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ACTA N.º 6/2002 
 

ACTA DA 1.ª REUNIÃO SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO 
DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE,  REALIZADA  NO  DIA  
20  DE  SETEMBRO  DE  2002: 
 
Aos vinte 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 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, Delfim 
António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João 
Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina Machado Matos, 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: 

 
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 das taxas a cobrar pela utilização das 
Piscinas Municipais. 

2- Desafectação de 4 parcelas de terreno do domínio público e sua 
integração no domínio privado municipal. 

 
4º. – 2º. 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, Américo 
Araújo Gonçalves, Suzete Silva Costa Laranjeira, Maria João Estevam Avelar 
Rodrigues, Vitor Manuel Correia Filipe e Álvaro André Paiva Amador. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luís Gonzaga Franco 

Pinto, e os Senhores Vereadores Jorge Serafim Silva Abrantes e Vítor Manuel Farricha 
Mamede. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

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

justificação de falta, a seguir referida: 
- Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, por não ter estado presente na 

reunião de 26 de Junho de 2002, por motivo de ordem familiar. 
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A Mesa informou de que havia considerado a falta justificada. 
 

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 António José de Azevedo Filipe, por um período de 8 dias, a partir 

de hoje, por motivo de falecimento de familiar. 
 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitado. 
 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foi presente a acta n.º 5/2002 da reunião realizada no dia 26 de Junho do corrente 

ano, tendo sido dispensada a leitura da mesma por o respectivo texto haver sido 
previamente distribuído pelos deputados municipais. 

 
Posta à discussão, intervieram os deputados municipais adiante identificados: 
 
Paulo Santos: 
 
- Referiu que o registo da sua intervemção exarada a folhas 66 e onde consta “que 

referiu dever a habitação social ser entendida como um complemento; que a actuação 
estatal deve-se à situação fraudulenta existente nesta matéria e que se deveria manter a 
linha de crédito bonificado e proceder à alteração da taxa de juro.”, deverá ficar 
consignado “que referiu dever a habitação social ser entendida como um complemento e 
que a existirem situações fraudulentas do crédito bonificado estas irão transitar para o 
subsídio ao arrendamento, como tal deve o Governo manter o crédito bonificado e 
aumentar a fiscalização.” 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Apresentou o seu protesto pelo atraso verificado na entrega da acta (véspera da 

reunião) e propôs, verbalmente, que, de futuro, as actas fossem distribuídas na semana 
seguinte à reunião. 

 
Submetida a votação, foi a acta em causa aprovada, por maioria, com 24 votos a 

favor e 3 abstenções. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor Jorge Amador, que disse ter-se abstido na 

votação por não ter estado presente na referida reunião. 
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Apresentou declaração de voto escrita, em nome do grupo do PSD, o Senhor 
Paulo Rodrigues, cujo texto a seguir se transcreve: 

 
“Declaração de Voto: 
 
Embora tenha votado favoravelmente a acta n.º 5/2002 não podemos deixar de 

protestar por a mesma só ter sido entregue na tarde do dia anterior à da realização desta 
sessão. 

Aproveito para sugerir  que no sentido de dignificação dos nossos  trabalhos as 
actas sejam entregues aos Senhores Deputados Municipais na semana seguinte à da 
realização da respectiva sessão. 

Peniche 20 de Setembro de 2002. 
O Grupo do PSD.” 
 
Após o Chefe da DAF ter informado dos motivos que levaram ao retardamento do 

envio da acta, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa que apresentou a proposta 
adiante referida, que foi aprovada, por unanimidade: 

 
“PROPOSTA: 
 
Que fique estabelecido, como orientação, a entrega da acta um mês após a 

realização da reunião da Assembleia.” 
 

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 pontos 8, 22 e 25, que foram lidos, por ter sido previamente distribuído pelos 
deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 

 
1 – Ofício circular n.º 29/2002, datado de 21 de Junho de 2002, da CCRLVT, 

remetendo a publicação “Lisboa e Vale do Tejo – Valorização Cultural, Reabilitação do 
Património”, que dá a conhecer os projectos de reabilitação já realizados ou em curso, 
promovendo a Rede de Cine-Teatros da RLVT. Remete, ainda, o folheto de divulgação 
do site da CCRLVT. 

 
2 – Ofício n.º 5121(278), datado de 27 de Junho de 2002, da ATAM, informando 

sobre o XXI Colóquio Nacional da ATAM, a realizar na Madeira de 6 a 10 de 
Novembro, e remetendo desdobrável com o programa do colóquio. 

 
3 – Ofício n.º 105, datado de 14 de Junho de 2002, da Assembleia Municipal de 

Sesimbra, remetendo o Voto de Congratulação por Timor, aprovado por aquela 
assembleia. 

 
4 – Circular n.º 54/2002, datada de 24 de Junho de 2002, da ANMP, remetendo a 

publicação “Planeamento do Espaço Rústico”, da autoria do Prof. Sidónio Pardal. 
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5 – Circular nº. 55/2002, datada de 28 de Junho de 2002, da ANMP, remetendo 

alguns exemplares do seu boletim n.º 104 – Junho de 2002. 
 
6 – Circular n.º 57/2002, datada de 2 de Julho de 2002, da ANMP, informando de 

lapso contido na proposta de regimento-tipo enviada através da circular n.º 42/2002. 
 
7 – Ofício n.º 600, datado de 3 de Julho de 2002, da Escola Secundária de 

Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento do vencimento de um 
professor da Escola de S. José, Guiné Bissau, no âmbito da campanha “Uma Escola no 
Coração”, e agradecendo a colaboração proporcionada pela autarquia àquela campanha. 

 
8 – Ofício n.º 6698, datado de 9 de Julho de 2002, do IEP – Instituto de Estradas 

de Portugal, informando das alterações introduzidas no projecto do IP6 na sequência de 
Estudo de Impacte Ambiental. 

 
9 – Ofício n.º 317/IX, datado de 10 de Julho de 2002, do Grupo Parlamentar do 

Partido Ecologista “Os Verdes”, acusando a recepção da moção relativa à Revisão da 
Política Comum da Pesca. 

 
10 – Circular n.º 59/02, datada de 9 de Julho de 2002, da ANMP, remetendo o 

projecto de resolução relativo à proposta de Lei da Estabilidade Orçamental. 
 
11 – Ofício, datado de 10 de Julho de 2002, do Grupo Parlamentar do Partido 

Popular CDS-PP, acusando a recepção do of.º n.º 5177, de 8.7.02, e da moção relativa à 
Revisão da Política Comum da Pesca, que o acompanhava. 

 
12 – Ofício n.º 5194, datado de 15 de Julho de 2002, do Gabinete do Ministro das 

Obras Públicas, Transportes e Habitação, acusando a recepção do of.º nº. 5175, de 
8.7.02, e da moção relativa ao Crédito Bonificado à Habitação, que o acompanhava. 

 
13 – Ofício n.º 6883, datado de 12 de Julho de 2002, do Gabinete do Primeiro-      

-Ministro, acusando a recepção do of.º n.º 5175, de 8.7.02, e da moção relativa ao 
Crédito Bonificado à Habitação, que o acompanhava. 

 
14 – Ofício n.º 526/02, datado de 11 de Julho de 2002, do Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata, acusando a recepção do of.º n.º 5177, de 8.7.02, e da moção 
relativa à Revisão da Política Comum da Pesca, que o acompanhava. 

 
15 – Ofício n.º 5240, datado de 16 de Julho de 2002, do Gabinete do Ministro das 

Obras Públicas, Transportes e Habitação, acusando a recepção do of.º nº. 5175, de 
8.7.02, e da moção relativa ao Crédito Bonificado à Habitação, que o acompanhava. 

 
16 – Ofício, datado de 11 de Julho de 2002, do Grupo parlamentar do Partido 

Comunista Português, acusando a recepção do of.º n.º 5177, de 8.7.02. 
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17 – Ofício n.º 3867, datado de 22 de Julho de 2002, da Casa Civil do Presidente 
da República, acusando a recepção do of.º n.º 5175, de 8.7.02, e da moção relativa ao 
Crédito Bonificado à Habitação, que o acompanhava. 

 
18 – Ofício n.º 6426, datado de 25 de Julho de 2002, da Câmara Municipal de 

Lourinhã, remetendo teor da deliberação relativa à moção “Por uma solução pioneira 
para a gestão dos Portos do Oeste”. 

 
19 – Circular n.º 63/2002, datada de 29 de Julho de 2002, da ANMP, solicitando 

contributos para a revisão da Lei n.º 172/99. 
 
20 – Ofício n.º 1019, datado de 31 de Julho de 2002, do Gabinete do Secretário de 

Estado da Habitação, acusando a recepção do of.º nº. 5175, de 8.7.02, e da moção 
relativa ao Crédito Bonificado à Habitação, que o acompanhava, e remetendo cópia da 
parte respeitante à habitação do programa do XV Governo Constitucional.  

 
21 – Circular n.º 65/2002, datada de 31 de Julho de 2002, da ANMP, remetendo 

alguns exemplares do seu boletim n.º 105 – Julho de 2002. 
 
22 – Carta, datada de 2 de Agosto de 2002, de Maria Isabel Avelino, 

apresentando exposição sobre estacionamento na Rua D. Luís de Ataíde. 
 
23 – Ofício, sem data, da Direcção-Geral das Pescas da Comissão Europeia, 

acusando a recepção do of.º n.º , de 8.7.02, e da moção relativa à Revisão da Política 
Comum da Pesca, que o acompanhava. 

 
24 – Ofício n.º 4413, datado de 8 de Agosto de 2002, da Câmara Municipal de 

Cadaval, remetendo deliberação sobre a moção “Por uma solução pioneira para a gestão 
dos Portos do Oeste”. 

 
25 – Ofício n.º 161/2002, datado de 14 de Agosto de 2002, da Assembleia 

Municipal de Seia, remetendo moção relativa à remuneração dos políticos. 
 
26 – Ofício n.º 5377, datado de 28 de Agosto de 2002, do Instituto Politécnico de 

Leiria, convocando para reunião de trabalho sobre o futuro da Escola Superior de 
Tecnologia do Mar. 

 
27 – Carta, datada de Setembro de 2002, de Verbetes da Administração 

Autárquica, solicitando a divulgação de acções de formação. 
 
28 – Ofício n.º 2001, datado de 28 de Agosto de 2002, da Câmara Municipal de 

Nelas, remetendo moção sobre a criação do concelho de Canas de Senhorim 
 
29 – Carta, datada de 6 de Agosto de 2002, da Omnisinal, divulgando seminário. 
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30 – Exemplares n.ºs 122 e 123 – Agosto e Setembro de 2002, do Boletim 
Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

 
31 – Exemplares n.ºs 53 e 54 – Abril/Maio e Junho/Julho de 2002, de “O Jornal 

do Deficiente”. 
 
32 – Exemplares 167, 168 e 169 – Julho, Agosto e Setembro de 2002, do jornal 

"Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
33 – Exemplar n.º 8 – Agosto de 2002, do Boletim da CCRLVT. 
 
34 – Exemplar do boletim de divulgação do XIX Festival do Vinho Português. 
 
35 – Exemplar da “Revista dos Médicos” – 1.º semestre de 2002. 
 
Após a leitura dos ofícios referidos nos pontos 8 e 25 e da carta referida no ponto 

22, intervieram os senhores deputados municipais: 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Perguntou qual o andamento dado a uma carta quando chega à posse do Senhor 

Presidente da Mesa; 
- Propôs que o assunto constante do n.º 25 fosse objecto de apreciação como 

ponto autónomo da ordem de trabalhos da próxima reunião. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 25 

votos a favor e uma abstenção. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor Jorge Amador (que declarou ter-se 

abstido, por entender que existem instituições próprias onde o assunto deve ser debatido, 
concretamente a ANMP e a ANAFRE). 

 
Seguidamente, usaram da palavra: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Aludiu à necessidade da entrada em funcionamento da Comissão Municipal de 

Trânsito; 
- Discordou do teor da carta constante do ponto 22, na parte que refere a 

inoperância da Câmara e a aceitação da actuação da PSP; 
- Lamentou o desvario havido na semana anterior que impediu a circulação 

automóvel dos residentes. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Lembrou a falta de meios necessários ao cumprimento das regras de trânsito; 
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- Disse que gostaria de ver uma polícia activa. 
 
Vítor Filipe: 
 
- Disse que o Senhor Presidente da Câmara o que gostava de ter era uma polícia 

mais activa. 
 
Delfim Campos: 
 
- Referiu que haveria correcções a fazer à política de actuação da PSP; 
- Disse que a “caça à multa” é uma atitude generalizada das entidades policiais 

em todo o País; 
- A PSP está a cumprir a lei relativamente à fiscalização das regras de velocidade 

na Av. Monsenhor Bastos. 
 
Rogério Cação: 
 
- Chamou a atenção para a conveniência de discursos moderados e não 

precipitados em matéria de fiscalização e trânsito; 
- Referiu ser mais sensato reunir com todos os agentes responsáveis pelo 

ordenamento do trânsito; 
- Alertou para o mau contributo que determinados discursos poderão provocar na 

imagem das entidades policiais de Peniche. 
 
Álvaro Amador: 
 
- Chamou a atenção para a velocidade imposta por alguns automobilistas na Rua 

Dr. Francisco Sá Carneiro. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Reafirmou a necessidade da entrada em funcionamento da Comissão Municipal 

de Trânsito; 
- Lembrou as facilidades concedidas pelas autoridades policiais em questões de 

trânsito; 
- Suscitou uma fiscalização mais activa, nomeadamente no entroncamento da 

Travessa do Desembargador com a Rua D. Luís de Ataíde e a Norte desta e no início da 
Rua Arquitecto Paulino Montez (junto ao Restaurante “Nau”). 

 
João Barradas: 
 
- Sugeriu uma maior demarcação da sinalização horizontal e vertical; 
- Lamentou a falta de civismo e respeito pelo próximo, concretamente no episódio 

ocorrido na Rua D. Luís de Ataíde com o estacionamento de uma viatura no meio da rua. 
 
Jorge Amador: 
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- Disse que a Comissão Municipal de Segurança também deveria iniciar as suas 

funções. 
 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do nº. 1 do artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 

 
Seguidamente, intervieram os deputados municipais adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou se o Senhor Presidente da Câmara na reunião em que participou e 

esteve presente o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas abordou a 
problemática da perigosidade do Molhe Oeste, que numa escala de 0 a 5 estaria valorada 
no ponto 4. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Questionou sobre as medidas que foram tomadas relativamente à construção do 

IC11. 
 
A seguir, usaram da palavra os senhores a seguir referidos: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil nada aponta para o 

complemento do Molhe Oeste e intervenção na foz do mar. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que a reunião com o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas 

se cingiu à apresentação de proposta dos municípios do Oeste com portos no âmbito da 
AMO; 

- Fez sentir ao referido membro do Governo que é fundamental definir o corredor 
do IC11, uma vez que o seu adiamento poderá acarretar custos e comprometer o 
desenvolvimento urbano da zona. 

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

 
“VOTO DE PESAR: 
 
Que se exare em acta um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Norberto 

Mota, pai do Presidente da Mesa desta Assembleia Municipal Engenheiro Carlos 
Norberto Freitas Mota e que a este se apresente as condolências por tão infeliz 
acontecimento. 

Assembleia Municipal de Peniche, 20 de Setembro de 2002. 
O Grupo do PS” 
 
Submetido à votação, constatou-se a aprovação do referido voto de pesar, por 

unanimidade. 
 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa manifestou o seu agradecimento e 

disse que transmitiria à família a decisão tomada. 
 
“MOÇÃO: 
 
Considerando que o Governo aprovou em Concelho de Ministros de ontem a 

fusão dos Institutos Portuários do Norte, do Centro e do Sul e do Instituto Marítimo 
Portuário. 

Considerando que esta fusão representa uma manifesta centralização da 
administração marítimo portuária, num momento em que todo o Mundo clama, 
incluindo o próprio Governo, pela necessidade de descentralização generalizada da 
administração das actividades públicas. 

Considerando que a nova solução representará para o Porto de Peniche, caso 
venha a ser concretizada, um nítido retrocesso em termos da sua autonomia e da 
proximidade da administração aos utentes mais directamente interessados, para além 
duma inevitável redução da sua eficácia e dinamismo. 

Considerando que não se compreende como pode um mesmo organismo 
fiscalizar e supervisionar os próprios portos que directamente administra, dado que são 
funções hierarquicamente distintas e, por definição, ninguém se fiscaliza a si próprio, 
mas sim a terceiros. 

Considerando que o Município de Peniche apresentou ao Governo, no quadro da 
Associação de Municípios do oeste, uma proposta altamente inovadora para a 
administração dos portos da Região Oeste, que é susceptível de como solução pioneira 
abrir novos horizontes à administração portuária nacional, a par de poder ser 
implementada sem qualquer perturbação da estrutura marítimo-portuária existente e de 
não carecer de qualquer alteração do normativo legal aplicável. 

 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária no dia 20 de 

Setembro, delibera: 
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1) Recusar para os portos da Região Oeste, por manifesto desajustamento às 
suas necessidades e possibilidade de afirmação, o modelo de administração portuária 
centralizado em Lisboa subjacente à Lei Orgânica agora aprovada. 

 
2) Solicitar ao Governo que rapidamente dê inicio às negociações com os 

Municípios da Região Oeste, no sentido de se estabelecerem os termos em que a 
sociedade anónima de capitais exclusivamente autárquicos preconizada, possa assumir 
a administração dos portos envolvidos. 

 
3) Reiterar o que o Município de Peniche há muito vem afirmando de que cercear 

às forças locais a possibilidade de gerir o seu porto é um entrave inadmissível às 
potencialidades de desenvolvimento local e regional que o nosso porto possui. 

 
Peniche, 20 de Setembro de 2002. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Posta a discussão, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 

identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse que, em princípio, e embora esteja de acordo com o seu teor, tem alguma 

dificuldade em discutir e votar o documento por falta de elementos; 
- Manifestou a sua estranheza por a Assembleia não ter sido convidada para 

reunião realizada nos “Sabores do Mar”, onde foi tratado este assunto; 
- Suscitou a constituição de comissão para análise do assunto. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que, tendo em conta a legitimidade das considerações anteriores, não 

houve da parte da Assembleia qualquer responsabilidade, já que aproveitou a 
oportunidade da vinda do Senhor Secretário das Pescas a Peniche para apresentar a 
questão; 

- Disse que o assunto foi divulgado e que lamenta que se tenha tomado 
conhecimento só no dia de ontem; 

- Retratou a situação, concretamente que o Governo decidiu que os cinco 
institutos portuários fossem fundidos num novo e único instituto e que o modelo 
preconizado não é o mais ajustado à concretização dos objectivos da população de 
Peniche; 

- Disse que há o propósito de tentar uma nova solução alternativa através do 
estabelecimento de uma organização local onde o capital social seja preenchido por 
entidades locais e que o Governo iria ponderar e discutir o assunto. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Opinou a criação de grupo de trabalho para apreciação do assunto. 
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Presidente da Mesa: 
 
- Concordou com a constituição de comissão para acompanhamento do processo; 
- Chamou a atenção que se poderia perder a oportunidade, caso o processo não 

andasse com celeridade. 
 
João Augusto: 
 
- Perguntou se foi feito estudo de rentabilização financeira e se no conjunto das 

propostas está previsto a gestão da lota. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que nesta fase o importante é pretender o domínio da autoridade para 

que as autarquias possam determinar sobre o programa operacional do porto de pesca. 
 
Vítor Filipe: 
 
- Propôs a alteração do texto através da supressão das palavras “e possibilidade de 

afirmação” no ponto 1 e a substituição da palavra “inadmissível as” por “à concretização 
das” no ponto 3. 

 
Delfim Campos: 
 
- Propôs a correcção do texto com a supressão da preposição “de” no ponto 3, 

registada a seguir às palavras “vem afirmando”. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada, já com o texto devidamente 

rectificado, e que a seguir se transcreve, aprovada, por unanimidade: 
 
“MOÇÃO: 
 
Considerando que o Governo aprovou em Concelho de Ministros de ontem a 

fusão dos Institutos Portuários do Norte, do Centro e do Sul e do Instituto Marítimo 
Portuário. 

Considerando que esta fusão representa uma manifesta centralização da 
administração marítimo portuária, num momento em que todo o Mundo clama, 
incluindo o próprio Governo, pela necessidade de descentralização generalizada da 
administração das actividades públicas. 

Considerando que a nova solução representará para o Porto de Peniche, caso 
venha a ser concretizada, um nítido retrocesso em termos da sua autonomia e da 
proximidade da administração aos utentes mais directamente interessados, para além 
duma inevitável redução da sua eficácia e dinamismo. 

Considerando que não se compreende como pode um mesmo organismo 
fiscalizar e supervisionar os próprios portos que directamente administra, dado que são 
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funções hierarquicamente distintas e, por definição, ninguém se fiscaliza a si próprio, 
mas sim a terceiros. 

Considerando que o Município de Peniche apresentou ao Governo, no quadro da 
Associação de Municípios do oeste, uma proposta altamente inovadora para a 
administração dos portos da Região Oeste, que é susceptível de como solução pioneira 
abrir novos horizontes à administração portuária nacional, a par de poder ser 
implementada sem qualquer perturbação da estrutura marítimo-portuária existente e de 
não carecer de qualquer alteração do normativo legal aplicável. 

 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária no dia 20 de 

Setembro, delibera: 
 
1) Recusar para os portos da Região Oeste, por manifesto desajustamento às 

suas necessidades e possibilidade de afirmação, o modelo de administração portuária 
centralizado em Lisboa subjacente à Lei Orgânica agora aprovada. 

 
2) Solicitar ao Governo que rapidamente dê inicio às negociações com os 

Municípios da Região Oeste, no sentido de se estabelecerem os termos em que a 
sociedade anónima de capitais exclusivamente autárquicos preconizada, possa assumir 
a administração dos portos envolvidos. 

 
3) Reiterar o que o Município de Peniche há muito vem afirmando, que cercear 

às forças locais a possibilidade de gerir o seu porto é um entrave à concretização das 
potencialidades de desenvolvimento local e regional que o nosso porto possui.” 

 
“MOÇÃO: 
 
Nos últimos anos a cidade de Peniche, tem vindo a tornar-se cada vez mais 

evidentes os indícios de uma crise económica e social crescente, de consequências ainda 
pouco previsíveis a médio e longo prazo, mas já com contornos com alguma gravidade. 

No quadro das necessidades locais mais emergentes, a carência habitacional não 
assume hoje as proporções graves de há vinte anos atrás. Ao invés disso, a Cidade de 
Peniche é até um dos municípios portugueses onde os indicadores de construção de 
habitação social são mais elevados. Mas esta melhoria do estado das coisas não nos 
deve fazer cair na ilusão de que as necessidades estão satisfeitas e os problemas 
resolvidos. 

De facto, existem neste momento no nosso concelho entre cinquenta a setenta 
situações graves de falta de habitação, que envolvem agregados familiares carenciados 
e que carecem de solução urgente. Por outro lado, há cerca de duzentas famílias de 
fracos recursos económicos, com problemas estruturais e dificuldades de inserção 
social, que têm situações habitacionais degradadas e para as quais urge igualmente 
equacionar respostas. 

No pressuposto de que existe um amplo consenso sobre uma tendência para um 
agravamento nas condições de vida dos portugueses nos próximos tempos, como 
resultado de uma crise económica e social sem soluções à vista, entendemos prudente e 
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oportuno recomendar ao órgão executivo do nosso Município que equacione rápida e 
decididamente a construção de um novo bairro social na Cidade de Peniche. 

 
Peniche, 20 de Setembro de 2002. 
O Grupo da CDU.” 
 
Posta a discussão, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 

identificados: 
 
Vítor Filipe: 
 
- Disse ser desajustado recomendar a construção de bairro social, uma vez que tal 

solução se encontra hoje ultrapassada e não favorece a integração das pessoas; 
- Sugeriu que se alterasse a parte final do texto e se substituísse a frase “a 

construção de um novo bairro social na Cidade de Peniche” por “as formas adequadas de 
resolver as situações referidas”. 

 
Rogério Cação: 
 
- Disse subscrever a habitação social não miserabilista e que não tinha abjecção 

sobre a proposta de alteração ao texto inicial. 
 
Paulo Santos: 
 
- Disse concordar com o estudo de soluções concretas e imaginativas tendentes a 

proporcionar às pessoas melhores condições de vida. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que a moção tem a finalidade de transmitir uma preocupação e que o 

fundamental é avançar com soluções que resolvam os graves problemas existentes da 
população em matéria de habitação condigna. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que o executivo não consegue avançar para um programa desta natureza 

por falta de recursos financeiros próprios. 
 
Delfim Campos: 
 
- Propôs algumas rectificações de ordem gramatical ao texto apresentado. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada, já com o texto devidamente 

rectificado, e que a seguir se transcreve, aprovada, por unanimidade: 
 
“MOÇÃO: 
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Nos últimos anos, na cidade de Peniche, têm vindo a tornar-se cada vez mais 

evidentes os indícios de uma crise económica e social crescente, de consequências ainda 
pouco previsíveis a médio e longo prazo, mas já com contornos de alguma gravidade. 

No quadro das necessidades locais mais emergentes, a carência habitacional não 
assume hoje as proporções graves de há vinte anos atrás. Ao invés disso, a Cidade de 
Peniche é até um dos municípios portugueses onde os indicadores de construção de 
habitação social são mais elevados. Mas esta melhoria do estado das coisas não nos 
deve fazer cair na ilusão de que as necessidades estão satisfeitas e os problemas 
resolvidos. 

De facto, existem neste momento no nosso concelho entre cinquenta a setenta 
situações graves de falta de habitação que envolvem agregados familiares carenciados e 
que carecem de solução urgente. Por outro lado, há cerca de duzentas famílias de 
fracos recursos económicos, com problemas estruturais e dificuldades de inserção 
social, que têm situações habitacionais degradadas e para as quais urge igualmente 
equacionar respostas. 

No pressuposto de que existe um amplo consenso sobre uma tendência para um 
agravamento nas condições de vida dos portugueses nos próximos tempos, como 
resultado de uma crise económica e social sem soluções à vista, entendemos prudente e 
oportuno recomendar ao órgão executivo do nosso Município que equacione, rápida e 
decididamente, as formas adequadas de resolver as situações referidas.” 

 
“MOÇÃO: 
 
São públicas as dificuldades com que se confronta a Escola Superior de 

Tecnologia do Mar, relativamente à consolidação de um projecto educativo que 
constitua uma efectiva garantia de futuro. É sabido que a perspectiva de não inclusão 
de verbas no PIDDAC de 2003 para a construção de estruturas de apoio ao 
funcionamento das actividades educativas comprometerá irremediavelmente a 
continuidade de existência desta unidade de ensino superior em Peniche. É igualmente 
consensual que a importância da existência de uma estrutura local de Ensino Superior 
transcende em muito a mera oferta formativa, assumindo-se como um factor 
determinante de desenvolvimento e um pólo de dinamização e diversificação cultural. 

Pelas razões expostas não pode a Assembleia Municipal de Peniche, enquanto 
órgão político representante da Comunidade Local, deixar de tomar uma posição firme 
e inequívoca em defesa da continuidade e consolidação da Escola Superior de 
Tecnologia do Mar. Nessa medida, propomos: 

 
1) Que a Assembleia Municipal de Peniche subscreva formalmente o manifesto 

“Em defesa da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche, subscrito no passado 
dia 19 de Setembro no Festival Sabores do Mar por várias entidades locais e regionais. 

 
2) Que, desta deliberação, seja dado conhecimento aos responsáveis da Escola 

Superior de Tecnologia do Mar e à opinião pública local, pelos meios julgados mais 
convenientes. 
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Peniche 20 de Setembro de 2002. 
O Grupo da CDU.” 
 
“MOÇÃO: 
 
Propõe-se o Ministério da Ciência e do Ensino Superior suspender os 

investimentos previstos para a Escola Superior de Tecnologia do Mar e 
concomitantemente avaliar a possibilidade do seu encerramento, determinando de 
forma abrupta o fim de um percurso desenhado dia a dia pelo diálogo permanente e 
interactivo das estruturas organizativas do instituto Politécnico de Leiria, dos autarcas 
e do tecido empresarial. 

A Escola Superior de Tecnologia do Mar é hoje uma escola de referência e de 
reconhecidos méritos na formação de quadros empresariais da região assim como tem 
sido preponderante o seu papel no desenvolvimento de acções sobre as prblemáticas das 
áreas costeiras e na análise dos principais constrangimentos das Indústrias associadas 
ao Mar. 

O número significativo de alunos provenientes de outras regiões do país é uma 
prova clara da sua dimensão nacional, não obstante a sua profunda vocação regional. 
A sua implantação no contexto do maior porto de pesca do país associada ao seu 
projecto curricular e científico, criou grandes expectativas na comunidade educativa 
quanto ao futuro da escola e da sua influência na formação dos recursos locais e 
regionais e no desenvolvimento social, cultural e económico da região. 

Está em causa o reconhecimento público da necessidade premente da formação 
de técnicos altamente qualificados nas áreas de intervenção pedagógica e científica da 
Escola Superior de Tecnologia do Mar como factor decisivo no desenvolvimento de 
sectores produtivos modernos, geradores de produtos desejados. 

Está em causa o louvável trabalho de persistência e dedicação que tem sido 
desenvolvido pela Escola Superior de Tecnologia do Mar e pelo Instituto Politécnico de 
Leiria que em muito prestigiam e valorizam a educação e a formação no contexto 
regional em que se inserem. 

Negando peremptoriamente a viabilidade da extinção do projecto Escola 
Superior de Tecnologia do Mar de Peniche por desafectação das verbas necessárias à 
construção de instalações e aquisição de equipamentos essenciais à melhoria da 
qualidade educativa, a Assembleia Municipal de Peniche apela: 

 
1) À garantia por parte do Ministério da Ciência e do Ensino Superior da 

continuidade e consolidação do Projecto Educativo da Escola Superior de Tecnologia 
do Mar de Peniche como pedra angular, da captação e fixação de Quadros altamente 
qualificados na região em todas as áreas do saber, mormente das associadas ao Mar, e 
consequentemente do desenvolvimento social, cultural e económico da região e do país; 

 
2) À imperiosa necessidade do Ministério da Ciência e do Ensino Superior 

garantir os investimentos inscritos no PIDDAC 2002 e ali programados para 2003 e 
2004, nomeadamente o Edifício Pedagógico, Biblioteca e Cantina, determinantes na 
consecução dos desígnios da comunidade educativa da Escola Superior de Tecnologia 
do Mar e do seu projecto pedagógico e científico; 
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3) Ao Ministério da Ciência  e do Ensino Superior que garanta a continuidade da 

Escola Superior de Tecnologia do Mar no seio do seu território educativo, evitando, por 
um lado, as perturbações ao seu normal funcionamento e desenvolvimento, e, por outro, 
estimulando a criação e consolidação das condições que permitam o alcance dos 
padrões de qualidade desejáveis. 

 
Peniche, 20 de Setembro de 2002. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Postas a discussão, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 

identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Sugeriu a fusão das duas propostas. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que a moção apresentada pela CDU é suficiente e que se não deviam 

criar textos alternativos. 
 
Vítor Filipe: 
 
- Referiu que não iria aprovar o texto apresentado pelo PS por o considerar 

exagerado; 
- Disse não ver razões para aceitar a fusão das duas moções, se estas fossem 

retiradas. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Informou que o grupo do PS retirou a sua proposta. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada pelo Grupo da CDU, já com o 

texto devidamente rectificado, e que a seguir se transcreve, aprovada, por maioria: 
 
“MOÇÃO: 
 
São públicas as dificuldades com que se confronta a Escola Superior de 

tecnologia do Mar, relativamente à consolidação de um projecto educativo que 
constitua uma efectiva garantia de futuro. É sabido que a perspectiva de não inclusão 
de verbas no PIDDAC de 2003 para a construção de estruturas de apoio ao 
funcionamento das actividades educativas, comprometerá irremediavelmente a 
continuidade de existência desta unidade de ensino superior em Peniche. É igualmente 
consensual que a importância da existência de uma estrutura local de Ensino Superior 
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transcende em muito a mera oferta formativa, assumindo-se como um factor 
determinante de desenvolvimento e um pólo dinamização e diversificação cultural. 

Pelas razões expostas não pode a Assembleia Municipal de Peniche, enquanto 
órgão político representante da Comunidade Local, deixar de tomar uma posição firme 
e inequívoca em defesa da continuidade e consolidação da Escola Superior de 
Tecnologia do Mar. Nessa medida propomos: 

 
1) Que a Assembleia Municipal de Peniche subscreva formalmente o manifesto 

“Em defesa da Escola Superior de Tecnologia do mar de Peniche, subscrito no passado 
dia 19 de Setembro no Festival Sabores do mar por várias entidades locais e regionais. 

 
2) Que desta deliberação seja dado conhecimento ao Ministério da Educação, 

aos Grupos Parlamentares, aos responsáveis da Escola Superior de Tecnologia do Mar 
e à opinião pública local, pelos meios julgados mais convenientes.” 

 
“MOÇÃO: 
 
Sem um ambiente de qualidade não se pode falar de qualidade de vida. E, em 

rigor, sem qualidade de vida não se pode falar de desenvolvimento. A defesa do 
ambiente tem que ser por isso uma prioridade inquestionável, nas palavras mas 
sobretudo na acção. 

Peniche teve durante muitos anos como nefando ex-libris, o mau cheiro que 
recebia os visitantes ainda antes de entrarem na cidade, oriundo das instalações do 
guano. Mudam-se os tempos, também algumas vontades e até a fábrica do guano mudou 
de sítio e de tecnologias, com promessas de debelar definitivamente os maus cheiros de 
tão má memória. Só que as palavras estão distantes das acções e, por enquanto, a única 
coisa que conseguimos de facto foi deslocalizar as fontes de mau cheiro: o guano foi 
para dentro do porto de pesca mas continua a cheirar mal e a ETAR do Cabo Carvoeiro 
acrescenta-lhe mais uns odores pestilentos do outro lado. 

Porque entendemos que é fundamental que aos munícipes seja facultada 
informação objectiva sobre as razões do problema e perspectivas de solução e em 
defesa de um ambiente propício à promoção da qualidade de vida, propomos: 

 
1) Que relativamente à fábrica do guano seja promovida uma auditoria técnica 

independente, no sentido de determinar as causas da poluição que se verifica e apontar 
as soluções mais ajustadas à resolução do problema. 

 
2) Que no que concerne à ETAR seja facultado pelos Serviços Municipalizados 

de Peniche à Assembleia Municipal um relatório circunstanciado sobre as causas da 
ineficácia que se verifica no que concerne ao mau cheiro, bem como sobre as 
perspectivas de solução do problema já equacionadas ou a equacionar a curto prazo. 

 
Peniche, 20 de setembro de 2002. 
O Grupo da CDU.” 
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Posta a discussão, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 
identificados: 

 
João Gomes: 
 
- Disse não concordar com o 2.º parágrafo do preâmbulo do texto e propôs a sua 

alteração com substituição dos considerandos ali transcritos por outros dois parágrafos 
com a seguinte redacção: 

“Peniche teve durante muitos anos como nefando ex-libris o mau cheiro que 
recebia os visitantes oriundo das instalações do guano e do fosso das muralhas. 

Com a construção da ETAR do Cabo Carvoeiro e da nova Fábrica de Farinha de 
Peixe pretendia-se eliminar estas fontes de mau cheiro, o que se verifica não estar a 
acontecer de forma plena.” 

 
Jorge Amador: 
 
- Referiu ser preciso actuar-se, face aos maus cheiros provenientes da nova 

fábrica do guano e ETAR de Peniche. 
 
Vítor Filipe: 
 
- Discordou do tipo de preâmbulo apresentado; 
- Referiu que se deveria fazer um esforço para elevar o nível e rigor da qualidade 

dos textos que se propõem, onde os considerandos devem ser objectivos e correctos. 
 
Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que deu conhecimento 

das diligências que se têm vindo a fazer junto das empresas para solucionar os 
problemas dos maus cheiros existentes. 

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

rectificado, e que a seguir se transcreve, aprovada, por unanimidade: 
 
“MOÇÃO: 
 
Sem um ambiente de qualidade não se pode falar de qualidade de vida. E, em 

rigor, sem qualidade de vida não se pode falar de desenvolvimento. A defesa do 
ambiente tem que ser por isso uma prioridade inquestionável, nas palavras mas 
sobretudo na acção. 

Peniche teve durante muitos anos como nefando ex-libris o mau cheiro que 
recebia os visitantes oriundo das instalações do guano e do fosso das muralhas. 

Com a construção da ETAR do Cabo carvoeiro e da nova Fábrica de Farinha de 
Peixe pretendia-se eliminar estas fontes de mau cheiro, o que se verifica não estar a 
acontecer de forma plena. 

Porque entendemos que é fundamental que aos munícipes seja facultada 
informação objectiva sobre as razões do problema e perspectivas de solução e em 
defesa de um ambiente propício à promoção da qualidade de vida, propomos: 
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1) Que, relativamente à fábrica do guano, seja promovida uma auditoria técnica 

independente, no sentido de determinar as causas da poluição que se verifica e apontar 
as soluções mais ajustadas à resolução do problema. 

 
2) Que, no que concerne à ETAR, seja facultado pelos Serviços Municipalizados 

de Peniche à Assembleia Municipal um relatório circunstanciado sobre as causas da 
ineficácia que se verifica no que respeita ao mau cheiro, bem como sobre as 
perspectivas de solução do problema já equacionadas ou a equacionar a curto prazo.” 

 
“MOÇÃO: 
 
Considerando que o Forte de Nossa Senhora da Consolação é um monumento 

nacional classificado que necessita urgentemente de obras de recuperação nas 
muralhas que ameaçam ruir; 

Tendo em conta que, de acordo com um relatório elaborado pelos serviços de 
Protecção Civil Municipal, este Forte “corre graves riscos de derrocada”; 

Considerando que este Forte, além de constituir um valioso património cultural 
nacional, encontra-se situado num local onde circulam inúmeros banhistas, pelo que a 
situação actual constitui uma séria ameaça à segurança das pessoas; 

Tendo em conta que no PIDDAC 2002 estava inscrita uma verba de 105.263 �, 
com vista à recuperação deste monumento nacional, a qual foi congelada pelo actual 
Governo; 

Considerando que a Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, 
informou, através de ofício de 12 de Agosto de 2002, que as obras em causa rondarão o 
montante de 1 milhão de euros e que, face às limitações orçamentais até 2005, este 
órgão governamental solicita à Câmara de Peniche que assuma os encargos na 
totalidade; 

Tendo em conta que a Câmara Municipal de Peniche não possui, 
manifestamente, capacidades técnicas nem financeiras ou sequer mesmo a competência 
para a necessária e urgente reparação deste Forte; 

 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 20 de Setembro de 2002, 

delibera propor o seguinte: 
 
1) Que seja reposta em PIDDAC 2002 a verba que se encontrava prevista no 

mesmo para a recuperação deste Forte, no valor de 105.263 �. 
 
2) Que face ao perigo eminente de derrocada das muralhas, sejam iniciadas, de 

imediato, pela administração central as obras de recuperação das mesmas. 
 
3) Relembrar o Governo que caso ocorra algum acidente que envolva vidas 

humanas, as consequências civis e criminais que daí advirão serão da exclusiva 
responsabilidade do Governo Central, por não ter realizado, atempadamente, as obras 
que são da sua responsabilidade. 
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O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Posta a discussão, usaram da palavra os senhores, adiante identificados: 
 
Vítor Filipe: 
 
- Disse que gostava de perceber o conteúdo do ponto 3). 
 
João Gomes: 
 
- Deu explicação das razões que levaram o grupo do PS a fazer constar o ponto 

3). 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Leu ofício da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que refere 

a impossibilidade de realização das obras, de imediato, e a solicitar a disponibilidade da 
Câmara para assumir os encargos respectivos. 

 
Vítor Filipe: 
 
- Referiu que a posição era razoável, face a falta de recursos financeiros para a 

realização da obra; 
- Disse que o teor do ofício não traduz uma recusa da execução da obra; 
- Manifestou a sua discordância e que a manter-se o ponto 3) iria votar 

desfavoravelmente. 
 
Delfim Campos: 
 
- Disse concordar com a supressão do ponto 3) e propôs que o texto fosse alterado 

nesse sentido. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse aceitar a retirada do ponto 3) do texto. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada, já com o texto devidamente 

rectificado, e que a seguir se transcreve, aprovada, por unanimidade: 
 
“MOÇÃO: 
 
Considerando que o Forte de Nossa Senhora da Consolação é um monumento 

nacional classificado que necessita urgentemente de obras de recuperação nas 
muralhas, que ameaçam ruir; 

Tendo em conta que, de acordo com um relatório elaborado pelos serviços de 
Protecção Civil Municipal, este Forte “corre graves riscos de derrocada”; 
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Considerando que este Forte, além de constituir um valioso património cultural 
nacional, encontra-se situado num local onde circulam inúmeros banhistas, pelo que a 
situação actual constitui uma séria ameaça à segurança das pessoas; 

Tendo em conta que no PIDDAC 2002 estava inscrita uma verba de 105.263 �, 
com vista à recuperação deste monumento nacional, a qual foi congelada pelo actual 
Governo; 

Considerando que a Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, 
informou, através de ofício de 12 de Agosto de 2002, que as obras em causa rondarão o 
montante de 1 milhão de euros e que, face às limitações orçamentais até 2005, este 
órgão governamental solicita à Câmara de Peniche que assuma os encargos na 
totalidade; 

Tendo em conta que a Câmara Municipal de Peniche não possui, 
manifestamente, capacidades técnicas nem financeiras ou sequer mesmo a competência 
para a necessária e urgente reparação deste Forte; 

 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 20 de Setembro de 2002, 

delibera propor o seguinte: 
 
1) Que seja reposta em PIDDAC 2002 a verba que se encontrava prevista no 

mesmo para a recuperação deste Forte, no valor de 105.263 �. 
 
2) Que face ao perigo eminente de derrocada das muralhas, sejam iniciadas, de 

imediato, pela administração central as obras de recuperação das mesmas.” 
 
Mais foi deliberado remeter o texto da moção agora aprovada aos senhores 

Primeiro-Ministro, Ministro da Cultura e Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República. 

 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 

 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 
O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura de informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do n.º 1 do Art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 

 
Seguidamente, usou da palavra o Senhor deputado municipal, adiante 

identificado: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou qual o significado do valor registado relativo à dívida a fornecedores; 
- Disse que a informação prestada peca por defeito; 
- Solicitou informação sobre o valor da dívida a fornecedores que falta registar. 
 

e-2) OUTROS: 
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Passando a Assembleia ao assunto em epígrafe, usou da palavra o Senhor 

Presidente da Mesa que, após ter consultado os demais deputados municipais presentes e 
os mesmos terem declarado não prescindir deste ponto, informou que esta sessão iria ter 
uma 2.ª reunião, a realizar no próximo dia 27 do corrente, para apreciação e discussão de 
outros assuntos de interesse para a autarquia. 

 
1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS TAXAS A COBRAR PELA UTILIZAÇÃO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto um da ordem de trabalhos, tendo-se 

verificado as intervenções dos Senhores adiante identificados: 
 
Rogério Cação: 
 
- Contestou o processo que levou à elaboração da Tabela por não terem sido 

disponibilizados atempadamente os elementos que levaram à fixação dos valores 
apresentados; 

- Disse que a proposta se apresenta sem fundamentação e que desconhece se a 
proposta é a mais ajustada para a tomada de uma posição correcta. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento dos contactos havidos com outras autarquias que geram 

equipamentos municipais idênticos e prestou esclarecimentos sobre as taxas 
estabelecidas; 

- Referiu, também, que os valores foram fixados tendo em atenção o equilíbrio 
financeiro entre a actividade a desenvolver e o investimento efectuado. 

 
João Barradas: 
 
- Sugeriu que a Tabela não fosse objecto de reajustamentos antes da constituição 

de eventual empresa municipal. 
 
Vítor Filipe: 
 
Sugeriu que se recomendasse à Câmara que as taxas têm carácter de 

provisoriedade. 
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Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 20 
votos a favor e 7 abstenções. 

 
DESAFECTAÇÃO DE 4 PARCELAS DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO E 
RESPECTIVA INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 2 da ordem de trabalhos, cujos 
assuntos adiante se referenciam, não se registando quaisquer intervenções: 
 
 - Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 42,26 m2, sita em 
Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, e que 
confronta do Norte com José António Ferreira Gomes, do Sul com Joaquim Henriques, 
do Nascente com caminho e do Poente com Município de Peniche. 

 
 - Parcela de terreno, destinada a alinhamento, com a área de 41,39 m2, sita na 
Rua Barbosa du Bocage, lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que 
confronta do Norte com Rua Barbosa du Bocage, do Sul com Raul Manuel Dias Pereira, 
do Nascente com Nuno Manuel Marques Dias e do Poente com Travessa 25 de Abril  

 
 - Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 167,80 m2, sita na Rua 
do Brejo, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho 
de Peniche, e que confronta do Norte com José António Ferreira Gomes, do Sul com 
Joaquim Pedro Prior, do Nascente com Rua do Brejo e do Poente com Município de 
Peniche. 
  
 - Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 80 m2, sita no lugar de 
São Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, e que confronta 
do Norte e Poente com Município de Peniche e do Sul e Nascente com Gabriel & 
Feliciano, Limitada. 
 
 Submetidas a votação, foram as parcelas de terreno consideradas, por 
unanimidade, desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do 
Município. 

 
2.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 
prosseguiriam no próximo dia 27 de Setembro (sexta-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21,30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1 – Outros assuntos do interesse para a Autarquia. 
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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 quarenta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou encer-

rada 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. 
 


