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ACTA N.º 6/2001 
 

ACTA   DA   SESSÃO   ORDINÁRIA   DO  MÊS   DE   DEZEMBRO   
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 
27 DE DEZEMBRO DE 2001: 

 
 Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e um, no edifício-
sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas, 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 Jorge Alberto Bombas Amador, Luis Gonzaga Franco Pinto, 
Jorge Santos Carvalho, Raúl Fernando Conceição Santos, Delfim António Ferreira 
Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, Jorge Serafim Silva Abrantes e Fernando 
Manjolinho Costa, 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 – Designação de um representante da Assembleia para o Conselho 
Geral do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha. 

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

 
 Não compareceram à reunião os Senhores Vidaúl Félix da Glória, Eduardo 
Marques Dias Figueira, Duarte Nuno Simões Vicente, Luis Fernando Pereira Vala 
Firmino, Joaquim Luis de Jesus Santos, João Cláudio Ferreira Martins Neves, Susete 
Silva Costa Laranjeira, Rui António Rodrigues Carvalho, Joaquim Alexandre 
Completo Correia Silva e Marco António Borges Bem. 
 
 Assistiu à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor João Paulo Oliveira 
Teófilo. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:   
 
 A Mesa deu conhecimento dos ofícios remetidos pelos Senhores Presidentes das 
Juntas de Freguesia de Conceição, S. Pedro e Atouguia da Baleia, em que comunicam, 
ao abrigo do disposto na alínea c) do nº. 1 do Art.º 38º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, as suas substituições à reunião de hoje, respectivamente pela Tesoureira 
Maria Isabel dos Santos Brás Costa e pelos Secretários Cesaltino Eustáquio Martins e 
Joaquim Faustino Bruno dos Santos. 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
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 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
justificação da falta, a seguir indicada: 
 - Do Senhor  Delfim  António Ferreira  Campos, por não ter estado presente na 
reunião de 12 de Outubro do corrente ano, por motivos de ordem pessoal 
inultrapassáveis. 
 
 A Mesa informou de que havia considerado justificada a falta. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas nºs. 4 e 5, respectivamente das reuniões realizadas nos 
dias 25 de Setembro e 12 de Outubro do corrente ano, tendo sido dispensada a leitura 
das mesmas por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos 
membros da Assembleia. 
 
 Postas à discussão, uma após a outra, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetidas à votação, constataram-se os seguintes resultados: 
 
 - Acta nº. 4 – Aprovada, por maioria, com 1 abstenção (do Senhor Jorge 
Amador). 
 - Acta nº. 5 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções (dos Senhores Delfim 
Campos, Jorge Amador e Manjolinho Costa). 
 
 Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
  
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 – Ofício refª. 387/01, de 8.10.01, da Confederação Nacional das Associações 
de Pais – CONFAP, remetendo 2 exemplares de desdobrável editado com a finalidade 
de apoiar a acção dos representantes dos pais, bem como convite para o Seminário 
Nacional sobre a prevenção da droga, a realizar em Leiria, no dia 27.10.2001. 

 
2 – Ofício nº. 7671, de 19.10.01, da CMP, remetendo cópia do relatório de 

auditoria ao I.O. Ambiente, efectuado pelo IGAT, bem como da informação s/ o 
mesmo prestada pelo Director de Projecto da CMP. 
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3 – Circular nº. 92/01, de 19.10.01, da ANMP, dando conhecimento de moção 
aprovada relativamente à "Modernização e Dignificação das Assembleias Municipais". 

 
4 – Circular nº. 93/01, de 24.10.01, da ANMP, remetendo síntese dos trabalhos 

relativos ao "Encontro Nacional de Museologia e Autarquias", que se realizou em 18 e 
19 de Outubro de 2001, em Vila do Conde. 

 
5 – Ofício, datado de 24.10.01, do grupo parlamentar do PCP, remetendo cópia 

da intervenção que a deputada Natália Filipe proferiu em sessão plenária sobre "O 
Movimento pela abertura do Centro de Hemodiálise das Gaeiras". 

 
6 - Circular nº. 96/01, de  31.10.01, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 

seu boletim  nº. 96 – Outubro/01 
 
7 – Ofício nº. GAB.1011/01, de 9.11.01, do Governo Civil do Distrito de Leiria, 

endereçando convite para a inauguração das salas de atendimento à vítima, que se 
realizará no dia 14 de Novembro, com a presença do Senhor Secretário de Estado da 
Administração Interna, no edifício da PSP local. 

 
8 – Ofício, datado de 18.11.01, da editora ASA, dando conhecimento da edição 

da publicação "As Autarquias Locais na União Europeia", de Mário Rui Martins, e 
remetendo cupão de encomenda. 

 
9 – Ofício nº. C.E.AM nº. 3124/01, de 27.11.01, da A.M. de Vila Nova de Gaia, 

remetendo cópia de comunicado apresentado pela CRAM em conferência de imprensa, 
no dia 26 e Novembro, e relativo à "Modernização e Dignificação das Assembleias 
Municipais". 

 
10 - Circular nº. 99/01, de  7.12.01, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 

seu boletim  nº. 97 – Novembro/01. 
 
11 – Circular nº. 100/01, datada de 10.12.01, da ANMP, informando que 

durante o próximo dia 16 de Dezembro (Eleição Autárquica 2001) disporá de um site 
na Internet e de um Gabinete Jurídico para prestar a informação e o necessário apoio 
aos associados. 

 
12 – Ofício nº. 100/01, de 11.12.01, da ANMP, remetendo um exemplar do 

Álbum de Prata do Poder Local Democrático. 
 
13 - Exemplar nº. 50 – Setembro/Outubro 01, do "Jornal do Deficiente". 
 
14 – Exemplar nº. 159 – Novembro 01, da publicação "Associação" – Órgão 

Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
15 - Exemplares nº. 112,113 e 114 – Outub., Nov. e Dezembro/01, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial de Peniche. 
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16 – Exemplar nº. 7/8/9/10/11 – Jul/Nov 01, da Revista dos Médicos. 
 
17 – Exemplar nº. 6 – Nov 01, da publicação "Região de Lisboa Oeste e Vale do 

Tejo". 
 
18 – Circular nº. 103/2001, datada de 18.12.2001, da ANMP, congratulando-se 

com a forma cívica como decorreu o acto eleitoral de 16 de Dezembro, saudando todos 
os autarcas que terminaram os seus mandatos, bem como os que agora começam e 
informando que se encontra já a preparar o seu congresso que se realizará em 11 e 12 
de Abril de 2002. 

 
19 – Exemplar da publicação LC – Litoral e Centro – Dezembro de 2001. 
 

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. 
 
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 
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. 
 
e-2) OUTROS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do assunto acima referido, usaram da 
palavra os senhores deputados municipais adiante identificados: 
 
 Jorge Amador, que lembrou a moção produzida pela Assembleia sobre o 
depósito de areias provenientes das obras do porto e, uma vez que a situação não 
melhorou e até se intensificou, solicitou informação sobre as respostas obtidas sobre o 
assunto; alertou para a possibilidade de descaracterização da praia do Molhe Leste e 
eventuais problemas que poderiam ser criados à entrada da barra, caso não houvesse 
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uma colocação correcta das areias no mar alto e manifestou o seu desagrado face à 
ausência de informação dos munícipes relativamente a candidaturas apresentadas no 
âmbito de programas de recuperação de habitações degradadas. 
 
 Jorge Carvalho, que referiu da impossibilidade de consultar as actas da Câmara 
através da Internet; perguntou qual a previsão da conclusão das obras junto à Escola D. 
Luis de Ataíde e reiterou o pedido de disponibilização do documento sobre a situação  
financeira com  maior brevidade. 
 
 A seguir, usaram da palavra os Senhores abaixo referenciados: 
 
 Presidente da Mesa, que referiu que todos os pedidos apresentados devem ser 
objecto de apreciação e de resposta; disse que é de lamentar que a administração do 
País não tenha conseguido encontrar soluções operacionais para resolver rapidamente o 
problema e que iria averiguar o que se passa através do IPC e IMP e lembrou que as 
dragagens são necessárias para desassoreamento da barra. 
 
 Presidente da Câmara, disse saber que foi autorizada a colocação de areias nos 
cordões dunares de Peniche e Consolação, tem havido movimentação e transporte de 
areias e que cerca de 520 000 m3 seriam colocados em alto-mar. 
 
 Vice-Presidente da Câmara, que informou estarem as obras de saneamento 
junto à Escola D. Luis de Ataíde concluídas, provavelmente no prazo de 40 a 60 dias. 
 
 Seguidamente, registaram-se as intervenções dos deputados municipais a seguir 
referidos: 
 
 Américo Gonçalves, que disse nada saber sobre o ordenamento do trânsito na 
cidade de Peniche, muito embora tenha pertencido à comissão de estudo e análise do 
processo. 
 
 Jorge Amador, que referiu ter a comissão realizado trabalho positivo, sobre o 
qual apresentou documento contendo propostas que não foram concretizadas e a que 
urge dar sequência. 
 
 Intervieram, a seguir, os Senhores: 
 
 Presidente da Câmara, que referiu a qualidade do Plano de Ordenamento do 
Trânsito e apontou algumas dificuldades na sua concretização face a situações de 
difícil solução e tratamento. 
 
 Presidente da Mesa, que apresentou, verbalmente, a seguinte proposta de 
recomendação: 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
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  Que a Câmara Municipal aproveite o trabalho desenvolvido pela 
Comissão de Trânsito, no âmbito do processo de ordenamento do trânsito em Peniche, 
o analise, reflicta sobre o conjunto de propostas apresentadas e dê sequência ao 
mesmo. 
 
 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade.   
  
  
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA PARA O 
CONSELHO GERAL DO CENTRO HOSPITALAR DE CALDAS DA RAINHA: 
 
 Passando a Assembleia ao único ponto da ordem de trabalhos, em epígrafe, 
usaram da palavra os senhores deputados municipais, a seguir identificados: 
 
 Américo Gonçalves, que manifestou o seu desapontamento pelo facto das 
reuniões  se consubstanciarem à discussão de assuntos de ordem técnica, não serem 
efectuadas com maior periodicidade e na última ter sido o único membro de uma 
Assembleia Municipal a estar presente. 
 
 Jorge Amador, que propôs que o assunto fosse discutido na próxima reunião, o 
que foi aceite pela Assembleia. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
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: 
 
 Após o Senhor Presidente da Mesa ter efectuado uma intervenção final de 
despedida de saudação e agradecimento,  em que vincou o contributo que a Assembleia 
prestou no domínio das relações autárquicas e na solução de assuntos relacionados com 
o desenvolvimento de Peniche e manifestado o desejo de enriquecimento de relações e 
colaboração futuras, usaram da palavra os senhores deputados municipais, adiante 
identificados: 
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 Luis Franco Pinto, que enalteceu a camaradagem que presidiu nas relações 
entre os diversos grupos e referiu que mesmo em algumas discussões mais acaloradas 
se pretendeu somente avivar os debates sem haver intenção de denegrir a imagem de 
alguém. 
 
 Delfim Campos, que referiu, independentemente da eficácia da Assembleia, 
dever fazer-se, futuramente, um esforço para que se proporcione uma maior 
aproximação com as populações. 
 
 Jorge Carvalho, que disse dever a Assembleia, no âmbito das competências 
que lhe estão atribuídas, exercer uma acção mais interventiva e fiscalizadora e facultar 
para o exterior toda a informação tratada nas reuniões. 
 
 A seguir, e sendo vinte e três horas e vinte 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. 


