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ACTA N.º 7/2002 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEM-
BRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, REALIZADA NO 
DIA 27 DE SETEMBRO DE 2002: 
 
Aos vinte sete dias do mês de Setembro do ano dois mil e dois, no edifício-sede 

das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 
estando presentes os Senhores, Jorge Alberto Bombas Amador, Primeiro Secretário da 
Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, 
Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, Rogério Manuel Dias Cação, 
Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, Suzete Silva Costa Laranjeira, 
Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João 
Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raul Gregório Farto, Márcia João Brás de Timóteo 
e Fernando Manjolinho Costa, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

 
Período da ordem do dia: 
 
 1 – Outros assuntos de interesse para a autarquia. 
 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
trabalhos a Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues. 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Luís Lourenço Jorge Ganhão, João 

Paulo Oliveira Teófilo e Raul Fernando Conceição Santos. 
 
Assistiram à reunião os Senhores Luís Gonzaga Franco Pinto e Vítor Manuel 

Farricha Mamede, respectivamente Vice-Presidente e Vereador da Câmara. 
 

COMPOSIÇÃO DA MESA: 
 
Constatando-se que do número legal dos membros que compõem a Mesa da 

Assembleia Municipal apenas se encontrava presente o 1.º Secretário, Senhor Jorge 
Alberto Bombas Amador, que presidiu, a Assembleia elegeu, por escrutíneo secreto, de 
entre os membros presentes, os senhores deputados municipais Sandra Cristina Machado 
Matos e Jorge Santos Carvalho para integrarem a mesa que presidiu à reunião. 

 
RENÚNCIA DE MANDATO: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

renúncia de mandato, dos membros eleitos pela lista do PSD, a seguir indicados: 
- Do Senhor Vítor Manuel Correia Filipe, que não invocou os motivos que o 

levaram a efectuar o pedido. 
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- Do Senhor João Cláudio Ferreira Martins das Neves, que também não fez 
referência aos motivos que o levaram a fazer o pedido. 

 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o elemento 

imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista. 
 

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 Carlos Norberto Freitas Mota, Presidente da Assembleia Municipal, 

por um período de 8 dias, a partir de hoje, por se encontrar ausente do concelho por 
motivos profissionais. 

- Do Senhor João Augusto Tavares Barradas, 2.º Secretário da Mesa da 
Assembleia Municipal, por um período de 8 dias, a partir de 25 de Setembro corrente, 
por se encontrar ausente do concelho. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhor 
Marco António Borges Bem (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 

 
A Assembleia, na sequência do pedido de suspensão de mandato do Senhor 

deputado municipal Senhor António José de Azevedo Filipe, já considerado na reunião 
anterior, por unanimidade, reconheceu os poderes do elemento que se segue na 
respectiva lista (da CDU), e que se encontrava presente, Senhora Catarina Santos 
Correia, pelo que passou, também, de imediato, a participar na reunião. 

 
EXPEDIENTE: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente recebido após a 

realização da última reunião, adiante referenciado e objecto de leitura, se encontrava 
disponível para consulta: 

1- Circular n.º 75/2002, de 17 de Setembro de 2002, da ANMP, dando 
conhecimento da realização do congresso da APSI – Associação para a Promoção da 
Segurança Infantil, e remetendo cópia do respectivo programa. 

2- Circular n.º 75/2002, de 17 de Setembro de 2002, da ANMP, dando 
conhecimento de carta enviada ao Senhor Secretário de Estado da Administração Local 
relativa ao relacionamento entre os Municípios e a ADSE – Dívidas de Organismos à 
ADSE. 

 
MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO 
OU PESAR: 

 
Considerando o trabalho de reconhecido mérito desenvolvido enquanto autarca e 

membro dos Bombeiros Voluntários de Peniche, pelo Senhor Rogério Cação foi 
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proposto que se exarasse em acta um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Júlio 
Alberto São bento Correia e se apresentasse à família as condolências por tão infausto 
acontecimento. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
Terminada a leitura do expediente e apreciada a moção atrás proposta, o Senhor 

Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a inclusão na ordem de 
trabalhos desta reunião da proposta camarária sobre a Taxa da Contribuição Autárquica. 

Ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido consenso de o assunto ser 
tratado de imediato e como 1.º ponto da Ordem do Dia e antes da apreciação do ponto 
agendado para esta reunião, que passou a 2.º ponto da Ordem de trabalhos. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TAXA DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA: 

 
Foi presente a proposta da Câmara, aprovada em sua reunião de 23 de Setembro 

corrente, que fixou a taxa de 1,1 % para cobrança no ano de 2003 da contribuição 
autárquica relativa ao Município de Peniche. 

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em apreço, usaram da palavra os 
deputados municipais, adiante identificados: 

 
Jorge Carvalho: 
 
- Deu conhecimento, na qualidade de membro e presidente da comissão de 

peritagem matricial, das dificuldades encontradas na avaliação dos prédios; 
- Disse pretender sensibilizar a Assembleia para os efeitos que resultam da 

fixação da taxa de 1,1%, que considera exagerada. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse ser um problema do País a que não era fácil abordar o assunto; 
- Referiu que as injustiças são patentes nas propriedades antigas, onde os valores 

patrimoniais fixados são extremamente baixos; 
- Sugeriu a constituição de comissão conjunta onde figurassem também 

elementos da comissão de avaliação, para estudarem o assunto. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Questionou qual a metodologia seguida nas avaliações efectuadas; 
- Perguntou se na aplicação da taxa não deveriam estar subjacentes os valores 

fixados para o ano de construção. 
 
Presidente da Câmara: 
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- Deu informação de como foram indicados os elementos que constituem a 
comissão de avaliação; 

- Corroborou com as preocupações manifestadas pelo Senhor Jorge Carvalho. 
 
João Gomes: 
 
Lembrou o prazo que os contribuintes dispõem até iniciarem o pagamento da 

contribuição autárquica: 
 
Paulo Santos: 
 
- Referiu que o problema poderia estar no valor da avaliação. 
 
Fernando Manjolinho: 
 
- Disse que não tem havido coragem política para alterar os critérios de avaliação; 
- Sugeriu que se recomendasse à Direcção-Geral de Finanças a tomada de 

medidas sobre o assunto. 
 
Sandra Matos: 
 
- Referiu que considera justo manter o critério da avaliação em 60%. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 1 

abstenção. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 2.º as Ordem de Trabalhos, tendo 

usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Perguntou qual o ponto de situação relativamente às negociações com as “Águas 

do Oeste”; 
- Solicitou informação sobre a saída do município da CCRLVTejo e integração na 

Região Centro. 
 
Delfim Campos: 
 
- Questionou se foi efectuado inquérito e qual a aceitação do Festival “Sabores do 

Mar”; 
- Solicitou a amostragem dos resultados logo que fossem conhecidos; 
- Apresentou a declaração escrita, cujo texto, a seguir se transcreve: 
 
“DECLARAÇÃO: 
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Senhor Presidente, Colegas membros desta Assembleia 
Permita-me que retome e sublinhe uma ideia por várias vezes já expressa nesta 

Assembleia: a de que é necessário, eu diria mesmo imperioso, que a Assembleia 
Municipal não se transforme para a imensa maioria da população (afinal, mas às vezes 
até parece que por acaso, foi a população que elegeu esta Assembleia), dizia eu, é 
necessário que este órgão não se transforme para a imensa maioria das pessoas em 
qualquer coisa que até se desconhece que existe, ou em qualquer coisa que, quando 
porventura não se ignorou a sua existência, não se está minimamente interessado no seu 
funcionamento, naquilo que ali-aqui acontece, nos pontos de vista que ali-aqui se 
esgrimem, nas eventuais decisões que ali-aqui são aprovadas. É preciso trazer as pessoas 
- os eleitores – a esta Assembleia! Fala-se tanto em cidadania e em democracia 
participada e, no entanto, escassos ou nulos são os passos dados no sentido de evitar que 
a democracia representativa se transforme pouco a pouco em mera formalidade que se 
produz num dado domingo, de quatro em quatro anos. Ora, em comunidades 
relativamente pequenas como a nossa, eu acredito que com imaginação e inteligência se 
pode perfeitamente publicitar de forma adequada, junto das populações a realização de 
reuniões da Assembleia Municipal. Não nos contentemos, Senhor Presidente e caros 
colegas, em colocar um mero edital a anunciar o evento nos locais da praxe! A menos, 
bem entendido, que a Assembleia não comungue maioritariamente destes objectivos que 
enunciei. 

No mesmo sentido, afigura-se-me também importante que as reuniões desta 
assembleia se realizem também nas freguesias rurais do concelho. Senhor Presidente, 
caros colegas, a “máquina” desta Assembleia não será assim tão pesada que, com 
alguma frequência, estas “Assembleias” não se possam realizar em Ferrel, Atouguia da 
Baleia ou Serra d'El-Rei. 

Ainda uma nota final: recentemente, numa conferência de imprensa levada a cabo 
pelos autarcas da CDU em Peniche, os membros da comunicação social presentes 
manifestaram a sua estranheza pelo facto de em Peniche, nas reuniões da Assembleia 
Municipal, não se ter ainda implementado um sistema de gravação áudio. No fundo e 
bem vistas as coisas, dispomos de tecnologia que nos permite reproduzir com fidelidade 
máxima as informações que ocorrem neste órgão autárquico e continuamos a utilizar 
formas de transmissão que acabam por se traduzir sempre em inevitáveis distorções mais 
ou menos acentuadas relativamente àquilo que se diz nesta Assembleia. 

Peniche, 28 de Setembro de 2002.” 
 
Jorge Amador: 
 
- Sugeriu a marcação de reunião da comissão de análise do regimento; 
- Chamou a atenção para a necessidade de uma maior divulgação da realização 

das reuniões da Assembleia; 
- Lembrou a conveniência da implementação de gravação áudio na sala do novo 

edifício dos paços do Concelho; 
- Sugeriu a realização de reunião extraordinária para apreciação do dossier 

“Águas do Oeste”, em 15 de Outubro próximo; 
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- Disse que teve conhecimento da entrega do PU de Serra d'El-Rei e que gostava 
que os autarcas da freguesia estivessem envolvidos no processo; 

- Sugeriu que se estudasse a melhor forma de abrigo na Praça Jacob Rodrigues 
Pereira, para utilização de taxistas e utentes; 

- Manifestou a sua preocupação relativamente ao baixo rendimento do certame 
“Sabores do Mar”; 

- Referiu a necessidade de na elaboração do Orçamento e do Plano Plurianual de 
Investimentos Municipais para 2003 serem ouvidas as Juntas de Freguesia e perguntou 
se está previsto algum calendário para o efeito. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou quais as comissões que foram criadas e quais os procedimentos 

tomados para que pudessem funcionar; 
- Manifestou o seu agrado pelo reaparecimento do Boletim Municipal; 
- Chamou a atenção para o cuidado a ter com a inserção de imagens 

desactualizadas no Boletim Municipal; 
- Questionou qual o desenvolvimento tido quanto à sugestão que apresentou em 

Julho sobre o moinho de Casais Brancos; 
- Perguntou se a Câmara se candidatou aos protocolos de Modernização 

Administrativa; 
- Referiu que a Escola Primária de Serra d'El-Rei está desprovida de auxiliar de 

acção educativa e perguntou se existem outras escolas com o mesmo problema; 
- Questionou sobre a candidatura ao Centro de Treinos Euro/2004; 
- Disse que o circuito pedonal de manutenção entre Peniche e Baleal possui 

alguns espaços deteriorados. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse que o processo de modernização administrativa para a freguesia de Serra 

d'El-Rei não era rentável; 
- Remeteu ofício ao Senhor Vereador da Educação a dar conhecimento da falta de 

auxiliar de acção educativa. 
 
Aleixo Brás: 
 
- Perguntou se o alcatroamento da zona do Alto da Vela está esquecido ou tem a 

ver com questões técnico-financeiras; 
- Lembrou a atribuição a uma rua da cidade do nome do Senhor Comandante 

Silvano Ribeiro; 
- Chamou a atenção para que se reflicta sobre o que se pretende para o Campo da 

República, face ao novo arranjo das vias e aos buracos efectuados pelos feirantes. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Relembrou que ainda não foi alargado o passeio junto à Pastelaria Rimor; 
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- Vincou a importância da Pousada na Fortaleza como factor importante para o 
desenvolvimento económico-turístico e chamou a atenção para que o projecto não caísse 
no esquecimento; 

- Referiu que a situação do canil municipal deve ser resolvida; 
- Reafirmou a necessidade de elaboração de planos de urbanização, 

concretamente o relativo à Zona Industrial do vale do Grou. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Perguntou se está previsto a apanha de animais na cidade; 
- Lembrou que a ACAP pretende uma decisão sobre a efectivação do canil 

municipal; 
- Questionou sobre a substituição do Veterinário Municipal; 
- Perguntou sobre a situação contratual de trabalhador contratado a termo certo; 
- Chamou a atenção para o lixo depositado na saída de esgoto na rampa do 

Portinho do Meio, responsabilização do ICP sobre a matéria e necessidade da DSUA 
proceder à limpeza; 

- Referiu a poluição atmosférica oriunda das fábricas do guano e Ramirez e 
questionou se a instalação de fumeiros mais altos não resolveria a situação; 

- Perguntou para quando se prevê a ligação da Rua Arq. Paulino Montez à Rua do 
Brasil; 

- Questionou se aquando da realização do casamento efectuado na Berlenga os 
espaços públicos foram interditados; 

- Aludiu à urgência da elaboração de planos de urbanização em Peniche. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Manifestou o seu agrado pela intervenção verificada na praia do Molhe Leste; 
- Chamou a atenção para a vedação dos estaleiros navais, que tem um horrendo 

aspecto; 
- Perguntou se a feira mensal vai ser deslocada para outro espaço, quando e para 

que local; 
- Fez uma retrospectiva dos três anos de Festival “Sabores do Mar”, criticou a 

falta de inovação do último certame, nomeadamente quanto à configuração do espaço e 
questionou sobre a melhor data para a sua realização. 

 
Seguidamente, intervieram os membros da Câmara, a seguir indicados: 
 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou as informações e esclarecimentos sobre os assuntos adiante referenciados: 
- Foi encomendado estudo sobre o assunto atrás referido e que o mesmo se 

encontra disponível para apreciação; 
- Foi desrespeitadora a forma como foi colocada aos municípios a passagem para 

a Região centro; 
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- É de opinião que face ao desajustamento que originaria na Região Centro a 
melhor solução para a saída da Região LVTejo seria através da criação de uma nova 
NUT; 

- Foi recebida a versão de caracterização do PU de Serra d'El-Rei, que se encontra 
em sede de apreciação pelos serviços; 

- Os comerciantes da Praça Jacob Rodrigues Pereira manifestaram-se contra a 
colocação de abrigo para taxistas e que a sua possível instalação terá que ser objecto de 
estudo que não colida com o aspecto urbanístico; 

- Na concepção do “Festival Sabores do Mar” a comissão organizadora teve 
sempre presente o equilíbrio financeiro do evento; 

- Está programado ouvir as juntas de freguesia aquando da elaboração do Plano 
Plurianual de Investimentos e Orçamento municipais; 

- O boletim municipal apresentava alguns lapsos de impressão; 
- O assunto dos moinhos de Casais Brancos e Alto Foz está a ser objecto de 

apreciação e resolução; 
- Foram celebrados e se encontram cumpridos e em fase de cumprimento alguns 

protocolos de modernização administrativa; 
- A Câmara deliberou manifestar à Comissão do Euro 2004 que não tinha 

condições para se candidatar face aos encargos que teria que assumir; 
- Lamentou os problemas surgidos no passeio pedonal Peniche/Baleal. 
Deu também conhecimento do seguinte: 
- Da conclusão das obras e das transformações operadas no Edifício dos Paços do 

Concelho e endereçou convite para visita às referidas instalações no dia 1 de Outubro 
(terça-feira), pelas 18.30 horas; 

- Da conjuntura actual relacionada com investimentos tendentes a resolver os 
problemas de água e saneamento no concelho e com recurso aos fundos comunitários 
através da eventual adesão à “Águas do Oeste”, sob pena de se não poder apresentar 
candidaturas para estas áreas e beneficiar dos respectivos fundos comunitários; 

- Dos problemas havidos com a Direcção-Geral do património sobre a evolução 
do projecto da Fortaleza; 

- Da existência de um ponto de guarda de alguns animais junto ao armazém da 
DSUA; 

Referiu, ainda, que: 
- Esta prevista reunião da comissão de estudo da Tabela de Taxas e que se 

aguarda os necessários desenvolvimentos quanto ao Regulamento sobre Construção e 
Edificação; 

- O alcatroamento do Alto da vela é opção política; 
- O passeio junto à Pastelaria Rimor é para ser cumprido; 
- O funcionamento das esplanadas será objecto de análise; 
- No Campo da República apenas se procedeu a uma intervenção ligeira; 
- Se encontra apalavrado o terreno para o canil municipal; 
- Os planos do Vale do Grou e Baleal ficaram sem efeito; 
- A Câmara não fez a recolha de animais; 
- O Senhor Veterinário Municipal está na situação de assegurar as funções até o 

lugar ser novamente preenchido; 
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- A DSUA tem feito a limpeza no Portinho do Meio e irá verificar a assunto do 
esgoto; 

- Está previsto um pacote de regras Ramirez/ETAR e uma auditoria à fábrica do 
Guano; 

- Está prevista a ligação Rua Arq. Paulino Montez/Rua do Brasil; 
- O Director da Reserva lhe transmitiu sobre o casamento da Berlenga; 
- Iria chamar a atenção aos Estaleiros Navais sobre a vedação; 
- Os comerciantes residentes manifestaram que as feiras deveriam terminar, mas a 

continuarem que se realizassem dentro das muralhas; 
- Ir-se-ia equacionar tudo relativamente ao festival “Sabores do Mar”. 
 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Informou que a Auxiliar de Acção Educativa, em serviço na Escola de Serra 

d'El-Rei, se encontra ausente por doença há cerca de um ano e meio. 
 
Por último, usou da palavra o deputado municipal, adiante identificado: 
 
Jorge Amador: 
 
- Concordou que não existem condições físicas para a instalação de um abrigo 

para taxistas na Praça Jacob Rodrigues Pereira e que o assunto tem que ser visto na 
globalidade; 

- Sugeriu a realização de reunião da comissão de estudo sobre o do Regimento, no 
dia 7 de Outubro, pelas 18 horas, e uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal 
sobre “Águas do Oeste”, no dia 18 de Outubro. 

 
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 trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, 
1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


