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ACTA N.º 3/2002 
 

ACTA DA  1ª. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
ABRIL DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL   DE   PENICHE,   
REALIZADA    NO 
 DIA 26 DE ABRIL DE 2002: 

 
 Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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,  Luis Lourenço Jorge 
Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, Raúl Fernando Conceição Santos,  Américo 
Araújo Gonçalves, Delfim António Ferreira Campos, Aleixo Pereira Braz, Vitor 
Manuel Correia Filipe, 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 – Apreciação e votação da Conta de Gerência do Município de 
Peniche, relativa ao ano financeiro de 2001. 

 2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 2001. 

3 – Apreciação e votação da Conta e do Relatório do exercício de 2001, 
dos Serviços Municipalizados. 

 4 – Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano financeiro 
de 2002. 

 5 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2002. 

 6 – Designação de 4 membros da Assembleia para integrar a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche. 

 7 - Apreciação e votação da nova versão do Regulamento do Conselho 
Local de Educação. 

 
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos as Senhoras Sandra Cristina Machado Matos e Susete Silva Costa Laranjeira 
e os Senhores João Paulo Oliveira Teófilo e Paulo Jorge Ferreira Santos. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.04.2002 * Fl. 2 
 

 Assistiram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luis Gonzaga 
Franco Pinto, e os Senhores Vereadores Vitor  Manuel Farricha Mamede, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos e Jorge Serafim Silva Abrantes. 
 
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 Artº. 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 Carlos Alberto 
Lourenço de Almeida. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir referidos: 

-  Do  Senhor  Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente de Peniche. 
- Da Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues, por se encontrar ausente 

de Peniche, por motivo de gozo de férias. 
 
 A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandato, a seguir indicados: 
 - Do Senhor João Manuel  Jesus Gomes, por um período de 8 dias, a partir de 
hoje, por se encontrar ausente do concelho. 
 - Do Senhor Fernando Manjolinho Costa, por um período de 7 dias, a partir de 
23 do corrente, por se encontrar ausente do concelho. 
 - Do Senhor Marco  António  Borges  Bem, por um período de 7 dias, a partir 
de 24 do corrente, por se encontrar ausente do concelho. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 
do PS, Senhores Humberto Manuel Costa Ferreira e Carlos Manuel Ramos Franco, 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: 
 
 Foi presente a acta nº. 2, da reunião realizada no dia 28 de Fevereiro do corrente 
ano, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais. 
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 Posta à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a acta em causa aprovada, por maioria, com 24 votos a 
favor e uma abstenção. 
 
b) EXPEDIENTE: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, 
excepto quanto aos cinco últimos assuntos, que foram lidos, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 
 
 1 –  Circular nº. 26/02, de 1.3.02, da ANMP, remetendo cópia de comunicação 
enviada ao Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Administração Interna e 
relativa à "Criação de Grupos de Intervenção Permanentes (GIPE'S)". 
 

2 – Circular nº. 27/02, de 5.3.02, da ANMP, informando das diligências 
tomadas junto do Sr. Presidente da República e Provedor de Justiça, relativamente ao 
DL nº. 322-A/2001, de 14 de Dezembro, que aprova o Regulamento Emolumentar dos 
Registos e do Notariado. 
 

3 – Circular nº. 29/02, de 7.3.02, da ANMP, tecendo alguns considerandos sobre 
o Artº. 91º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção (publicidade 
das deliberações dos órgãos municipais e das decisões dos seus membros). 
 

4 – Ofício nº. 1183, de 6.3.02, do Gabinete do Ministro do Equipamento Social, 
acusando a recepção do ofício nº. 2005, de 5.3.02 da A.M. de Peniche, que remeteu a 
moção relativa à deposição de areias provenientes das obras da 2ª. fase do Porto de 
Pesca. 
 

5 – Circular nº. 30/02, de 7.3.02, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 
seu boletim nº. 100 – Fevereiro de 2002. 
 

6 – Ofício, nº. 52, datado de 4.3.02, da A.M. das Caldas da Rainha, remetendo 
cópia de moção aprovada e relativa à revisão do sistema de retribuição dos membros 
das Juntas de Freguesia. 
 

7 – Ofício nº. 1130, de 8.3.02, do Gabinete do Ministro do Ordenamento do 
Território, acusando a recepção do ofício nº. 2005, de 5.3.02 da A.M.P, que remeteu a 
moção relativa à deposição de areias provenientes das obras da 2ª. fase do Porto de 
Pesca. 
  
    8 - Circular nº. 33/02, de  11.3.02, da ANMP, dando conhecimento da posição 
assumida relativamente aos "Contratos-programa para construção de Centros de 
Saúde". 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.04.2002 * Fl. 4 
 

    9 – Circular nº. 34/02, de 14.3.02, da ANMP, remetendo cópia do documento 
recebido do Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração 
Interna e relativo à "Criação de Grupos de Intervenção Permanente". 
 

10 – Ofício, datado de 22.3.02, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
de Peniche, solicitando, face à alteração da composição da A.M.P., a designação de 
novos representantes à referida Comissão. 
 

11 – Ofício nº. 665, de 22.3.02, do Instituto Portuário do Centro, remetendo 27 
avenças identificativas para ingresso e circulação no Porto de Peniche. 
 

12 – Ofício nº. 08/02, de 28.2.02, da A.M. de Seia, remetendo cópia de moção 
aprovada e relativa a compensação a membros das Juntas de Freguesia com menos de 
mil eleitores. 
 
 13 – Ofício nº. 1567, de 22.3.02, da Casa Civil do Presidente da República, 
acusando a recepção da moção relativa à remoção e deposição das areias provenientes 
das obras da 2ª. fase do Porto de Pesca. 
 
 14 – Carta s/ data, de que é signatário o Sr. José Fernando Oliveira Santos, 
residente em Ferrel, remetendo cópia de exposição dirigida ao Sr. Presidente da CMP, 
relativamente à existência de obra de construção civil em artéria daquela localidade e 
solicitando a intervenção da AMP no assunto. 
 
 15 – Circular nº. 38/02, de 27.3.02, da ANMP, remetendo alguns exemplares do 
seu boletim nº. 101 – Março de 2002. 
 

16 - Exemplares nº. 117 e 118 – Março e Abril/02, do Boletim Informativo da 
Associação Comercial de Peniche. 
 
 17 – Exemplar da publicação "LC – Litoral e Centro" – Janeiro de 2002. 
 
 18 – Circular nº. 41/02, de 16.4.02, da ANMP, remetendo brochura relativa ao 8º. 
Congresso  das Geminações Europeias, a realizar entre os dias 22 e 24 de Maio e 
solicitando a participação e inscrição do Município no referido evento. 
 
 19 – Circular nº. 42/02, de 15.4.02, da ANMP, remetendo regimento-tipo da 
Assembleia Municipal. 
 
 20 – Circular nº. 43/02, de 18.4.02, da ANMP, solicitando opinião sobre a forma 
como decorreu o XIII Congresso da ANMP. 
 
 21 – Ofício, datado de 24.4.02, da Associação do Centro de Dia de Serra D'El-
Rei, agradecendo convite e informando do seu impedimento para poder participar nas 
cerimónias comemorativas do 25 de Abril. 
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 22 – Exemplar nº. 7 – Abril de 2002, do Boletim Informativo da Região de 
Lisboa, Oeste e Vale do Tejo. 
 
 A seguir, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel informou que o 
assunto relativo à ocupação da via pública, constante do ponto nº. 14, se encontrava 
resolvido. 
 
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 deputados municipais um resumo dos assuntos tratados. 

 
Seguidamente, interveio o deputado municipal, Senhor Vitor Filipe, que 

reiterou o pedido de informação sobre quais os trabalhos de requalificação 
programados para a 2ª. fase, em Atouguia da Baleia e o que foi realizado na 1ª. fase. 

 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, 

PROTESTO OU PESAR: 
 
 Foram presentes e objecto de leitura os documentos, cujos textos, com 
identificação dos respectivos subscritores, a seguir se transcrevem: 
 
 "PROPOSTA: 
 
  Considerando que a Praia de Peniche de Cima tem vindo a impor-se, ao 
longo dos últimos tempos, como a preferida de grande parte dos Penicheiros e dos 
visitantes da cidade; 
  Considerando que esta praia nunca mereceu a atenção devida por parte 
das entidades responsáveis pelo ordenamento, manutenção, limpeza, vigilância e 
segurança; 
  Considerando que o turismo é apontado frequentemente como 
alternativa credível para o desenvolvimento económico de todo o concelho; 
  Considerando que a vida e a segurança das pessoas são o maior de 
todos os bens, devendo por isso merecer maior investimento de meios da parte de 
todas as instituições e de todos os responsáveis; 
  Considerando que todos os anos somos confrontados com notícias tristes 
de acidentes que levam à morte de pessoas na Praia de Peniche de Cima e 
particularmente na zona designada por "Cova da Alfarroba"; 
  Considerando que a limpeza e protecção da praia e das dunas continuam 
a não corresponder aos anseios de todos os frequentadores da mesma e sabendo 
estarem definidas no POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira várias 
unidades operativas de planeamento e gestão para o nosso concelho, onde se inclui 
uma designada por Peniche de Cima – Gamboa. 
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  Propomos: 
 
  - Que seja criado um grupo de trabalho liderado pela Câmara e 
envolvendo várias entidades com responsabilidades na área, no sentido de estudar 
urgentemente a implementação de medidas tendentes a reduzir os vários impactos 
negativos enumerados nos considerandos. 
 - Que nesse trabalho sejam considerados entre outras as seguintes 
hipóteses de intervenção: 

 
 1º. – Colocação de cabos de segurança com bóias no mar, fora da 

normal zona de rebentação, nas áreas com maior predominância para correntes 
fortes. 

 2º. – Destacamento de apoios materiais e humanos para garantia da 
salvaguarda dos frequentadores da praia. 

 3º. – Colocação de "passadeiras" de madeira até à base das dunas, na 
continuação das escadas  viradas para a Av. Monsenhor Bastos. 

 4º. – Limpeza e arranjo de toda a zona junto aos estaleiros da Gamboa. 
 5º. – Colocação de protecções (caniceiras ou outras) entre dunas para 

preservação e limitação das mesmas, conforme se fazia no passado. 
 
 Peniche, 26 de Abril de 2002 
  O Grupo da CDU na Assembleia Municipal." 
 
Posta à discussão não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
 Deliberado, ainda, por unanimidade, converter a proposta em recomendação, a 

remeter à Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
"RECOMENDAÇÃO: 
 
  Que a Câmara Municipal providencie a constituição de um grupo de 

trabalho que ponha em execução as medidas tendentes a prevenir e minorar os 
problemas aduzidos na proposta apresentada." 

 
"PROPOSTA: 
 
  Considerando que a atribuição dos horários dos estabelecimentos 

comerciais, na área de restauração e bebidas, não tem seguido critérios minimamente 
objectivos; 

  Considerando não ser aceitável continuarem a não existir condições de 
livre concorrência comercial entre estabelecimentos das mesmas áreas e nos mesmos 
segmentos comerciais; 

  Considerando existir um evidente descontentamento por parte de alguns 
comerciantes. 
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   Propomos: 
 
   - Que seja criado um grupo de trabalho que elabore uma nova proposta 
do Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Venda ao Público e de Prestação de Serviços na área do Município de Peniche. 

 
   - Que a partir desta data e até aprovação do referido regulamento todos 
os alvarás passados pela Câmara tenham carácter provisório. 

 
  Peniche, 26 de Abril de 2002. 

  O Grupo da CDU na Assembleia Municipal. " 
 
Posta à discussão, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Vitor Filipe, que disse ter dúvidas quanto à legalidade da pretensão constante 

do parágrafo 2º.. 
 
Presidente da Mesa, que referiu ter dificuldade em votar a proposta com este 

conteúdo; disse que ao nível dos horários de funcionamento dos estabelecimentos há 
situações pouco desejáveis ou correctas e, também, de desigualdade de tratamento e 
propôs a constituição de um grupo de trabalho para analisar a problemática relativa aos 
horários dos estabelecimentos em geral e apresentar soluções. 

 
Henrique Bertino, que disse encerrar a proposta apresentada a pretensão de 

alteração do respectivo regulamento face à discricionaridade de horários existentes 
para estabelecimentos da mesma natureza e em alguns casos situados na mesma zona; 
sugeriu que na fase de apresentação de projecto dever-se-ia indicar qual o tipo de 
comércio a instalar nos respectivos edifícios e referiu que os horários dos 
estabelecimentos de bebidas deveriam ter carácter provisório. 

 
Sandra Matos, que discordou da provisoriedade dos horários dos 

estabelecimentos de bebidas, porque além de ilegais, iriam criar problemas ao nível das 
relações comerciais. 

Presidente da Câmara, que referiu a prática seguida pela Câmara 
relativamente ao prazo de validade dos horários e correcções de situações quando se 
verifiquem trespasses, recorrendo para o efeito a parecer das  Juntas de Freguesia.. 

 
Henrique Bertino, que disse pretender encontrar soluções mais justas para o 

futuro e de modo a acabar com as desigualdades de horários existentes. 
 
João Teófilo, que aludiu à validade dos horários e ao entendimento havido no 

anterior mandato quanto à observância da relação entre os legítimos interesses dos 
comerciantes e o direito ao descanso dos residentes. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.04.2002 * Fl. 8 
 

Presidente da Mesa, que, tendo em atenção a delicadeza e complexidade da 
situação, em que a sensatez e coerência devem presidir na sua resolução, sugeriu a 
constituição de grupo de trabalho articulado pelo respectivo Vereador da Câmara. 

 
Henrique Bertino, que suscitou o cumprimento da lei e salvaguarda dos 

direitos das pessoas aquando da atribuição de novos horários. 
 
Vitor Filipe, que sugeriu a retirada do 2º. parágrafo. 
 
Américo Gonçalves, que referiu dever a Câmara aplicar as penalidades 

previstas na Lei do Ruído. 
 
Presidente da Mesa, que propôs a manutenção dos considerandos e a 

reformulação da proposta, cujo texto final, objecto de leitura, a seguir se transcreve: 
 
"PROPOSTA: 
 
  Considerando que a atribuição dos horários dos estabelecimentos 

comerciais, na área de restauração e bebidas, não tem seguido critérios minimamente 
objectivos; 

  Considerando não ser aceitável continuarem a não existir condições de 
livre concorrência comercial entre estabelecimentos das mesmas áreas e nos mesmos 
segmentos comerciais; 

  Considerando existir um evidente descontentamento por parte de alguns 
comerciantes. 
 
   Propomos: 
 
   - Que seja criado um grupo de trabalho que estude os ajustamentos a 
introduzir no Regulamento dos períodos de abertura e funcionamento dos 
estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços na área do 
Município de Peniche. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada, já com o texto devidamente 

reformulado, aprovada, por unanimidade. 
 
"MOÇÃO: 
 
  IP6 – Uma obra do Governo Central "afinal também comparticipada 

pelos munícipes de Peniche". 
 
  Já estamos no final de Abril e mantém-se o suspense relativo à 

construção do IP6 entre Peniche e Dagorda. Tem havido de tudo: sucessivos anúncios 
do arranque desta obra, autorizações de ex-governantes, comunicados públicos 
contraditórios envolvendo o actual Presidente da Câmara Municipal de Peniche, o 
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ICCOR e o Secretário da Tutela,  sobre o calendário oficial de execução desta via 
rodoviária. 

  Passados poucos dias da tomada de posse do actual Executivo 
Municipal, os autarcas daquele órgão viram-se presenteados com compromissos que 
oneram significativamente os cofres desta autarquia, assumidos pelo actual Presidente 
da Câmara à revelia dos Vereadores e Membros da Assembleia Municipal que 
curiosamente era presidida pelo mesmo autarca, compromissos que estranhamente, ou 
talvez não, estiveram de todo ausentes do debate na última campanha eleitoral das 
eleições autárquicas. 

  Em 17 de Março, realizaram-se em Portugal as Eleições Legislativas, 
das quais resultou a formação de um novo governo. 

  A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 26 de Abril de 2002, 
considera ser este o momento indicado para solicitar ao governo as seguintes 
informações: 

 
  1 – Se considera ou não ser prioritária a construção deste troço do IP6. 
  
  2 – Quais as alterações introduzidas após discussão pública do Estudo 

de Impacto Ambiental. 
 
  3 – Qual o calendário de execução do itinerário entre Peniche e a 

Dagorda. 
 
  Peniche, 26 de Abril de 2002. 
  O Grupo da CDU na Assembleia Municipal." 
 
Submetida à discussão, intervieram os Senhores, a seguir identificados: 
 
Presidente da Câmara, que solicitou esclarecimentos sobre os compromissos 

que assumiu à revelia dos membros da Câmara e da Assembleia Municipal. 
 
Jorge Amador, que referiu dever o Presidente da Mesa intervir nesta matéria 

atendendo a que a Assembleia não conhece o investimento que vai ser feito e da 
responsabilidade da Câmara e uma vez que os Vereadores do actual executivo foram 
confrontados com estes compromissos no início do mandato. 

 
Presidente da Mesa, que referiu ser da exclusiva competência da Câmara a 

tomada das decisões sobre o processo, cabendo ao Presidente da Câmara prestar as 
informações solicitadas e que face ao conteúdo da moção, que considera deslocada e 
sem sentido, se recusava a intervir sobre o assunto. 

 
Presidente da Câmara, que disse considerar a moção leviana e deturpada da 

realidade e com conteúdo manifestamente irresponsável e lembrou que as ligações do 
IP6 foram assumidas aquando da realização do projecto e em cuja reunião esteve 
presente o técnico responsável pelas obras. 
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João Barradas, que referiu não ter assumido quaisquer compromissos no 

âmbito do IP6 e enquanto Presidente da Câmara. 
 
Susete Laranjeira, que referiu que a haver responsabilidades, estas deveriam 

ser cometidas ao órgão, já que as decisões foram tomadas em conjunto. 
 
João Paulo, que referiu terem os acessos ao IP6 sido sempre objecto de 

discussão na presença de todos os membros da Câmara e que as opções foram tomadas 
para resolver os problemas de acessibilidades e rede viária do concelho. 

 
Rogério Cação, que disse não ter sido dada a redacção mais feliz ao documento 

e pediu desculpa pelas dúvidas nele suscitadas, que sendo legítimas quanto à questão 
essencial, dada a escassez de informação e o "anda, desanda" em matéria tão 
importante e determinante para o desenvolvimento poderia, de alguma forma, ter 
induzido em erro os seus promotores. 

 
Jorge Amador, que referiu não ter a Assembleia informação rigorosa sobre os 

custos da implementação da obra no concelho de Peniche e que a apresentação da 
moção é o reflexo dessa ausência, que também foi omitida nas intervenções do 
programa eleitoral do PS e que com a sua apresentação se pretende saber quais e quem 
tomou os compromissos. 

 
Presidente da Mesa, que referiu poder ser considerada a moção sem o 2º. 

parágrafo e sugeriu que fosse trazida informação actualizada sobre as obras que terão 
que ser realizadas. 

 
Presidente da Câmara, que disse trazer na próxima reunião a informação 

prestada pelo chefe da DPOE sobre a matéria. 
 
João Barradas, que solicitou aos promotores que fossem objectivos sobre o que 

pretendiam saber relativamente aos compromissos assumidos. 
 
Paulo Santos, que referiu não terem sido correctos os termos apresentados na 

moção. 
 
Sandra Matos, que solicitou aos promotores a identificação dos compromissos 

assumidos e tomados à revelia dos membros da Câmara. 
 
 Vitor Filipe, que questionou a oportunidade da moção poder avançar, tal como 

está apresentada, ou se, pelo contrário, dever-se-ia reafirmar o carácter prioritário da 
obra e suprimir o 2º. parágrafo. 

 
João Paulo, que questionou se a moção seria oportuna, dado que as 

informações prestadas não correspondem à verdade; referiu o bom senso manifestado 
pelo deputado Rogério Cação e que não foi o PS que introduziu questões laterais 
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graves, que se recusa a quantificar, e que não existem compromissos, mas opções sobre 
a rede viária. 

 
Rogério Cação, que disse ser uma posição política a tomado pelo grupo da 

CDU e face aos desenvolvimentos tem dúvidas que a IP6 seja construída. 
 
Jorge Amador, que referiu os comunicados contraditórios dados pelo Senhor 

Presidente da Câmara sobre o início da obra em Agosto e nesta data nem sequer 
começada. 

 
Henrique Bertino, que disse andar a adiar-se há muito tempo o arranque da 

obra, tal como refere o 1º. parágrafo, e que o 2º. parágrafo traduz falta de clarificação 
da situação; que esteve ausente dos debates políticos e que admite que o compromisso 
seja legítimo; referiu que a Assembleia é um órgão político nela cabendo todas as 
intervenções de índole político; considera aceitável a reformulação da moção proposta 
pelo deputado Vitor Filipe e sugeriu a constituição de grupo de trabalho para 
elaboração de texto definitivo. 

 
Presidente da Mesa, que suscitou a dificuldade em discutir e resolver o assunto 

sem que minimamente se saiba quais são os compromissos. 
 
Presidente da Câmara, que esclareceu que as decisões tomadas pela Câmara 

têm como suporte os pareceres prestados pelos técnicos; disponibilizou-se a apresentar 
informação sobre as matérias em discussão e referiu que sabe quais as suas 
competências como Presidente da Câmara. 

 
Presidente da Mesa, que concluiu ser legítima a apreensão quanto à construção 

da IP6 e existindo algum desconhecimento e preocupação relativa aos 
desenvolvimentos financeiros que a Câmara tem que assumir, sugeriu a suspensão do 
ponto em discussão e o reatamento da mesma na próxima reunião, o que foi aceite, por 
unanimidade. 

 
Jorge Amador, que apresentou e fez a leitura de requerimento, cujo texto, a 

seguir se reproduz: 
 
"REQUERIMENTO: 
 
  Que seja distribuído a todos os membros da Assembleia Municipal cópia 

da acta da Câmara Municipal  sobre a discussão desta matéria no âmbito desse órgão 
no mandato autárquico 1998-2001. 

 
  O 1º. Secretário." 
 
"MOÇÃO: 
 
  O Médio Oriente tem vindo a ser palco dos mais horrendos crimes. 
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  Crimes contra a paz e contra a liberdade. 
  Crimes contra os direitos de auto-determinação dos Povos. 
  Crimes contra a vida e contra a segurança de pessoas indefesas. 
  Crimes contra os mais elementares direitos de ser "Homem" 
 
  Por isso, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 26 de Abril 

de 2002: 
 
   - Repudia todos os actos de violência e terrorismo perpetrados contra 
povos indefesos; 
 
   - Considera ilegítima a invasão dos territórios palestinianos ocupados 
pelas forças de Israel; 
   - Invoca o direito do Povo Palestiniano à sua auto-determinação, 
reconhecendo o seu espaço geográfico e o respeito pela sua afirmação política; 
 
   - Apela à retirada das tropas de Israel dos territórios ocupados, ao 
respeito pelas resoluções das Nações Unidas e ao recíproco reconhecimento dos 
direitos dos Povos Israelita e Palestiniano a viverem em segurança e paz; 
 
   - Exprime a sua solidariedade e estímulo para com todos quantos se 
empenham na resolução deste conflito e pugnam pela garantia da Paz. 

 
  O grupo da CDU." 
 
Submetida à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a moção apresentada aprovada, por unanimidade 
 
"VOTO DE SAUDAÇÃO: 
 
  Após a recente tomada de posse do XV Governo Constitucional e na 

pessoa do Senhor Primeiro Ministro, Dr. Durão Barroso, saudamos todos os seus 
membros a quem desejamos as maiores felicidades no desempenho dos seus cargos e 
formulamos votos para que consigam responder cabalmente aos desafios do nosso 
País e às legítimas aspirações do povo português. 

 
Peniche, 26 de Abril de 2002. 
 
O grupo do PS na Assembleia Municipal." 
 
Posta à votação, foi a saudação aprovada, por maioria, com 21 votos a favor e 4 

abstenções.  
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE  PARA A AUTARQUIA: 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.04.2002 * Fl. 
13 

 
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 nº. 1 do Artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 
  
  Submetida à apreciação, não se registaram quaisquer intervenções 
 
e-2)  OUTROS: 
 
  Passando ao assunto em epígrafe, usaram da palavra os Senhores deputados 
municipais adiante identificados: 
 
 Rogério Cação, que manifestou o seu desencanto pela forma como decorreram 
as comemorações do 25 de Abril, que na sua opinião não foi mais do que cumprir 
calendário e nas quais a Câmara se demitiu das suas responsabilidades; realçou o 
simbolismo e a importância do acontecimento, que são merecedores de uma outra 
atitude, e fez apelo para um maior empenhamento e criatividade das acções a levar a 
efeito no próximo ano. 
 
 Henrique Bertino, que disse que gostaria de pertencer à comissão que vai 
analisar os assuntos relacionados com a praia de Peniche de Cima; aludiu à demora da 
entrada em funções da comissão de trânsito, falta de ordenamento do parque de 
viaturas e oficinas da Câmara, necessidade de limpeza da zona antiga do Clube Naval e 
deslocação do contentor para outro local; alertou para os buracos existentes na muralha 
que se situa a Sul do Campo do Baluarte; sugeriu uma intervenção da Câmara no 
desmantelamento das barracas que proliferam junto ao muro existente no Bairro da 
Prageira; perguntou se os pavilhões existentes na Escola Secundária são para ser 
retirados; referiu o erro urbanístico do loteamento da Papôa e vincou que a Câmara não 
deveria permitir outras situações idênticas, nomeadamente no espaço mais próximo da 
praia do Quebrado, e reafirmou que deverá haver coragem para impedir a construção 
desenfreada e que ponha em causa o correcto ordenamento urbanístico. 
 
 Aleixo Brás, que perguntou se a praia do Molhe Leste estaria em condições de 
poder ser utilizada na próxima época balnear e chamando a atenção para a necessidade 
de limpeza dos acessos e remoção das areias junto dos estaleiros navais. 
 
 Jorge Amador, que assinalou o trabalho excelente que vem sendo feito nas 
valetas da EN114, ideia que poderia ser adoptada pela Câmara nas estradas municipais; 
disse desconhecer os desenvolvimentos relativos ao PU de Serra D'El-Rei, em cujo 
processo a Junta de Freguesia deveria participar activamente; sentir-se envergonhado 
com a falta de programação das comemorações do 25 de Abril e que se impõe definir 
se a Câmara considera prioritário avançar, futuramente, para acções mais consentâneas 
com o simbolismo e espírito do acontecimento; discordou da metodologia seguida 
sobre a transferência das verbas para as Juntas de Freguesia e sugeriu a revisão dos 
critérios de atribuição; manifestou a sua preocupação e perguntou por que não foi 
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ainda removida a antena da TMN da Escola EB 1.2 de Atouguia da Baleia, dado que 
foi já objecto de decisão para o efeito; reafirmou que a casa que se situa na futura zona 
industrial de Serra D'El-Rei e objecto da execução de obras clandestinas deveria ser 
demolida e que para outras situações idênticas deveria haver coragem política e 
tomadas medidas que não pusessem em causa a autoridade da Câmara. 
 
 Henrique Bertino, que indagou sobre pedido de atribuição do nome de João 
Manuel Garcia a um arruamento sito no Loteamento da Av. Monsenhor Manuel Bastos 
de Sousa e sugeriu a demarcação das zonas de banhos com bóias, como um princípio 
de prevenção de acidentes nas praias do concelho. 
 
 Sebastião Batalha, que apresentou programa de actividades a levar a efeito na 
área da freguesia, nomeadamente no apoio a torneio de petanca e mostra de pinturas da 
autoria de Antero Fernandes. 
 
 Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que deu as 
informações  e prestou os esclarecimentos julgados adequados às questões postas, 
nomeadamente que nas próximas comemorações do 25 de Abril se poderão encontrar 
soluções novas com os Presidentes das Juntas de Freguesia; vai solicitar à Capitania do 
Porto de Peniche identificação dos proprietários das embarcações depositadas na zona 
do fosso das muralhas; aguarda resposta para substituição e respectiva relocalização do 
contentor de lixo que se situa junto à ponte velha; está em estudo um pacote para venda 
de sucata; foi efectuado um levantamento fotográfico pela Direcção-Geral dos 
Monumentos Nacionais sobre as deficiências existentes nas muralhas, estando previsto 
no O.E. uma verba de 10 000 euros para o efeito; já foram dadas instruções para que as 
barracas mais recentes da Prageira fossem demolidas, sendo que as construídas há mais 
tempo serão de difícil solução; decorre do PDM a urbanização da Papôa e de acordo 
com a DREL a inoperacionalidade dos pavilhões; o IMP transmitiu ao empreiteiro que 
a praia e estacionamento do Molhe Leste deveriam estar disponíveis no início da época 
balnear; não foi entregue ainda a 1ª. versão do PU de Serra D'El-Rei; a retirada da 
antena da EB 1.2 de Atouguia da Baleia é matéria da responsabilidade do Ministério da 
Educação e que o processo da casa objecto de obras clandestinas está em fase de 
audiência prévia, tendo havido alguma dificuldade em notificar o infractor. 
 
1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público, usou da palavra o Senhor Joaquim Leonardo, 
que felicitou o Senhor José António Leitão da Silva pela tomada de posse do cargo de 
Governador Civil e perguntou se o Cenfim iria mudar as instalações para outro 
concelho. 
 
 Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa referiu ser este último assunto de 
verdadeira importância e que, embora tenha havido falta de capacidade de acolhimento 
aos jovens formados, tem esperança que o processo se inverta.  
 
MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
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 O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 
prosseguiriam no próximo dia 30 de Abril (terça-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21,30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1º.- Período da ordem do dia: 
 

 1 – Apreciação e votação da Conta de Gerência do Município de 
Peniche, relativa ao ano financeiro de 2001. 

 2 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades do Município de 
Peniche, relativo ao ano financeiro de 2001. 

3 – Apreciação e votação da Conta e do Relatório do exercício de 2001, 
dos Serviços Municipalizados. 

 4 – Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano financeiro 
de 2002. 

 5 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2002. 

 6 – Designação de 4 membros da Assembleia para integrar a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche. 

 7 - Apreciação e votação da nova versão do Regulamento do Conselho 
Local de Educação. 

 
2º. – 2º. Período de intervenção do público 
 
Referiu, também, que a convocatória era feita directamente e com dispensa de 

convocação escrita a todos os deputados municipais presentes e que aos ausentes seria 
comunicada a data da próxima reunião. 
 
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 uma hora e trinta 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. 
 


