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ACTA N.º 9/2002 
 

ACTA DA 1.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
DEZEM-BRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE  PENICHE,  
REALIZADA  NO  DIA 27  DE  DEZEMBRO  DE  2002: 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro 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 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, Luís Lourenço 
Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge 
Santos Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo 
Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina 
Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, António 
José de Azevedo Filipe, Márcia João Brás de Timóteo e Bernardo Miguel Ribeiro dos 
Anjos Costa, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1º. - Período de “Antes da Ordem do Dia” 
 
2.º - 1.º Período de intervenção do público 
 
3.º - Período da Ordem do Dia: 
 

1- Apreciação e votação da adesão do Município de Peniche à Allience 
de Villes Européennes de Culture (AVEC); 

2- Apreciação e votação da alteração do n.º 2 do artigo 11.º do 
Regulamento do Mercado Municipal; 

3- Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças; 
4- Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano 

financeiro de 2003; 
5- Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 

Peniche, para o ano financeiro de 2003; 
6- Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 

dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2003. 
 
4º. - 2.º Período de intervenção do público. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Manuel Machado Chagas, João Paulo Oliveira Teófilo, Delfim 
António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues e Joaquim Raul 
Gregório Farto. 
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Assistiram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luís Gonzaga 
Franco Pinto, e os Senhores Vereadores Vítor Manuel Farricha Mamede e António 
José Ferreira Sousa Correia Santos. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

suspensão de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Fernando Manjolinho Costa, por um período de 13 dias, a partir de 

19 de Dezembro, sem indicação dos motivos. 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitado 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. 
 
PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: 
 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes as actas n.ºs 6, 7 e 8/2002, respectivamente das reuniões 

realizadas nos dias 20 e 27 de Setembro de e 17 de Outubro do corrente ano, tendo sido 
dispensada a sua leitura por os respectivos textos haverem sido previamente 
distribuídos pelos deputados municipais. 

 
Submetidas à discussão, a Assembleia deliberou, por unanimidade, fazer a sua 

apreciação e votação na próxima reunião. 
 

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, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 

 
1 – Carta, datada de 1 de Outubro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, acusando a recepção da moção “Pela continuidade do Ensino 
Superior em Peniche”. 

 
2 – Ofício, datado de 3 de Outubro de 2002, da Assembleia Municipal de Sobral 

de Monte Agraço, remetendo moção aprovada por aquela Assembleia. 
 
3 – Circular n.º 81/2002, datada de 2 de Outubro de 2002, da ANMP, relativa à 

proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2003. 
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4 – Carta, datada de 27 de Setembro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 
Popular CDS-PP, acusando a recepção da moção “Pela continuidade do Ensino 
Superior em Peniche”. 

 
5 – Ofício n.º 9856, datado de 4 de Outubro de 2002, do Gabinete do     

Primeiro-Ministro, acusando a recepção da moção “Pela Continuidade do Ensino 
Superior em Peniche”. 

 
6 – Carta, datada de 2 de Outubro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, acusando a recepção da moção “Pela Continuidade do Ensino 
Superior em Peniche”. 

 
7 – Carta, datada de 7 de Outubro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

“Os Verdes”, acusando a recepção da moção “Pela Continuidade do Ensino Surerior 
em Peniche”. 

 
8 – Circular n.º 83/2002, datada de 9 de Outubro de 2003, da ANMP, remetendo 

cópia do parecer daquela associação relativo ao Orçamento de Estado para 2003. 
 
9 – Ofício n.º 279/02-RNB, datado de 8 de Outubro de 2002, do ICN, relativo a 

exposição temporária alusiva à Reserva Natural das Berlengas, patente no Museu do 
Mar – Rei D. Carlos, em Cascais. 

 
10 – Circular n.º 85/2002, datada de 18 de Outubro de 2003, da ANMP, 

remetendo cópia da moção aprovada pelo Conselho Geral daquela associação e relativa 
ao Orçamento de Estado para 2003. 

 
11 – Circular n.º 86/2002, datada de 30 de Outubro de 2002, da ANMP, 

convidando para participar no IV Encontro Nacional de Autarcas. 
 
12 – Carta n.º 7317, datada de 25 de Outubro de 2002, do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, acusando a recepção da moção “Pela continuidade do Ensino 
Superior em Peniche”. 

 
13 – Fax n.º 13, datado de 2 de Outubro de 2002, da Assembleia Municipal de 

Penamacor, solicitando parecer sobre a realização de um Encontro Nacional de 
Assembleias Municipais. 

 
14 – Carta, datada de 11 de Novembro de 2002, do Grupo Parlamentar do 

Partido “Os Verdes”, convidando para uma audição parlamentar subordinada ao tema 
“Água”. 

 
15 – Carta, datada de 7 de Novembro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, acusando a recepção da moção relativa ao “Forte de Nossa 
Senhora da Consolação”. 
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16 – Circular n.º 91/2002, datada de 12 de Novembro de 2002, da ANMP, 
remetendo cópia da declaração final aprovada no IV Encontro Nacional de Autarcas. 

 
17 – Ofício n.º 10855, datado de 12 de Novembro de 2002, do Gabinete do 

Primeiro-Ministro, acusando a recepção da moção relativa ao “Forte de Nossa Senhora 
da Consolação”, e seu envio o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação. 

 
18 – Carta, datada de 2 de Novembro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, acusando a recepção da moção relativa ao “Forte de Nossa Senhora 
da Consolação”. 

 
19 – Carta, datada de 4 de Novembro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Popular CDS-PP, acusando a recepção da moção relativa ao “Forte de Nossa Senhora 
da Consolação”. 

 
20 – Ofício n.º 5125, datado de 13 de Novembro de 2002, da Casa Civil do 

Presidente da República, acusando a recepção da moção “Pela Continuidade do Ensino 
Superior em Peniche”. 

 
21 – Carta, sem data, da Resioeste e da Associação Património Histórico, 

convidando para o lançamento de livro. 
 
21 – Carta, datada de 14 de Novembro de 2002, da Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, convidando para estar presente 
nas comemorações do encerramento do 100.º aniversário da fundação daquela 
sociedade. 

 
21 – Carta, datada de 14 de Novembro de 2002, da Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, convidando para estar presente 
no concerto da Banda Filarmónica daquela sociedade. 

 
22 – Ofício n.º 46AM/2002, datado de 7 de Novembro de 2002, da Assembleia 

Municipal de Óbidos, remetendo moção sobre a produção e escorrência de lixiviados 
resultantes da antiga lixeira de Gaeiras. 

 
23 – Ofício n.º 9091, datado de 19 de Novembro de 2002, do Gabinete do 

Ministro das Obras Publicas, Transportes e Habitação, acusando a recepção da moção 
relativa ao “Forte de Nossa Senhora da Consolação”, enviada pelo Gabinete do 
Primeiro-Ministro. 

 
24 – Ofício n.º 8002, datado de 22 de Novembro de 2002, da ATAM, remetendo 

programa para formação autárquica no 1.º trimestre de 2003. 
 
25 – Ofício n.º 4991, datado de 22 de Novembro de 2002, do Ministério da 

Cultura, informando que o Forte de Nossa Senhora da Consolação é propriedade do 
Estado não afecto ao IPPAR, razão pela qual não se encontra inscrita no PIDDAC 
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2002 qualquer verba para a sua recuperação, nem prevista qualquer dotação no 
PIDDAC 2003 para o efeito. 

 
26 – Circular n.º 95/2002, datada de 22 de Novembro de 2002, da ANMP, 

remetendo agenda planning para 2003. 
 
27 – Circular n.º 89/2002, datada de 5 de Novembro de 2002, da ANMP, 

remetendo cópia da informação daquela associação sobre a incompatibilidade e 
impedimentos dos eleitos locais – remunerações. 

 
28 – Ofício n.º 143/02, datado de 15 de Novembro de 2002, da Assembleia 

Municipal de Torres Vedras, remetendo moção sobre as “Grandes Áreas 
Metropolitanas/Comu-nidades Urbanas”. 

 
29 – Ofício n.º 77/2002, datado de 3 de Outubro de 2002, da Assembleia 

Municipal de Bombarral, remetendo cópia da moção “Criação da Comunidade Urbana 
do Oeste”. 

 
30 – Circular n.º 97/2002, datada de 2 de Novembro de 2002, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 108, de Novembro de 2002, relativo ao IV 
Encontro Nacional de Autarcas. 

 
31 – Carta, datada de 4 de Dezembro de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, informando sobre apreciação parlamentar do Decreto-Lei 
244/2002, de 5 de Novembro, que altera as “NUTS”. 

 
32 – Carta, datada de 5 de Dezembro de 2002, do Centro Social do Pessoal da 

Câmara Municipal de Peniche, convidando para a Festa de Natal dos funcionários das 
autarquias do concelho de Peniche. 

 
33 – Carta, datada de 5 de Dezembro de 2002, da Comissão Política Distrital de 

Leiria do Partido Social Democrata, remetendo cópia da Proposta de Lei n.º 24/IX 
(GOV), que estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências 
das Áreas Metropolitanas e o funcionamento dos seus órgãos. 

 
34 – Carta, datada de 5 de Dezembro de 2002, da Junta Regional de Lisboa do 

Corpo Nacional de Escutas, remetendo plano de acção para 2003/2005. 
 
35 – Carta, datada de 6 de Dezembro de 2002, do Gabinete de Apoio aos 

Deputados do Partido Comunista Português ao Parlamento Europeu, remetendo cópia 
da intervenção da deputada Dr.ª Ilda Figueiredo no debate sobre a “Revisão da Política 
Comum de Pescas” e comunicado de imprensa. 

 
36 – Exemplares n.ºs 170 e 171 – Outubro e Novembro de 2002, do jornal 

"Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
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37 – Exemplar n.º 55 – Setembro/Outubro de 2002, de “O Jornal do Deficiente”. 
 
38 – Exemplares n.ºs 124 e 125 – Outubro e Novembro de 2002, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de 
Peniche. 

 
39 – Exemplar n.º 3 – Outubro 2002, da revista “Mais Oeste”. 
 
 
Seguidamente, intervieram os deputados municipais, adiante identificados: 
 
Susete Laranjeira: 
 
- Questionou sobre a evolução do processo relativo à continuidade do ensino 

superior em Peniche. 
 
Rogério Cação: 
 
- Perguntou qual o conteúdo da moção remetida pela Assembleia Municipal de 

Sobral de Monte Agraço. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Solicitou cópia do expediente relacionado com as Grandes Áreas 

Metropolitanas – criação da Comunidade Urbana do Oeste. 
 
Bernardo Costa: 
 
- Solicitou cópia de todo o expediente relacionado com o tema “Pela 

continuidade do Ensino Superior em Peniche”. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Deu conhecimento de outras acções concretas apresentadas por outros 

municípios limítrofes da área Oeste sobre a criação da Comunidade Urbana do Oeste, 
cujo tema, em tempo oportuno, a Assembleia terá que se debruçar e apreciar. 

 
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 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. 
 

Seguidamente, intervieram os Senhores adiante identificados: 
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Jorge Amador: 
 
- Referiu ter ficado surpreendido, pela negativa, com o estudo prévio do Plano 

de Urbanização (PU) de Serra d'El-Rei, o qual, após leitura atenta, ficou aquém das 
expectativas, sendo manifestamente um documento desequilibrado; 

- Disse que a empresa encarregada de elaborar o documento deveria reunir com 
a Junta de Freguesia; 

- Sugeriu a alteração da metodologia das prioridades dos contactos, de modo a 
que fosse fixada em 1.º lugar a reunião a realizar com a Junta de Freguesia. 

 
Paulo Santos: 
 
- Perguntou qual a resposta dada pela EDP relativamente aos cortes do 

fornecimento de energia que se têm verificado no concelho. 
 
Bernardo Costa: 
 
- Solicitou informação sobre os resultados das reuniões havidas com os 

Senhores Presidente do IPL e Ministro da Ciência e Ensino Superior. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que o PU de Serra d'El-Rei tem que ser elaborado com base no PDM e 

que comunga com a alteração da ordem de prioridades dos contractos; 
- Fez sentir à EDP que esta deveria continuar a investir na rede de iluminação 

pública do concelho e que se aguarda o plano de investimentos daquela empresa para o 
ano de 2003 para colocação das pretensões da Câmara; 

- Informou que a Câmara convidou o Senhor Presidente do IPL, face às 
declarações por ele oportunamente proferidas, para que aclarasse o que pensava 
relativamente à insuficiência das verbas inscritas no PIDDAC para 2003 e em prejuízo 
da ESTMAR; 

- Referiu que a Câmara está disponível para encontrar soluções e resolver o 
problema das instalações de acordo com as suas capacidades financeiras, com o 
objectivo de não obstar à abertura de vagas para o próximo ano lectivo; 

- Disse que na reunião a realizar com o Ministro da Ciência e Ensino Superior, 
ainda não marcada, quer ter a garantia da continuidade da ESTMAR. 

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

 
Foram presentes e admitidas para apreciação, por unanimidade, os documentos, 

cujos textos, objecto de leitura, e com identificação dos respectivos subscritores, a 
seguir se transcrevem: 

 
“MOÇÃO 
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Mais Apoio aos desempregados do Concelho 
 
Considerando que: 

- É reconhecida a complexidade da procura de soluções de 
empregabilidade no Concelho de Peniche; 

- Cerca de metade dos desempregados inscritos no Centro de Emprego de 
Caldas da Rainha são do Concelho de Peniche; 

- Apesar desta conjuntura, o Centro de Emprego de Caldas da Rainha 
apenas faz deslocar técnicos a Peniche uma vez por semana, admitindo embora que a 
periodicidade possa vir a ser alargada para duas vezes por semana; 

- Os meios e tempo disponibilizados são manifestamente insuficientes 
para as necessidades, com sérios prejuízos para os desempregados. 

O grupo da CDU na Assembleia Municipal propõe: 
- Que seja exigido junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional a 

criação de condições para que Peniche possa dispor de apoio diário e a tempo 
completo no âmbito das competências cometidas aos Centros de Emprego, 
nomeadamente através do reforço dos recursos humanos e meios disponíveis no CTE 
de Caldas da Rainha. 

 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002. 
 
O Grupo da CDU.” 
 
Posta à discussão, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 

identificados: 
 
Bernardo Costa: 
 
- Pediu esclarecimentos sobre o conteúdo do 4.º parágrafo e propôs o 

aditamento de instituições públicas e privadas. 
 
Rogério Cação: 
 
- Referiu que com a apresentação do documento se pretende exigir do IEFP os 

reforços dos meios materiais e humanos existentes e que são insuficientes para resolver 
os problemas e necessidades das pessoas de Peniche; 

- Deu a sua concordância à inclusão no parágrafo 4.º de empresas e instituições 
do concelho. 

 
Submetida à votação, foi a moção, já com o aditamento proposto e que a seguir 

se transcreve, aprovada, por unanimidade. 
 
“MOÇÃO 
 
Mais Apoio aos desempregados do Concelho 
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Considerando que: 

- É reconhecida a complexidade da procura de soluções de 
empregabilidade no Concelho de Peniche; 

- Cerca de metade dos desempregados inscritos no Centro de Emprego de 
Caldas da Rainha são do Concelho de Peniche; 

- Apesar desta conjuntura, o Centro de Emprego de Caldas da Rainha 
apenas faz deslocar técnicos a Peniche uma vez por semana, admitindo embora que a 
periodicidade possa vir a ser alargada para duas vezes por semana; 

- Os meios e tempo disponibilizados são manifestamente insuficientes 
para as necessidades, com sérios prejuízos para os desempregados, empresas e 
instituições do concelho. 

O grupo da CDU na Assembleia Municipal propõe: 
- Que seja exigido junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional a 

criação de condições para que Peniche possa dispor de apoio diário e a tempo 
completo no âmbito das competências cometidas aos Centros de Emprego, 
nomeadamente através do reforço dos recursos humanos e meios disponíveis no CTE 
de Caldas da Rainha. 

 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002.” 
 
“MOÇÃO 
 
Mais Segurança na Marginal Norte 
 
Retemos ainda na memória o acidente que no passado dia 9 de Novembro 

vitimou uma jovem na Marginal Norte e o protesto que, simbolicamente, um grupo de 
amigos deixou no local. A verdade é que, decorrido um mês e meio sobre esta trágica 
ocorrência, pouco ou quase nada foi feito para evitar que outras situações similares 
possam ocorrer. 

Assim, e considerando: 
- Que o troço de estrada em questão e espaços envolventes envolvem 

situações de perigosidade de todos conhecidas, que decorrem quer do traçado da via, 
quer dos efeitos de erosão sobre a falésia; 

- Que estas situações de perigosidade se verificam igualmente noutros 
pontos da Marginal Norte; 

- Que face ao volume de tráfego e pessoas é urgente tomar medidas 
concretas que salvaguardem a segurança da circulação; 

- Que até à tomada de medidas de fundo é indispensável reforçar a 
informação sobre os perigos que podem decorrer de uma utilização menos cautelosa. 

Os deputados da CDU na Assembleia Municipal de Peniche propõem: 
1. Que sejam de imediato criadas as condições para se avançar com um 

traçado alternativo no troço em questão. 
2. Que até à execução desta obra sejam reforçados os meios de prevenção e 

protecção, nomeadamente através da colocação de sinalética apropriada 
e de barreiras protectoras nos locais considerados mais críticos. 
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3. Que seja feito, com urgência, um estudo sobre as condições de segurança 

de circulação nas marginais norte e sul, visando sobretudo a criação de 
condições de prevenção da sinistralidade. 

 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002. 
O Grupo da CDU” 

 
Posta a discussão, usaram da palavra os deputados municipais a seguir 

referidos: 
 
Paulo Santos: 
 
- Sugeriu a reformulação do itinerário ou a construção de troço alternativo. 
 
Rogério Cação: 
 
- Disse que a moção encerra a pretensão de se tomarem medidas concretas e 

urgentes através da colocação de barreiras e sinalética que minimizem as hipóteses de 
novos acidentes e evitem situações idênticas; 

- Referiu, ainda, que o problema o alertou para outros perigos que a estrada 
encerra e que urge resolver. 

 
Sandra Matos: 
 
- Disse concordar com a tomada das medidas preconizadas e lembrou que foram 

colocadas fitas sinalizadoras no local. 
 
Bernardo Costa: 
 
- Chamou a atenção para a necessidade da tomada de medidas de prevenção a 

fim de precaver novos acidentes e referiu que as barreiras protectoras são insuficientes; 
- Perguntou se foi efectuado estudo sobre erosão das arribas. 
 
Seguidamente usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que informou 

o seguinte: 
 
- A Câmara, apesar das barreiras e placas de sinalização instaladas e a colocar 

ficarem na área de jurisdição da responsabilidade do INAG, fez um levantamento da 
situação e encomendou rails que levará cerca de um mês a produzir; 

- Tem havido contactos com o Senhor Comandante do Porto relativamente aos 
problemas com a erosão e perfuração da arriba; 

- Está em estudo a recolocação da estrada, a aguardar apoios externos, face ao 
valor avultado do investimento. 

 
Rogério Cação: 
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- Disse que a ordem da proposta não é factor principal e face à morosidade do 

estudo há assuntos que não podem esperar e devem ser concretizados imediatamente. 
 
Paulo Santos: 
 
- Chamou a atenção de que os estudos deveriam incluir outras vias também 

consideradas perigosas. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que para além do estudo da interiorização da estrada se deveria pensar 

também na situação dos peões e eventualmente na construção de circuito pedonal. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
“MOÇÃO 
 
EDP está a prestar mau serviço à população do concelho de Peniche 
 
Considerando que a degradação da qualidade do serviço de distribuição de 

energia á um facto indesmentível face aos sucessivos cortes de energia e aos tempos 
exageradamente dilatados para a sua reposição; 

Considerando que, durante o presente ano, o serviço de substituição e 
reparação da iluminação pública não correspondeu às necessidades apresentadas 
pelas Juntas de Freguesia, nem à qualidade da prestação de serviços minimamente 
exigível; 

Considerando que a degradação deste serviço tem afectado negativamente as 
actividades económicas do concelho; 

Considerando que, uma vez retomado o fornecimento de energia se constatam 
inúmeras avarias em electrodomésticos e outros equipamentos, relativamente às quais 
a EDP não assume as suas responsabilidades; 

Considerando que com a saída dos serviços administrativos da EDP de Peniche 
para Caldas da Rainha os utentes são obrigados a deslocarem-se constantemente a 
esta última localidade para tratar de alguns serviços; 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 27 de Dezembro de 2002, 
delibera: 

1- Exigir da EDP, em 2003, a realização urgente das obras necessárias para 
evitar as consequências acima referidas. 

2- Exigir que as lojas da EDP, entretanto criadas em Peniche, assumam a 
prestação de todos os serviços, evitando desta forma a deslocação dos utentes para 
Caldas da Rainha. 

3- Solicitar da ANMP uma posição firme na defesa de um serviço de qualidade 
às populações. 

4- Que a EDP assuma as suas responsabilidades pelos prejuízos causados. 
 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002. 
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O Grupo da CDU” 
 
Posta a discussão, intervieram os deputados municipais, a seguir mencionados: 
 
João Teófilo: 
 
- Questionou qual o motivo de no 2.º parágrafo somente se referenciar as Juntas 

de Freguesia; 
- Propôs que se aditasse que a iluminação pública não corresponde também às 

necessidades apresentadas pela Câmara Municipal. 
 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que o mau estado do serviço prestado pela EDP é sentido pelas Juntas 

de Freguesia. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que a referência no documento às Juntas de Freguesia se deve à 

pretensão de se retomar um serviço razoável, em vez da prestação actual que é má. 
 
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento de reunião com responsável da EDP, no decorrer da qual 

foi solicitado um maior esforço de investimento no concelho de Peniche; 
- Disse aguardar o Plano de Actividades da EDP para 2003, para análise. 
 
Submetida a votação, foi a moção, já com o aditamento proposto, e que a seguir 

se reproduz, aprovada, por unanimidade. 
 
“MOÇÃO 
 
EDP está a prestar mau serviço à população do concelho de Peniche 
 
Considerando que a degradação da qualidade do serviço de distribuição de 

energia á um facto indesmentível face aos sucessivos cortes de energia e aos tempos 
exageradamente dilatados para a sua reposição; 

Considerando que, durante o presente ano, o serviço de substituição e 
reparação da iluminação pública não correspondeu às necessidades apresentadas 
pela Câmara e Juntas de Freguesia, nem à qualidade da prestação de serviços 
minimamente exigível; 

Considerando que a degradação deste serviço tem afectado negativamente as 
actividades económicas do concelho; 

Considerando que, uma vez retomado o fornecimento de energia se constatam 
inúmeras avarias em electrodomésticos e outros equipamentos, relativamente às quais 
a EDP não assume as suas responsabilidades; 
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Considerando que com a saída dos serviços administrativos da EDP de Peniche 

para Caldas da Rainha os utentes são obrigados a deslocarem-se constantemente a 
esta última localidade para tratar de alguns serviços; 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 27 de Dezembro de 2002, 
delibera: 

1- Exigir da EDP, em 2003, a realização urgente das obras necessárias para 
evitar as consequências acima referidas. 

2- Exigir que as lojas da EDP, entretanto criadas em Peniche, assumam a 
prestação de todos os serviços, evitando desta forma a deslocação dos utentes para 
Caldas da Rainha. 

3- Solicitar da ANMP uma posição firme na defesa de um serviço de qualidade 
às populações. 

4- Que a EDP assuma as suas responsabilidades pelos prejuízos causados. 
 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002.” 
 
Mais foi deliberado dar conhecimento da moção aprovada à EDP, ao Senhor 

Primeiro-Ministro, ao Senhor Ministro da Economia, à ANMP e à comunicação social. 
 
“MOÇÃO 
 
Resioeste 
 
Face aos desenvolvimentos publicamente conhecidos sobre os problemas 

ambientais gerados pelo aterro sanitário do oeste (ASO), a Assembleia Municipal de 
Peniche em reunião de 27 de Dezembro de 2002 delibera o seguinte: 

1- Manifestar junto da Câmara Municipal do Cadaval e da Junta de Freguesia 
do Vilar, a sua solidariedade perante os danos causados pelas deficiências de 
instalação e exploração do ASO. 

2- Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche para, em 
sede de Associação de Municípios do Oeste (AMO), propor: 

a) A realização de uma auditoria independente a todo o dossier “Aterro 
Sanitário do Oeste” – localização, concepção e exploração – de modo 
a permitir que sejam atribuídas as responsabilidades técnicas e 
políticas pela situação a que se chegou 

b) A realização de uma reunião aberta a todos os autarcas da área de 
abrangência da AMO, com o objectivo de a nova Administração da 
RESIOESTE apresentar as soluções futuras, de modo a que cada 
município, através dos órgãos competentes, possa tomar decisões de 
forma mais esclarecida e participada. 

c) O estabelecimento de um plano de regularização das dívidas dos 
municípios para com a Resioeste. 

 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002.” 
 
Posta a discussão, usaram da palavra os senhores a seguir identificados: 
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João Teófilo: 
 
- Perguntou quais os danos causados pela instalação e se é intenção que a AMO 

assegure a realização de auditorias ou sirva de interlocutor da mesma. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Solicitou que os proponentes fossem mais explícitos e que o Senhor Presidente 

da Câmara desse conhecimento da posição da AMO. 
 
Jorge Amador: 
 
- Informou que um grupo de autarcas da CDU se deslocou ao local e que 

ficaram surpreendidos com os problemas ambientais encontrados; 
- Referiu que a auditoria deve ser o mais alargada e independente possível, por 

forma a permitir o apuramento dos responsáveis e apurar as correspondentes 
responsabilidades políticas e técnicas; 

- Disse, também, que a Assembleia deveria manifestar a sua solidariedade para 
com as populações da zona. 

 
Bernardo Costa: 
 
- Referiu que os danos causados pela má gestão da empresa constituem um 

crime ambiental. 
- Disse não perceber a inclusão da alínea c). 
 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que as autarquias envolvidas no processo têm responsabilidades 

acrescidas nomeadamente porque não têm satisfeito os compromissos financeiros pela 
utilização do aterro sanitário. 

 
Maria João: 
 
- Referiu que deve ser avaliada a questão da gestão do aterro, devendo a AMO 

tomar a iniciativa e ser confrontada com a criação de alternativa; 
- Disse, também, que gostava que a proposta reflectisse a grande 

responsabilidade da AMO sobre a matéria e que o assunto fosse esclarecido do ponto 
de vista técnico com abstracção da vertente política. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento de reunião da AMO, realizada no dia 19, onde fez o pedido 

de avaliação do problema; 
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- Informou que todos os municípios têm déficit perante a Resioeste e que haverá 

necessidade de acerto das correspondentes dívidas; 
- Deu conhecimento dos problemas existentes no aterro intermunicipal das 

Gaeiras; 
- Referiu que era importante que se esclarecesse o que falhou na gestão e 

questionou porque só agora foi levantado o problema. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que sendo um problema de uma região, com incidência na sua vida 

quotidiana, aquele deveria ser rapidamente esclarecido; 
- Disse que a moção coloca problema actual que justifica um pouco mais de 

reflexão para produção de documento mais ajustado à realidade da problemática 
actual; 

- Sugeriu a constituição de grupo de trabalho, em que estivesse representado um 
elemento de cada bancada, destinado a elaborar documento definitivo. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Informou que a visita ao aterro foi tomada por iniciativa própria; 
- Referiu que ninguém quis atender às sugestões da população do lugar de Vilar; 
- Chamou a atenção para a necessidade de existência de mais do que um aterro 

nesta zona; 
- Lembrou que esta situação vem alertar para a questão relacionada com as 

“Águas do Oeste”; 
- Disse que a moção deveria ser apreciada e votada hoje sem recurso à formação 

de grupo de trabalho; 
- Vincou que devem ser tomadas medidas para apuramento das 

responsabilidades. 
 
João Barradas: 
 
- Perguntou quais as circunstâncias que deram origem ao estado actual do 

aterro. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que, sendo um assunto problemático para todos os municípios 

associados, deve ser esclarecido rapidamente por forma a dar uma imagem correcta e 
limpa às populações. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que do conjunto das intervenções havidas sobressaiu a insatisfação da 

Assembleia por força das consequências ambientais provocadas pelo deficiente estado 
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de funcionamento do ASO e questionou a quem deveriam ser assacadas 
responsabilidades, nomeadamente ao Senhor Ministro do Ambiente. 

- Interrogou-se sobre se havia ou estaria alguém em condições de efectuar uma 
auditoria eficaz, com apresentação de resultados mínimos satisfatórios, à situação que 
envolve o ASO. 

 
João Teófilo: 
 
- Perguntou a quem iria ser dirigido o pedido de execução da auditoria. 
 
A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
Reaberta a reunião, o Senhor Jorge Amador procedeu à leitura do documento, a 

seguir referenciado, já devidamente reformulado: 
 
“MOÇÃO 
 
Resioeste 
 
Face aos desenvolvimentos publicamente conhecidos sobre os problemas 

ambientais gerados pelo aterro sanitário do oeste (ASO), a Assembleia Municipal de 
Peniche em reunião de 27 de Dezembro de 2002 delibera o seguinte: 

1- Manifestar junto da Câmara Municipal do Cadaval, da Junta de Freguesia 
do Vilar e do lugar de Olho Polido, freguesia de Outeiro da Cabeça, concelho de 
Torres Vedras, a sua solidariedade perante os danos causados pelas deficiências de 
instalação e exploração do ASO. 

2- Exigir do Ministério do Ambiente a realização de uma auditoria 
independente a todo o dossier “Aterro Sanitário do Oeste” – localização, concepção e 
exploração – de modo a permitir que sejam atribuídas as responsabilidades técnicas e 
políticas pela situação a que se chegou. 

3- Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche para, em 
sede de Associação de Municípios do Oeste (AMO), propor: 

a) A realização de uma reunião aberta a todos os autarcas da 
área de abrangência da AMO, com o objectivo de a nova Administração 
da RESIOESTE apresentar as soluções futuras, de modo a que cada 
município, através dos órgãos competentes, possa tomar decisões de 
forma mais esclarecida e participada. 

b) O estabelecimento de um plano de regularização das dívidas 
dos municípios para com a Resioeste. 

 
Peniche, 27 de Dezembro de 2002.” 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada, já com os respectivos 

reajustamentos, aprovada, por unanimidade. 
 
“VOTOS DE CONGRATULAÇÃO: 
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1- Pela passagem do 1.º Centenário da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia ao serviço da cultura do concelho de 
Peniche. 

2- Pela passagem do 25.º Aniversário da CERCIP ao serviço do cidadão com 
deficiência e da comunidade. 

Peniche, 27 de Dezembro de 2002. 
O Grupo da CDU” 
 
Submetido à votação, foi o documento apresentado aprovado, por unanimidade 

e aclamação. 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre a 
situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando sobre o assunto.  
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 

 
e-2) OUTROS: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores adiante identificados: 
 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou se já foi obtida resposta do proprietário da fábrica de farinha de 

peixe relativamente ao desmantelamento da antiga unidade industrial e, em caso 
negativo, o que pensa a Câmara fazer. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Sugeriu que a comissão de trânsito providenciasse a colocação de lombas na 

Avenida do Porto de Pesca; 
- Questionou sobre se a adjudicação da empreitada do porto, os trabalhos de 

dragagem e as obras de acabamento do cais iriam avançar rapidamente; 
- Perguntou se os arranjos exteriores da envolvente da piscina estavam em face 

de execução; 
- Solicitou informação sobre a previsão da reposição e alcatroamento dos 

arruamentos da zona de Vila Maria; 
- Referiu que as obras do Clube Recreativo Penichense não poderão servir de 

pretexto para a não utilização dos espaços do jardim público. 
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Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a Comissão de Trânsito tem em estudo diversas intervenções na 

área da circulação rodoviária; 
- Deu conhecimento da marcação de reunião com os proprietários da fábrica de 

farinha de peixe, a pedido destes, onde o assunto relacionado com a antiga unidade 
industrial irá ser tratado; 

- Informou que já foi celebrado contrato de adjudicação da empreitada relativa à 
obra dos arranjos exteriores envolventes da piscina municipal; 

- Disse que se aguarda a retirada dos entulhos do jardim e que está em estudo 
um projecto de requalificação global do espaço; 

- Informou que se aguarda o agendamento de reunião para tratar das matérias 
relacionadas com o porto de pesca. 

 
Bernardo Costa: 
 
- Disse congratular-se com as medidas tomadas para apoio à ESTMAR; 
- Perguntou em que momento tenciona a Câmara dar início aos trabalhos, 

designadamente os de terraplanagem. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que a montagem dos pavilhões é da responsabilidade do IPL; 
- Disse que estão previstas em orçamento as verbas a disponibilizar para as 

obras; 
- Esclareceu que irá ser celebrado protocolo como forma de garantir e acautelar 

a situação em caso de dissolução do polo. 
 
Paulo Santos: 
 
- Solicitou informação sobre o início das obras do quartel da GNR, em Atouguia 

da Baleia; 
- Questionou sobre a instalação do canil municipal e quais as alternativas se não 

vier a concretizar-se a construção; 
- Sugeriu que se chamasse a atenção da Resioeste face à colocação de ecopontos 

em locais desajustados, nomeadamente em cima de passeios. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Chamou a atenção para obras clandestinas que se estão a realizar junto à 

ESTMAR. 
 
Américo Gonçalves: 
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- Manifestou a sua indignação face às placas que se encontram colocadas à 

entrada de Peniche de Cima e Ribeira com a indicação de “Centros de Dia” e sugeriu a 
tomada de medidas tendentes à sua retirada; 

- Disse que gostaria de saber quais as respostas obtidas às moções emanadas 
pela Assembleia. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento que as verbas destinadas à construção do quartel da GNR 

não estão previstas no PIDDAC para 2003 e haverá que fazer um esforço para que 
esteja contemplado em 2004; 

- Informou que se encontra em sede de negociação a compra do terreno para 
construção das instalações destinadas ao canil, cujo funcionamento irá ser objecto de 
articulação com a Associação Amigos dos Animais; 

- Disse que iria recolher informação sobre a existência das construções 
clandestinas nos Remédios. 

 
1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE À 
ALLIENCE DE VILLES EUROPÉENNES DE CULTURE (AVEC): 

 
Passando a Assembleia à apresentação do 1.º ponto da ordem de trabalhos e 

após o Senhor Vereador Vítor Mamede haver prestado as informações sobre o assunto, 
usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Delfim Campos: 
 
- Referiu que a pretensão deveria vir acompanhada de informação sobre a 

matéria. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Questionou se não haveria outras organizações às quais a Câmara pudesse vir 

a associar-se. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento de entidades que fazem parte da organização, 

nomeadamente as Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Évora e que seria 
interessante aproveitar a “embalagem”. 
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Álvaro André: 
 
- Perguntou quais são as pessoas que estão envolvidas no tratamento deste 

assunto. 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse não estar satisfeito com a falta de informação e que gostava de ter mais 

dados sobre o assunto para poder decidir em consciência. 
 
Deliberado solicitar à Câmara o envio de toda a documentação sobre o assunto. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO N.º 2 DO ARTIGO 11.º DO 
REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, não se 

registando quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação foi a alteração em apreço aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 3.º da ordem de trabalhos em 

apreço, tendo-se registado as intervenções dos senhores adiante referenciados: 
 
Paulo Rodrigues: 

 
- Disse que fez parte do grupo de trabalho que elaborou a presente tabela e que 

ficou surpreendido com a abstenção dos vereadores da CDU, atendendo a que aquela 
foi objecto de consenso por parte dos elementos que constituíam a comissão. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Sublinhou a intervenção activa do grupo de trabalho e a aplicação de valores 

justos e pouco inflaccionados; 
- Disse que a comissão analisou e ajuizou os valores fixados nas tabelas de 

alguns municípios limítrofes; 
- Referiu, também, que a abstenção dos Vereadores se devem à falta de 

esclarecimento da filosofia adoptada na alteração pretendida. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Esclareceu que a alteração tem subjacente a uniformização de valores em 

algumas matérias. 
 
Vereador António José Correia: 
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- Esclareceu que a posição tomada pelos vereadores da CDU resultou da falta de 

esclarecimento do impacto que teriam as alterações introduzidas em termos 
económico-   -financeiros e nos contribuintes em geral. 

 
Delfim Campos: 
 
- Solicitou explicação sobre o teor do artigo 11.º do Regulamento. 
- Discordou de qualquer actualização automática e referiu que para o efeito a 

Assembleia se deveria pronunciar. 
- Sugeriu a eliminação de “quando” no artigo 4.º. 
 
Submetida a votação, foi a tabela de Taxas e Licenças apresentada aprovada, 

por maioria, com 3 abstenções. 
 
Apresentou declaração de voto escrita o deputado municipal António José 

Azevedo Filipe, cujo texto  a seguir se reproduz: 
 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
Apesar de reconhecer o trabalho sério da comissão desta Assembleia, no sentido 

de apresentar uma proposta minimamente equilibrada (ou talvez por isso mesmo) não 
consegui votar senão na abstenção. Uma abstenção que não é de indiferença mas sim 
assumida por motivos nacionais e locais. 

Quando o Governo se atreve a propor aumentos do salário mínimo nacional de 
2,4%, actualização das pensões mínimas a variar entre os 18 e os 28 cêntimos por dia, 
aumento do IVA para 19%, estrangulamento dos salários dos trabalhadores e 
consequente entrega aos abutres dos pequenos e médios comerciantes eu, autarca eleito 
nas listas da CDU não tenho coragem de votar aumentos desde que haja a remota 
possibilidade de poderem atingir os mais desfavorecidos. 

Os meus motivos locais prendem-se com a perspectiva de não entender porque é 
que se continua a ir tão rapidamente ao bolso do Zé Povinho na procura dos tostões e 
se aceita de cócoras as migalhas e os insultos do Governo. 

Peniche, 27 de Dezembro de 2002. 
a) António José Azevedo Filipe” 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam na próximo dia 30 de Dezembro (segunda-feira), com a realização de 
nova reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas, e com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1.º - Período de “Antes da Ordem do Dia”: 
 

1- Apreciação e votação das actas n.ºs 6, 7 e 8/2002 
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2.º - Período da Ordem do Dia: 
 

1- Apreciação e votação da adesão do Município de Peniche à Allience 
de Villes Européennes de Culture (AVEC); 

2- Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano 
financeiro de 2003; 

3- Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2003; 

4- Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 
dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2003. 

 
3.º - 2.º Período de intervenção do público. 
 

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 vinte cinco 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. 


