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ACTA N.º 2/2002 
 

ACTA DA  SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DA  
ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE,  REALIZADA  NO 
 DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2002: 

 
 Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dois,  no edifício-
sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos, 
estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Alberto Bombas 
Amador e João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, 
Luis Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, Raúl Fernando Conceição 
Santos, Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa 
Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo 
Pereira Braz, Vitor Manuel Correia Filipe, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina 
Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim 
Raúl Gregório Farto, António José de Azevedo Filipe e Márcia João Brás de Timóteo, 
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 – Análise do Regimento da Assembleia Municipal. 
  2 – Designação do representante da Assembleia Municipal ao Conselho 
Geral do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha. 

  3 – Eleição do representante das Juntas de Freguesia ao XIII Congresso 
da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

  4 – Desafectação de 3 parcelas de terreno do domínio público e sua 
integração no domínio privado municipal. 

 
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
trabalhos o Senhor Fernando Manjolinho Costa. 
 
 Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luis Gonzaga 
Franco Pinto,  e os Senhores Vereadores Jorge Serafim Silva Abrantes e Vitor Manuel 
Farricha Mamede. 
 
 
TOMADA DE POSSE E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
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 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia de que se 
encontrava presente o deputado municipal, Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, que 
tinha faltado, justificadamente, ao acto de instalação do órgão. 
 O  Senhor Presidente da Mesa verificou a sua identidade e legitimidade e 
declarou-o investido nas suas funções, o qual passou, de imediato, a participar na 
reunião. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
justificação da falta a seguir referida: 

- Da Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues, no dia de hoje, por 
motivos de ordem profissional. 

 
A Mesa informou de que havia considerado justificada a falta. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foram presentes as actas nº. 6 e 1, respectivamente das reuniões realizadas nos 
dias 27 de Dezembro de 2001 e 4 de Janeiro do corrente ano, tendo sido dispensada as 
suas leituras por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos 
deputados municipais. 

 
 Postas à discussão, uma após a outra, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetidas à votação, constataram-se os seguintes resultados: 
 

- Acta nº. 6/2001 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 
- Acta nº. 1/2002 – Aprovada, por maioria, com 1 abstenção. 
 

b) EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que 
adianta se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua 
leitura, por ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um 
memorando dos documentos recebidos, excepto quanto aos três últimos assuntos, cujos 
textos foram lidos pelo 1º. Secretário.  
 
 1 – Ofício, datado  de 14.1.2002, da  Associação  do Centro  de  Dia  de   Serra    
D' El-Rei, agradecendo o convite para a cerimónia de tomada de posse do Executivo e 
Assembleia Municipal e endereçando votos de um próspero mandato para o quadriénio 
2002/2005. 
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2 – Ofício refª. 37/D/02, de 16.1.2002, da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche, agradecendo o donativo de � 1392,41, correspondente às 
senhas de presença dos deputados municipais durante o período de 24.9 a 10.12.2001 e 
remetendo o correspondente recibo. 

 
3 – Circular nº. 4/02, de 16.1.02, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 

seu boletim nº. 98 – Dezembro de 2001. 
 

4 - Ofício/Circ. nº. 8, de 18.1.02, da ANMP, dando conhecimento da realização 
do seu XIII Congresso, que se realizará nos dias 12 e 13 de Abril de 2002, em Lisboa, 
e onde se procederá à eleição dos órgãos representativos da Associação.  

 
5 – Circular nº. 9-A/2002, de  22.1.02, da ANMP, remetendo o Programa, 

Regulamento e Ficha de Inscrição relativos ao seu XIII Congresso. 
 
6 – Ofício, nº. 416 (308), datado de 28.1.02, da ATAM, endereçando votos de 

um profícuo mandato, disponibilizando-se para toda a colaboração necessária, 
remetendo lista dos Presidentes de Câmara eleitos, partidos ou coligações que 
representam, tipo de maiorias obtidas, e  solicitando, com vista à elaboração de 
listagem idêntica, elementos relativos à Assembleia Municipal de Peniche. 

 
7 – Ofício refª. 036/02, de 18.1.02, da Confederação Nacional das Associações 

de Pais – CONFAP, remetendo um exemplar do seu boletim "A Voz dos Pais" e 
endereçando convite para participação no XXVII Encontro Nacional de Associações 
de Pais, que se realizará em 23 e 24 de Fevereiro de 2002, em Almada. 

 
8 - Circular nº. 13/02, de  28.1.02, da ANMP, informando que no seu site se 

encontram disponíveis para consulta os últimos Pareceres do Comité das Regiões da 
União Europeia. 

 
   9 – Circular, datada de 15.1.2002, da CONFAP/FENPROF, submetendo à 

apreciação da AMP, com vista à sua subscrição, manifesto em torno da defesa de Uma 
Nova Escola do 1º. Ciclo do Ensino Básico. 

 
10 – Circular nº. 15/2002, de 4.2.2002, da ANMP, remetendo os quadros 

relativos às remunerações, compensações para encargos e senhas de presença dos 
eleitos locais para 2002. 

 
11 – Circular nº. 17/2002, de 6.2.2002, da ANMP, informando que com a 

publicação da Lei nº. 169/99, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, foram detectados diversos 
erros materiais, os quais foram já objecto de pedido de rectificação. 

 
12 – Carta, s/ data, do Deputado Municipal Senhor Jorge Alberto Bombas 

Amador, manifestando a sua preocupação face à ausência de reunião para debate e 
planeamento da estratégia de actuação da A.M. e sugerindo que seja solicitado à 
Câmara a disponibilização de sala para apoio aos trabalhos do Órgão. 
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13 - Circular nº. 18/02, de 08.2.02, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 

seu boletim nº. 99 – Janeiro de 2001. 
 
14 – Circular, datada de 14.2.2002, da ANMP, informando que, por lapso, na 

sua circular nº. 17/2002, de 6.2.2002, vem referida a Lei nº. 160/99, quando deveria 
constar a Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. 

 
15 – Publicação da ASPEC "Reflexões 2002 – recursos para quem tem que 

tomar decisões". 
 
16 - Exemplar nº. 51 – Novembro/Dezembro de 2001, do "Jornal do 
Deficiente". 
 
17 – Exemplares nºs. 160, 161 e 162 – Dezembro 2001, Janeiro e Fevereiro 

2002, da publicação "Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de 
Deficientes. 

 
18 - Exemplares nº. 115 e 116 – Janeiro e Fevereiro/02, do Boletim Informativo 

da Associação Comercial de Peniche. 
 
19 – Exemplar da publicação "LC – Litoral e Centro" – Janeiro de 2002. 
 
20 – Exemplar nº. 35 – Dezembro 2001, da publicação "Porto de encontro", da 

Câmara Municipal do Porto. 
 
21 – Ofício nº. 691, de 21.1.02, do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, 

solicitando a designação de um representante da Assembleia Municipal para integrar o 
Conselho Geral do Centro Hospitalar. 

 
22 – Ofício nº. 7, datado de 18.1.2002, da ANMP, solicitando a eleição de um 

representante das Juntas de Freguesia do Concelho para participar no seu XIII 
Congresso. 

 
23 – Ofício nº. 1173, de 4.2.02, da CMP, solicitando a  apreciação e votação da 

deliberação camarária de 28.1.02, relativa à desafectação do domínio público de uma 
parcela de terreno e respectiva integração no domínio privado do Município. 

 
24 - Ofício nº. 1647, de 22.2.02, da CMP, solicitando a  apreciação e votação da 

deliberação camarária de 18.2.02, relativa à desafectação do domínio público de uma 
parcela de terreno, com a área de 28 m2, sita no Casal da Vala, e respectiva integração 
no domínio privado do Município. 

 
25 - Ofício nº. 1648, de 22.2.02, da CMP, solicitando a  apreciação e votação da 

deliberação camarária de 18.2.02, relativa à desafectação do domínio público de uma 
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parcela de terreno, com a área de 20,20 m2, sita nos Casais do Júlio, e respectiva 
integração no domínio privado do Município 

 
Após a leitura do expediente, voltou a usar da palavra o Senhor Presidente da 

Mesa que, relativamente à carta apresentada pela Senhora Isabel Avelino, sugeriu que 
se oficiasse à PSP e à Câmara Municipal para que fosse exercida uma acção 
fiscalizadora mais rigorosa e tomadas as medidas adequadas com maior firmeza por 
forma a assegurarem o estrito cumprimento das regras de trânsito e circulação na Rua 
D. Luis de Ataíde e Largo Dr. Figueiredo Faria. 

 
Seguidamente, intervieram os deputados municipais, adiante identificados: 
 
Henrique Bertino, que afirmou ter a Junta de Freguesia de Ajuda já tomado 

posição sobre o assunto, nomeadamente em relação às Ruas Arqtº. Paulino Montez, 
junto ao Restaurante "Nau", e Alto do Vilas, em frente ao estabelecimento "Modas 
Alga" e  haver falta de coragem e autoridade para fazer cumprir as regras de trânsito. 

 
Delfim Campos, que disse  ter constatado que a viatura da PSP também 

algumas vezes tem estado em transgressão, nomeadamente em cima do passeio junto à 
caixa automática da C.G.D., e sem que, provavelmente tenha sido objecto de 
penalização. 
 
c)  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. 
  
  Seguidamente, usaram da palavra, os deputados municipais e os membros da 
Câmara, adiante identificados: 
 
  Vitor Filipe, que perguntou qual seria o programa de requalificação a levar a 
efeito, em Atouguia da Baleia, nesta 2ª. fase e o que foi realizado na 1ª. fase. 
 
  João Paulo, que solicitou, face à envergadura do evento, informações sobre o 
alcance da candidatura ao Euro 2004 e panorâmica sobre a requalificação dos 
principais centros urbanos do concelho e  manifestou a sua satisfação pelo aumento do 
valor dos subsídios às Escolas. 
 
  Vereador Vitor Farricha, que informou ter a candidatura ao Euro 2004 
resultado de deslocação a Peniche de delegação da UEFA para observação de 
instalações para árbitros e centro de treinos das selecções, decisão que se aguarda, e 
que os subsídios para as escolas tiveram um aumento de 5% em relação à inflação. 
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  Presidente da Câmara, que informou que a requalificação dos principais 
centros urbanos tem a ver com um programa de candidatura de contratualização 
através da AMO ao QCA III e onde está previsto a obra do espaço pedonal de Nossa 
Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia; referiu que iria providenciar  a 
disponibilização de informação sobre as obras já realizadas. 
 
  Jorge Amador, que citou as reuniões havidas, em separado, com as 3 forças 
políticas e perguntou quais os pelouros que foram propostos aos vereadores da CDU 
que estes não quiseram aceitar. 
 
  Presidente da Câmara, que referiu que no decurso das reuniões a CDU e o 
PSD não aceitaram  meios tempos de vereadores, caindo por terra tudo o resto. 
 
  Rogério Cação, que disse estar surpreendido, pois na reunião onde esteve 
presente não foi apresentada à CDU proposta concreta sobre a distribuição de pelouros. 
 
  Presidente da Mesa, que mencionou estar-se na presença de afirmações 
contraditórias, em que cada uma das partes está convicta do que traduziu e produziu é 
correcto. 
 
  Jorge Amador, que discordou das afirmações produzidas anteriormente e 
referiu que a CDU nunca mostrou indisponibilidade sobre a aceitação dos pelouros 
uma vez que nunca chegaram a ser propostos. 
 
  Henrique Bertino, que referiu, dada a experiência anterior, estar o problema 
inquinado à partida, quanto à forma de resolver a questão da aceitação ou não dos 
pelouros; disse ser escandaloso o atribuir-se meios tempos sem que haja a 
correspondente assumpção de pelouros e afirmou que a CDU está disponível para 
discutir os pelouros com condições e não a qualquer preço. 
 
  Vitor Filipe, que mencionou estar surpreendido e perguntou se não se tratava 
de um mal entendido. 
 
  João Teófilo, que discordou das alusões efectuadas pelo deputado Henrique 
Bertino, as quais, a serem entendidas como boatos, em nada dignificam a Assembleia. 
 
  Delfim Campos, que referiu não constituir a abordagem destes assuntos  
factores que comprometam a dignidade da Assembleia, pelo contrário, reforçam a sua 
credibilidade. 
 
 Presidente da Câmara, que informou que os pelouros são matéria exclusiva do 
Presidente da Câmara e, nessa qualidade, é a si que compete a responsabilidade de 
estabelecer a sua prioridade e afectação; referiu que o PS está disponível para partilhar 
o poder de forma aceitável e satisfatória para todos os intervenientes e dentro do 
quadro eleitoral saído das últimas eleições, mas que não está disponível para abdicar 
das suas responsabilidades como partido mais votado; salientou, ainda, que está 
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disponível para discutir politicamente toda a conjectura existente ao nível das 
organizações autárquicas concelhias e fixada após o acto eleitoral. 
 
 Presidente da Mesa, que disse estar a discussão a resvalar para considerações 
ingratas e menos dignas do órgão que todos representam; que em matérias desta 
natureza cada um faz a sua opinião, mas que nas reuniões onde esteve presente foi 
claramente dito que o PS estava disponível para conceder meios tempos à CDU e PSD. 
 
d) MOÇÕES,  VOTOS  DE  LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PRO- 
 TESTO OU PESAR: 
 
 O Senhor presidente da Mesa procedeu à leitura de moção apresentada pelo 
grupo do PSD, cujo texto, a seguir, se transcreve: 
 
 "MOÇÃO: 
 

- Considerando que o Governo do Partido Socialista, através do seu 

Secretário de Estado, prometeu resolver o problema das areias colocadas na entrada 

da Cidade de Peniche até ao final do ano de 2001. 

- Considerando que 2 meses depois dessa data o problema subsiste sem se 

vislumbrar resolução no horizonte. 

- Considerando  os graves prejuízos  ambientais  e  económicos sofridos 

por Peniche. 

- Considerando que esses prejuízos terão repercussões futuras; 

- Considerando que a Câmara Municipal e a Assembleia não têm 

conhecimento de qualquer Estudo de Impacto Ambiental nem de Incidência Ambiental. 

- Considerando que o actual executivo da C.M. vem, desde o início do seu 

mandato, requerendo consecutivamente a presença de alguém do Instituto Marítimo 

Portuário do Centro  que assuma o compromisso de resolução do problema e, até ao 

momento, ainda não obteve resposta. 

 O Grupo do PSD vem exigir por parte do  Instituto Marítimo Portuário 

e por parte do Governo do PS um pedido de desculpas formal á população de Peniche e 

um compromisso claro e inequívoco quanto à resolução do problema. 

  Peniche, 28 de Fevereiro de 2002. 

O Grupo do PSD." 
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 Sobre esta matéria, usaram da palavra os senhores deputados municipais, adiante 
identificados: 
 
 Jorge Carvalho, que disse estar profundamente chocado com a forma desregrada 
de deposição de areias na praia do Molhe Leste e acumulação de detritos e pedras 
provenientes das mesmas, situação que foi objecto de comunicação publicada no Jornal 
"A Voz do Mar" pela "Arméria"; manifestou a sua preocupação pela falta de solução para 
a zona da Av. Monsenhor Manuel Bastos de Sousa; lembrou que a zona de banhos da 
praia do Molhe Leste ficará delimitada a uma área mais reduzida se não forem tomadas 
medidas imediatas de resolução do problema. 
 
 João Teófilo, que mencionou estar o PS preocupado com a situação e que este não 
era um bom cartão de visita para Peniche e referiu, também, que alguma areia está a ser 
removida. 
 
 Presidente da Câmara, que disse que a questão de fundo é saber qual o plano 
para a retirada das areias e para a que falta extrair, assunto que vai ser abordado em 
reunião com os responsáveis do IMP e IPC. 
 
 Jorge Amador, que perguntou se em Junho não se justificava o estudo de impacto 
ambiental, tendo em vista assegurar a paisagem, praia do Molhe Leste e respectiva 
concessão da bandeira azul e se está garantida a praia de banhos e parque de 
estacionamento do Molhe Leste. 
 
 Presidente da Câmara, que afirmou que as obras não obrigam a estudo de 
impacto ambiental, mas que é necessário estudo de incidência ambiental. 
 
 Henrique Bertino, que manifestou a sua indignação relativamente à destruição da 
praia; disse ser inaceitável a situação criada, não haver desculpa para os erros cometidos e 
que a Assembleia deveria tomar posição, nomeadamente aprovando, desde já, a moção 
apresentada. 
 
 Paulo Rodrigues, que disse que depois das promessas não cumpridas há o direito 
à indignação e vontade de apresentar a moção e referiu que o grupo do PSD está 
disponível para que a moção seja aprovada hoje. 
 
 Delfim Campos, que perguntou se o estudo de incidência ambiental era ou não 
obrigatório para a obra poder avançar, e naquele caso, somente para cumprimento de uma 
formalidade legal. 
 
 Presidente da Mesa, que lamentou que o estudo de incidência ambiental só fosse 
entendido como necessário depois de se ter iniciado a obra e referiu que o escoamento das 
areias deveria ter plano exequível. 
 
 João Barradas, que advertiu para a gravidade dos factos originados pela 
deposição das areias e falta de política consertada relativa à sua resolução; criticando a 
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situação, que considera muito grave, atendendo às suas repercussões futuras, 
nomeadamente quanto à utilização da praia, redução dos níveis hoteleiros e assoreamento 
da entrada da barra; lembrando a necessidade de recarregamento das praias e sugerindo 
que se tomassem medidas adequadas até que os espaços estivessem devidamente 
restabelecidos. 
 
 Américo Gonçalves, que lamentou o que se está a passar neste momento e sugeriu 
que se tomasse uma atitude que impedisse a continuação desordenada do depósito de 
areias e referiu, ainda, que os problemas ambientais deveriam ser equacionados antes do 
início das obras de alargamento do porto. 
 
 Paulo Santos, que salientou a improdutividade da moção face aos resultados 
obtidos anteriormente e referiu que na reunião a realizar seria oportuno vincar o 
desagrado pela situação criada. 
 
 Presidente da Mesa, que disse que o problema é grave, sendo urgente a sua 
resolução e que uma das hipóteses é aprovar e remeter a moção, já com os necessários 
reajustamentos; sugeriu a presença de delegação na reunião a realizar na Câmara e 
prestou informação do INC sobre o depósito das areias. 
 
 Paulo Rodrigues, que disse custar a aceitar que haja alguém que se não 
disponibilize para viabilizar a moção, já que o que move o grupo do PSD são a 
salvaguarda dos interesses de Peniche e que está disponível para introduzir algumas 
rectificações ao texto inicial e referiu ser importante que a Assembleia tome hoje posição 
e a transmita na reunião que se vai realizar. 
 
 João Paulo, que disse que é mais razoável a constituição de comissão e 
informação a prestar aquando da reunião a levar a efeito com o IMP e IPC. 
 
 Henrique Bertino, que referiu, sem embargo da participação na reunião, ser 
essencial decidir a moção hoje, pois a posição agora tomada produzirá uma maior 
sustentação do problema e consequentemente um maior efeito prático. 
 
 Presidente da Mesa, que lembrou que a vinda da delegação não vai resolver o 
problema, mas terá a vantagem de aumentar a informação do que está programado e o 
que vai ser realizado e sugeriu a consertação e reajustamento para enriquecimento do 
documento. 
 
 Américo Gonçalves, que sugeriu que a comissão elaborasse o documento final.  
 
 A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos: 
 
 Reaberta a reunião, o deputado municipal, Senhor Paulo Rodrigues, fez a leitura 
do texto final da moção, que a seguir se transcreve, já com os reajustamentos 
introduzidos: 
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 "MOÇÃO: 

 
- Considerando que o actual Governo, através do seu Secretário de 

Estado, prometeu resolver o problema das areias colocadas na entrada da Cidade de 

Peniche até ao final do ano de 2001; 

- Considerando que, apesar de já ter sido iniciado o processo de remoção 

das areias, o problema se tem agravado; 

- Considerando  os graves prejuízos  ambientais  e  económicos  que este 

problema causa a Peniche; 

- Considerando que esses prejuízos terão repercussões futuras; 

- Considerando que, quer os órgãos municipais do anterior mandato, quer 

o actual executivo da Câmara Municipal têm requerido consecutivamente a presença de 

alguém do IMP, que assuma o compromisso de resolução do problema, sem que até ao 

momento tenha obtido qualquer resposta. 

A Assembleia Municipal de Peniche, na sua reunião ordinária de 

28.2.2002, delibera exigir do Governo: 

 
 1º. – Que até 15 de Maio de 2002 seja retirada toda a areia depositada na 

praia do Molhe Leste e zona de estacionamento, permitindo a abertura deste espaço 

em condições condignas  no início da próxima época balnear. 

2º. – Que até à mesma data seja apresentado aos órgãos municipais um 

programa detalhado da remoção da totalidade dos inertes." 

 Submetida a votação, foi a moção aprovada, por maioria, com 24 votos a favor e 
duas abstenções. 
 
 Mais foi deliberado remeter cópia da moção aprovada ao Senhor Presidente da 
República, Instituto Marítimo Portuário, Instituto Portuário do Centro, Secretário de 
Estado da Administração Portuária, Ministro do Ambiente e do Equipamento, Câmara 
Municipal de Peniche, Associações Ambientalistas e Comunicação Social e que a 
comissão representativa da Assembleia fosse constituída pelos deputados que compõem a 
Mesa. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
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 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 nº. 1 do Artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 
 
 A seguir, usaram da palavra os deputados municipais a seguir identificados: 
 
 Paulo Rodrigues, que solicitou esclarecimento sobre a situação financeira, 
nomeadamente quanto à dívida existente e que medidas iriam se tomadas caso se 
concluísse que a situação é grave. 
 
 Delfim Campos, que manifestou o seu agrado pela melhoria qualitativa dos 
documentos apresentados, que importaria manter, e solicitou esclarecimento sobre o não 
pagamento de facturas relativas ao mês de Março de 2001. 
 
 Seguidamente, que interveio o Senhor Presidente da Câmara, que deu uma 
panorâmica da situação financeira actual, nomeadamente quanto à utilização da conta 
corrente e regularização do passivo corrente, este dependente da arrecadação da 
contribuição autárquica. 
 
e-2) OUTROS: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação de outros assuntos, usaram da palavra os 
senhores deputados municipais, a seguir identificados: 
 
 Américo Gonçalves, que perguntou para quando estava prevista a reunião do 
Conselho Local de Educação e o início das obras de conservação das instalações da 
Escola Secundária e que constam de protocolo celebrado oportunamente e informou que 
foi entregue listagem dos alunos que concluíram o 9º. ano e que não promoveram a 
respectiva matrícula. 
 
 Jorge Amador, que referiu dever a Câmara  aproveitar a revisão do Regulamento 
de Obras Particulares para prever norma que responsabilizasse os construtores sobre a 
manutenção das zonas de utilização colectiva; perguntou qual a situação actual do troço 
da IP6 e se só avança no Verão e questionou sobre a situação das candidaturas 
apresentadas ao abrigo do programa SOLARH. 
 
 Raúl Santos, que disse que a Câmara deveria fazer um esforço para precaver todas 
as situações de possíveis acidentes em obra, impondo regras de maior segurança, 
vigilância e fiscalização; alertou para a falta de identificação das obras que se encontram 
em construção; solicitou informação sobre a conclusão das obras do pavilhão e piscinas 
municipais e qual o modelo de gestão que irá ser implementado. 
 
 Márcia Timóteo, que solicitou informação sobre a previsão da conclusão das 
obras da Casa da Juventude e pediu esclarecimento sobre o não funcionamento da 
Comissão Municipal de Juventude;  apresentou sugestão relativamente à criação de uma 
UNIVA; referiu que o Campo da Torre está num estado lastimável e a necessitar de 
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intervenção imediata e perguntou para quando estaria prevista a transferência da feira e 
Festa de Nª. Srª. da Boa Viagem para outro local. 
 
 Henrique Bertino, que solicitou informação sobre as questões que a seguir se 
transcrevem: 
 
 1 – Se a Câmara Municipal de Peniche já efectuou alguma diligência quanto à 
recuperação da guarita existente na esquina da muralha entre a Praia do Quebrado e a 
Praia de Peniche de Cima? 
 2 – Se a CMP tomou alguma medida com vista à recuperação do Forte da Luz? 
 3 – Qual é a opção da CMP no que se refere à existência de trepadeiras a cobrir as 
muralhas da Cidade? 
 Manter ou retirar? 
 Seja qual for a opção deverá mandar retirar o que resta das trepadeiras a que 
cortaram as raízes desde do "Jardim da Cascata" até junto dos sanitários existentes a Sul. 
 4 – Qual a razão da opção de colocar grande quantidade de pedras na Praia do 
Quebrado? E se foi a Câmara que lá colocou? 
 5 – Se está para breve a construção de novas salas de aula na Escola Secundária 
que venham substituir os intragáveis pavilhões provisórios utilizados como sala de aulas 
há não sei quantos anos...? 
 6 – Se existe alguma intervenção para demolir o Campo de Futebol da Fonte Boa, 
e se sim, qual é a alternativa estudada? 
 7 – Se a CMP conhece o perigo existente no interior do pátio por detrás  (a 
nascente) do Largo do Pocinho e se já tomou alguma medida para o resolver? 
 8 – Se está previsto demolir ou emparedar o prédio inacabado e abandonado desde 
há muito junto ao Convento, na Rua General Humberto Delgado? 
 9 – Que informasse se o mono existente na Rua Sacadura Cabral e que em tempos, 
presumo, serviu como colónia de férias, vai permanecer ali naquele estado por muito mais 
tempo? 
 10 – De acordo com o previsto no Protocolo assinado entre a CMP e o empresário 
da fábrica de farinha de peixe, desde a entrada em funcionamento da nova unidade, 
quantos funcionários e ou técnicos credenciados pela Autarquia, foram verificar o 
cumprimento das obrigações assumidas e constantes nas alíneas d) e e) da Cláusula 
Terceira do referido Protocolo? 
 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que deu as informações e 
prestou os esclarecimentos relativos às questões apresentadas, nomeadamente que não é 
possível definir os prazos de início das obras na Escola Secundária; a obra do troço do 
IP6 iria avançar antes do Verão, segundo informação prestada pelo ICOR; as candidaturas 
ao programa SOLARH estão a ser avaliadas nos serviços respectivos; foram dadas 
instruções à Fiscalização e técnico responsável para fazerem cumprir as normas legais 
respeitantes ao licenciamento de obras de construção e urbanização; não foi dada com 
segurança a data da conclusão das obras da piscina e pavilhão municipal e a Câmara 
decidiu avançar para a constituição de empresa municipal como modelo de gestão; o 
Senhor Vereador da Educação está a preparar reunião da C.M. de Juventude; a casa da 
juventude tem subjacente a utilização como colónia e participação financeira da C.M. 
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Azambuja; foi recomendado plano para reabilitação da zona do Campo da República e 
zona da Igreja de S. Pedro, que aguarda decisão do IPPAR; está previsto a delimitação de 
espaço no Alto da Vela para realização da feira mensal; já foi dado conhecimento aos 
monumentos nacionais sobre o estado das muralhas; desconhece a origem da pedra 
colocada na praia do Quebrado; está em estudo um projecto para a zona central da Cidade 
e parque de lazer de Vila Maria; que a retirada dos pavilhões existentes junto à Rua 
Sacadura Cabral irão ser objecto de consideração aquando da reunião a realizar com a 
C.M.Azambuja; que irá providenciar a notificação dos proprietários dos escombros 
existentes no pátio do Largo do Pocinho para promoverem a sua remoção e limpeza do 
local; a Câmara não tem técnicos habilitados para efectuarem a medição e controlo 
ambientais das substâncias provenientes da laboração da  fábrica de farinha de peixe e 
que os Serviços Municipalizados tem vindo a fazer análises às águas residuais. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usaram da palavra os senhores munícipes adiante 
referenciados: 
 
 José Isidro, que questionou sobre a recusa da emissão de licença de utilização 
para uma moradia sita no Bº. do Visconde, já que para o mesmo local foi passada idêntica 
licença. 
 
 José António Fateixa, que solicitou a intervenção da Assembleia no sentido de 
recomendar à Câmara Municipal para que fosse promovida a requalificação e 
beneficiação do Skateparque e zona envolvente. 
 
 Manuel Nogueira, que pediu que a Assembleia intercedesse junto da Câmara a 
resolução da passagem de licença de utilização para uma moradia sita no Bº. do 
Visconde. 
 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que prestou 
esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à recusa das licenças solicitadas, 
nomeadamente pela entrada em vigor do POOC, constatar-se que as habitações foram 
objecto de obras em desacordo com o projecto aprovado e que iria mandar verificar a 
situação relacionada com a degradação do Skateparque e zona envolvente. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
ANÁLISE DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 
 
  Passando a Assembleia à apreciação do ponto primeiro da ordem de trabalhos, 
usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa que, na sequência das alterações 
introduzidas à Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, pela Lei nº. 5-A/02, de 5 de Janeiro, 
que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos 
órgãos municipais e respeita ao instrumento orientador e norma legal habilitante do 
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Regimento da Assembleia, propôs, verbalmente, a criação de comissão destinada a 
analisar o texto da nova Lei e alterações ao regimento actual. 
 
  Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 
ficando o grupo de trabalho constituído pelos deputados municipais, a seguir 
identificados: 
 
  - João Manuel Jesus Gomes (PS) 
  - Delfim António Ferreira Campos (CDU) 
  - Jorge Santos Carvalho (PSD) 
 
DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL AO 
CONSELHO GERAL DO HOSPITAL DE CALDAS DA RAINHA: 
 
  A Assembleia passou à apreciação do ponto segundo da ordem de trabalhos, 
tendo o Senhor João Teófilo apresentado verbalmente proposta de candidatura do 
Senhor Américo Gonçalves (do PS). 
 
  Não havendo outras propostas e submetida a votação a candidatura apresentada, 
a Assembleia deliberou, por unanimidade, eleger o Senhor Américo Gonçalves para 
representante da Assembleia Municipal ao Conselho Geral do Centro Hospitalar de 
Caldas da Rainha. 
 
ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA AO XIII 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DE  MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto terceiro da ordem de trabalhos, 
usou da palavra o Senhor Delfim Campos, que, lembrando o já anteriormente assumido 
quanto à alternância de participação neste tipo de eventos, apresentou verbalmente 
proposta de candidatura do Presidente da Junta de Freguesia de Serra D'El-Rei, Senhor 
Jorge Amador (da CDU). 
 
 Submetida a votação, como única proposta apresentada, verificou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 
 
DESAFECTAÇÃO DE 3 PARCELAS DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO E 
RESPECTIVA INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO: 
 
 Passando à apreciação do ponto quarto em epígrafe, o Senhor Presidente da 
Mesa, tendo em atenção o tempo que é necessário para dar satisfação aos 
procedimentos legais inerentes à transferência de propriedade e aos encargos que daí 
resultam para os particulares interessados, colocou à consideração da Assembleia a 
inclusão de nova proposta da Câmara Municipal sobre a desafectação do domínio 
público de uma 4ª. parcela de terreno. 
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 Ninguém se opôs à inclusão do novo assunto, que conjuntamente com os que 
inicialmente já faziam parte da ordem de trabalhos, e sobre os quais a seguir se 
transcrevem os respectivos teores, foram objecto de apreciação e decisão: 
 

- Parcela de terreno, com a área de 28,70 m2, sita na Travessa Vasco da 
Gama, em Ferrel, que confronta do Norte com Travessa Vasco da Gama, do Sul com 
Avelino Catarino e do Nascente e Poente com Município de Peniche. 

 
 - Parcela de terreno destinada a logradouro, com a área de 28 m2, sita na Rua 
Principal, lugar de Casal da Vala, que confronta do Norte com Maria Luisa Henriques 
Sousa, do Sul e Nascente com Município de Peniche e do Poente com João Henriques 
Sousa. 

 
 - Parcela de terreno destinada a construção, com a área de 20,20 m2, sita na Rua 
Principal, lugar de Casais de Júlio, que confronta do Norte com Luís Gonzaga Gomes 
Sebastião e Horácio Ramos Ferreira, do Sul com Município de Peniche e Pedra e Lar, 
Lda, do Nascente com Município de Peniche e do Poente com Rua Principal. 
  
 - Parcela de terreno destinada a logradouro, com a área de 48 m2, sita no “Sítio 
dos Moinhos” ou “Porto de Areia Norte”, na Papôa, em Peniche, que confronta do 
Norte com Município de Peniche, do Sul com Penichelar, L.da, do Nascente com Rua 
e do Poente com Jolibel, Lda.. 
 
 Submetidas a votação, foram as parcelas de terreno consideradas desafectadas 
do domínio público e integradas no domínio privado do Município. 
 
 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 Neste período não registaram 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: 
 
 A seguir, e sendo uma hora e vinte 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. 
 


