA TAXA DA CONTRIBUIÇÃO 
AUTÁRQUICA: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 2 da ordem do dia, tendo usado da 
palavra os senhores deputados municipais, adiante identificados: 
 
 Presidente da Mesa, que perguntou se, em relação ao ano anterior, houve 
alteração da taxa. 
 
 Jorge Carvalho, que referiu ser a taxa de 1,1% alta, tendo em conta os 
encargos que estão subjacentes à compra de casa nova. 
 
 Paulo Santos, que lembrou estarem os adquirentes de casa nova isentos do 
pagamento da taxa durante 10 anos. 
 
 Américo Gonçalves, que chamou a atenção para a forma incorrecta e errada 
como são  avaliadas as casas e atribuído o respectivo valor patrimonial. 
 
 Franco Pinto, que informou ser o valor atribuído pela Repartição de Finanças 
independente de outras avaliações específicas e que o proprietário poderá sempre 
contestar aquele valor. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 20 
votos a favor e 3 abstenções. 
 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO À EDP: 
 
 Passando   a   Assembleia   à   apreciação   do  ponto  3   da   ordem  de  
trabalhos, verificaram-se as intervenções dos senhores deputados municipais, a seguir 
referenciados: 
 
 Jorge Amador, que lamentou a não disponibilização do contrato para análise 
mais detalhada; manifestou a sua desconfiança em relação à  actividade desenvolvida 
pela EDP, dado que nem sempre é cumprida e assegurada a prestação imediata do 
serviço público a que está obrigada a satisfazer; perguntou quais as contrapartidas reais 
da Câmara nas relações contratuais e se o contrato pode ser renegociado em qualquer 
momento; referiu que uma concessão desta natureza deverá prever a melhoria e um 
maior investimento nas infraestruturas das redes de iluminação pública do concelho, 
por forma a acabar, de uma vez por todas, com as deficiências que ao longo dos anos 
se têm dado a revelar como perniciosas para a satisfação das boas condições e 
necessidades colectivas. 
 
 Américo Gonçalves, que perguntou qual o prazo de vigência do contrato. 
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 João Cláudio, que questionou se as contrapartidas oferecidas pela EDP 
abrangiam somente a qualidade dos materiais a aplicar nas iluminárias. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
 Presidente da Câmara, que deu conhecimento que o contrato anteriormente 
celebrado com a SEOL termina em 2002 e que o actual melhora as condições 
contratuais do Município quanto às contrapartidas financeiras, designadamente através 
do pagamento da ocupação de terrenos municipais com instalações de infraestruturas 
eléctricas e melhor qualidade nos materiais a aplicar; referiu que o contrato foi 
negociado com a  ANMP e que no acordo efectuado, cujas condições e clausulado são 
genéricos, foram fixadas medidas mais favoráveis e iguais para todos os municípios, 
com excepção da Berlenga; que as condições acordadas podem vir a ser alteradas e 
renegociadas de forma gradual; chamou a atenção que a EDP é a única empresa que 
detém a exclusividade da distribuição de energia eléctrica no País e que o contrato é 
válido por 20 anos. 
 
 Presidente da Mesa, que referiu não poderem a Câmara e a Assembleia recusar 
a celebração do contrato, sob pena de se cair no vazio, dada a exclusividade da EDP na 
matéria; lembrou que a negociação foi balizada pela ANMP e com base na legislação 
vigente e que o mais importante é saber-se das datas e condições das possíveis 
prorrogações para o caso de aparecerem novas empresas de distribuição de energia 
eléctrica. 
 
 Submetida a votação, foi a autorização aprovada, por maioria, com 17 votos a 
favor e 6 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
 
 Passando ao ponto 4 da ordem do dia, usaram da palavra os senhores deputados 
municipais, adiante identificados: 
 
 Jorge Amador, que perguntou se vai ser prática a colocação de moloks em 
todos os loteamentos ou só em alguns. 
 
 Américo Gonçalves, que disse ser um bom regulamento; questionou sobre a 
existência de norma anterior e referiu que se deveria fazer cumprir as disposições nele 
contidas. 
 
 Aleixo Braz, que perguntou qual o valor da tarifa e como iria ser implementada. 
 
 João Cláudio, que referiu a importância da implementação do regulamento e 
que a sua eficácia externa dependeria necessariamente de uma ampla divulgação juntos 
dos munícipes e rigorosa fiscalização para cumprimento estrito das disposições legais; 
disse que o regulamento está bem elaborado e que lhe apraz registar a norma que 
dispõe sobre a limpeza de resíduos sólidos caninos; sugeriu que a sua publicitação 
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fosse também efectuada em escolas; questionou das razões por que só a Resioeste foi 
considerada para poder operar a título de gestão delegada e, uma vez que a esta cabe a 
responsabilidade de colocação de ecopontos, se não seria de deixar a aprovação do 
presente regulamento para quando aquela estivesse já em actividade no concelho, e 
chamou a atenção para a urgente construção de canil face ao grande número de cães 
abandonados que vagueiam pelas ruas. 
 
 Jorge Carvalho, que perguntou se a fiscalização vai ser actuante para fazer 
cumprir o regulamento. 
 
 Américo Gonçalves, que sugeriu que os valores fixos das coimas fossem 
aumentados. 
 
 Paulo Santos, que perguntou qual vai ser a actuação dos guardas florestais 
relativamente à fiscalização a efectuar na área do Pinhal após a implementação do 
regulamento. 
 
 Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que referiu a 
existência de regulamento anterior e que este, tal como outros, regra geral, não contêm 
norma sobre o valor da tarifa, competindo à Câmara fixá-la em função dos 
investimentos programados e a realizar no sector; a Resioeste irá assegurar a gestão 
dos resíduos sólidos urbanos e selectiva (vidro, papelão, embalagens e pilhas), cuja 
recolha é da responsabilidade da Câmara e da empresa, respectivamente; a Resioeste 
irá colocar, numa 1ª. fase, 27 ecopontos na cidade de Peniche e está em sede de 
negociação a recolha selectiva no concelho após a colocação de ecopontos; foram 
adquiridos dispensadores, sacos de plástico e outros utensílios, estes últimos para 
ofertar aos munícipes proprietários de canídeos, destinados a garantir a limpeza e 
minimizar os efeitos dos dejectos daqueles na via pública; salientou que,  para além da 
necessária divulgação, irá ser efectuada uma fiscalização mais rigorosa e  solicitada a 
colaboração da população através da realização de campanha de sensibilização; o 
regulamento actual tem previsto novas coimas para os infractores; as áreas de actuação 
dos guardas florestais e fiscal dos SHL estão definidas;  a pretensão da Câmara tem a 
ver com a substituição gradual dos contentores por moloks e que está no horizonte da 
Câmara fazer a campanha junto das escolas. 
 
 Submetido a votação, foi o regulamento aprovado, por unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E 
CADASTRO DO PATRIMÓNIO DA CÂMARA: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 5 da ordem de trabalhos, tendo-se 
verificado as intervenções dos senhores,  adiante identificados: 
 Jorge Carvalho, que disse não estar contemplado no regulamento o nº. de 
unidades que vão ficar afectas à Secção de Património e lhe parecer haver comissões a 
mais. 
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 Presidente da Câmara, que referiu estar a Secção de Património dependente da 
estrutura orgânica que a Câmara pretenda implementar e que iria mandar rectificar o 
lapso existente no texto relativo à comissão de delimitação de bens "imóveis". 
 
 Submetido a votação, foi o regulamento aprovado, por unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 8 DE 
OUTUBRO DE 2001, RELATIVA AO ADITAMENTO DE UM ARTIGO AO 
REGULAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS: 
 
 Passando a Assembleia ao ponto 6 da ordem de trabalhos e após o Senhor 
Presidente da Mesa ter lido a proposta apresentada pelo executivo, usou da palavra o 
Senhor Presidente da Câmara, que referiu que o aditamento se deve ao facto de alguns 
candidatos excluídos terem invocado que o regulamento estava ferido de ilegalidade, 
por não fazer referência a norma habilitante. 
 
 Submetido a votação, sem a presença do deputado Paulo Rodrigues, foi a 
proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
 Acabada a ordem de trabalhos, e tal como tinha sido acordado no início da 
reunião, foi aberto um período destinado à análise do sistema de saúde no concelho de 
Peniche. 

Usaram da palavra os Senhores, a seguir  referenciados: 
 
 Américo Gonçalves, que propôs que se solicitasse  à ARS Centro, de acordo 
com os compromissos assumidos, a tomada de medidas tendentes a resolver os 
problemas existentes no Centro de Saúde de Peniche relacionados com a falta de 
profissionais de saúde. 
 
 João Gomes, que referiu, mesmo depois da continuidade do Dr. Coelho e da 
possibilidade de colocação de médica cabo-verdiana, haver falta de profissionais de 
saúde que dêem  resposta às solicitações dos utentes que se deslocam ao hospital. 
 
 Jorge Amador, que fez referência às lacunas existentes na área da saúde; ao 
aumento significativo de consultas em 2001 e à necessidade urgente de dotar o 
Hospital de mais meios técnicos e profissionais; disse que é uma obrigação política 
tomar medidas sobre o assunto e propôs a tomada de posição da Assembleia, a remeter 
à ARS Centro e Ministério da Saúde, delegando no Senhor Presidente da Mesa ou na 
comissão já eleita para o efeito, a elaboração de texto, onde seja manifestado a 
insatisfação do órgão e da população em geral sobre o estado actual da saúde no 
concelho, motivada pela falta de profissionais de saúde. 
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 João Cláudio, que referiu não haver solução devido à falta de mão-de-obra e 
chamando a atenção para o possível agravamento face à gestão ter que ser assegurada 
por pessoas "nomeadas". 
 
 Paulo Santos, que sugeriu que se solicitasse o preenchimento dos lugares do 
quadro. 
 
 Franco Pinto, que chamou a atenção de que o problema da falta de médicos 
tem origem no ensino. 
 
 Presidente da Mesa, que disse ser favorável à tomada de posição devido à 
generalidade dos problemas que envolvem o mau funcionamento do Centro de Saúde e 
propôs que a comissão, que aceitou, se reuna após ter elaborado texto que submeterá à 
apreciação. 
 
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 quarenta e oito 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. 


