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ACTA N.º 1/2003 
 

ACTA DA  SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DA  
ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE,  REALIZADA  NO 
DIA  27  DE  FEVEREIRO  DE  2003: 

 
 Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e três, no edifício-
sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta 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, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Américo 
Araújo Gonçalves, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel 
Jesus Gomes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raul Gregório Farto, António José 
de Azevedo Filipe, Márcia João Brás de Timóteo, Fernando Manjolinho Costa e 
Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1.º – 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 deliberação camarária de 9 de 

Dezembro de 2002, relativa à adesão do Município de Peniche à Allience 
de Villes Européennes de Culture (AVEC); 

2- Apreciação e votação das deliberações camarárias de 20 de 
Janeiro e 10 e 17 de Fevereiro de 2003, relativas à alteração da Tabela de 
Taxas e Licenças; 

3- Apreciação e votação da deliberação camarária de 10 de 
Fevereiro de 2003, relativa à integração do Município de Peniche na 
Associação de São Leonardo de Atouguia da Baleia; 

4- Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 de 
Fevereiro de 2003, relativa ao Regulamento de Toponímia e Numeração 
de Polícia; 

5- Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 de 
Fevereiro de 2003, relativa à afectação ao domínio público municipal de 
uma parcela de terreno. 
 

4.º – 2.º Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os Senhores Jorge Santos Carvalho, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim 
António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues e Sandra Cristina 
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Machado Matos. 
 
 Assistiram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luís Gonzaga 
Franco Pinto, e os Senhores Vereadores Vítor Manuel Farricha Mamede, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos e Jorge Serafim Silva Abrantes. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea 
c) do n.º 1 do Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à 
reunião de hoje pelo Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Joaquim 
Faustino Bruno Santos. 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandato, a seguir indicados: 
 - Do Senhor Rogério Manuel Dias Cação, por um período de 5 dias, a partir de 
hoje, por se encontrar ausente do país. 
 - Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 5 dias, a partir de 
hoje, por se encontrar ausente do concelho. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 
da CDU, Senhora Catarina Santos Correia e Senhor José António Bombas Amador, 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas n.ºs 9 e 10, respectivamente das reuniões realizadas 
nos dias 27 e 30 de Dezembro de 2002, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por 
os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados 
municipais. 

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

- Acta n.º 9/2002 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
- Acta n.º 10/2002 – Aprovada, por maioria, com 5 abstenção. 
 
Fizeram declarações de voto verbais, dizendo haverem-se abstido por não terem 

estado presentes nas reuniões respectivas, quanto à acta n.º 9/2002, os Senhores José 
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António Amador e Fernando Manjolinho e a Senhora Catarina Correia, e, quanto à acta 
n.º 10, os Senhores atrás identificados, com excepção do Senhor José António Amador, 
e os Senhores Raul Santos e Aleixo Braz. 

 
b) EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente, que 
adianta se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua 
leitura, por ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um 
memorando dos documentos recebidos.  
 

1 – Carta, datada de 4 de Dezembro de 2002, do Deputado à Assembleia da 
República, João Carlos Barreiras Duarte, remetendo cópia da sua intervenção 
parlamentar sobre a Proposta de Lei n.º 24/9, que estabelece o regime de criação e o 
quadro de atribuições das Áreas Metropolitanas e o funcionamento dos seus órgãos. 

 
2 – Ofício n.º 9125, datado de 13 de Dezembro de 2002, do Director da 

Alfândega de Peniche, apresentando cumprimentos e informando da sua cessação de 
funções como director daquela alfândega. 

 
3 – Carta n.º 7708, datada de 4 de Dezembro de 2002, do Grupo Parlamentar do 

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

 
4 – Carta, datada de 19 de Dezembro de 2002, de Ricardo Emanuel Malheiros 

de Sousa Varela, remetendo uma subscrição de 2024 cidadãos, em que solicitam 
medidas de prevenção à sinistralidade na Estrada Marginal Norte. 

 
5 – Circular n.º 103/2002, datada de 23 de Dezembro de 2002, da ANMP, 

remetendo prospectos relativos ao assunto “O que precisa de saber sobre as antenas das 
estações de base dos telefones móveis”. 

 
6 - Circular n.º 101/2002, datada de 30 de Dezembro de 2002, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 109, de Dezembro de 2002. 
 
7 – Carta, datada de 20 de Dezembro de 2002, do jornal “Notícias de Leiria”, 

divulgando o fórum «A Área Metropolitana de Leiria», que se realizou no dia 31 de 
Janeiro de 2003. 

 
8 – Ofício n.º AM-03/03, datado de 2 de Janeiro de 2003, da Assembleia 

Municipal de Torres Vedras, remetendo cópia de moção relativa ao Aterro Sanitário do 
Oeste. 

 
9 – Ofício, datado de 30 de Dezembro de 2002, da Assembleia de Freguesia de 

Outeiro da Cabeça, remetendo cópia de moção relativa ao Aterro Sanitário do Oeste. 
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10 – Ofício, sem data, da Assembleia Municipal de Matosinhos, remetendo 
cópia de moção sobre a eminência de guerra no Golfo. 

 
11 – Circular n.º 11/03, datada de 22 de Janeiro de 2003, da ANMP, remetendo 

brochura alusiva ao pré-anúncio dos XXII Estados Gerais dos Municípios e Regiões da 
Europa, a realizar na Polónia, entre 14 e 17 de Maio de 2003. 

 
12 – Carta n.º 952/IX, datada de 24 de Janeiro de 2003, do Grupo Parlamentar 

do Partido Ecologista “Os Verdes”, remetendo cópia da nota à comunicação social e da 
declaração política proferida no Plenário da Assembleia da República, ambas relativas 
à rejeição da proposta daquele partido sobre a Criação de Corredores Ecológicos 
Marítimos. 

 
13 - Carta, datada de 23 de Janeiro de 2003, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia de intervenção 
proferida naquele órgão durante a discussão conjunta dos Projectos de Lei e de 
Resolução, sobre, respectivamente, “Programa de rearborização para áreas percorridas 
por incêndios florestais” e “Melhorar as políticas de prevenção e combate aos fogos 
florestais”. 

 
14 – Circular n.º 16/2003, datada de 30 de Janeiro de 2003, da ANMP, 

informando da realização de conferências sobre “Tributação do Património 
Imobiliário”, a realizar em Lisboa, nos dias 12 e 13 de Março de 2003. 

 
15 - Circular n.º 22/2003, datada de 30 de Janeiro de 2003, da ANMP, 

remetendo cópia das comunicações enviadas às tutelas da IGAT e à IGF, relativas às 
inspecções aos municípios. 

 
16 – Circular n.º 20/2003, datada de 31 de Janeiro de 2003, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 110, de Janeiro de 2003. 
 
17 – Ofício n.º 1473, datado de 4 de Fevereiro de 2003, da Gabinete do 

Primeiro--Ministro, acusando a recepção da moção intitulada “EDP está a prestar mau 
serviço à população do Concelho de Peniche”. 

 
18 – Carta, datada de 6 de Fevereiro de 2003, da Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos, esclarecendo das normas para a prestação de serviços pela EDP, 
em sequência da moção intitulada “EDP está a prestar mau serviço à população do 
Concelho de Peniche” e remetida ao Senhor Ministro da Economia. 

 
19 – Ofício n.º 640, datado de 12 de Fevereiro de 2003, do Gabinete do 

Secretário de Estado do Ambiente, dando conhecimento dos despacho do Senhor 
Secretário de Estado relativo à moção “Resioste”. 

 
20 – Ofício, datado de 10 de Fevereiro de 2003, da Assembleia Municipal do 

Porto, remetendo cópia de moção intitulada “Apelo pela Paz”. 
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21 – Exemplares n.ºs 127 e 128 – Janeiro e Fevereiro de 2003, do Boletim 

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

 
22 – Exemplares n.ºs 173 e 174 – Janeiro e Fevereiro de 2003, do jornal 

"Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
23 – Exemplar n.º 9 – Janeiro 2003, do boletim da CCRLVT. 
 
24 – Exemplar n.º 7/8/9/10/11 – Julho a Novembro 2002, da “Revista dos 

Médicos”. 
 
Seguidamente, usou da palavra o deputado municipal, Senhor Jorge Amador, 

que solicitou a distribuição de cópia do expediente referido no n.º 18 a todos os 
deputados municipais, para apreciação. 

 
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 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, usaram da palavra, os deputados municipais e o membro da 
Câmara, adiante identificados: 

 
João Teófilo: 
 
- Solicitou informação do resultado da reunião realizada no dia 4 de Fevereiro 

de 2003 com o IPTM sobre o Porto de Peniche. 
 
Paulo Santos: 
 
- Pediu esclarecimentos sobre o plano “Mar Limpo”. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse ter solicitado a reunião logo após ter tido conhecimento da nova 

estrutura orgânica do IPTM; 
- Deu conhecimento que foram abordados assuntos relacionados com as obras 

do porto de pesca, recuperação do molhe oeste, remoção das areias e limpeza do fosso 
das muralhas e que os projectos se encontram em fase de desenvolvimento; 

- Informou que o plano “Mar Limpo” constitui um programa integrado de 
prevenção e combate à poluição no mar, com especial incidência na área de jurisdição 
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da Capitania, por força dos problemas surgidos com a maré negra do “Prestige” e sobre 
o qual, em reunião de 10 de Fevereiro de 2003, o Senhor Comandante do Porto de 
Peniche fez uma exposição detalhada e deu conhecimento, juntamente com o Serviço 
Municipal de Protecção Civil, das diligências já envidadas para pôr em prática os 
meios disponíveis e que assegurem o controlo da situação  

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

PRO- 
 TESTO OU PESAR: 
 

Foi presente e admitida para apreciação, por unanimidade, o documento, cujo 
texto, objecto de leitura, pelo 2.º Secretário da Mesa, e com identificação dos 
respectivos subscritores, a seguir se transcreve: 

 
 "MOÇÃO: 
 

NOVO QUARTEL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA EM ATOUGUIA DA BALEIA 
 
Considerando o desenvolvimento da zona rural do Concelho verificado nos 

últimos anos, nomeadamente ao nível do comércio e dos serviços; 
Considerando a necessidade, óbvia, de instalar a GNR num local adequado à sua 

área de intervenção; 
Considerando que a Câmara Municipal, há muito, colocou à disposição o terreno 

para a construção do referido quartel; 
Considerando que o investimento já esteve inscrito em PIDDAC; 
Considerando, finalmente, a legítima reivindicação das populações por um reforço 

da segurança. 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 27 de Fevereiro de 2003, vem 

exigir que: 
- O Governo informe dos motivos que o levaram a retirar esta obra do PIDDAC; 
- O PIDDAC para 2004 contemple as verbas necessárias para que o novo quartel 

da GNR em Atouguia da Baleia seja uma realidade. 
 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Posta à discussão, intervieram os Senhores, a seguir identificados: 
 
Paulo Santos: 
 
- Sugeriu que a moção fosse também remetida ao Senhor Governador Civil; 
- Referiu que dada a insegurança que se vem assistindo diariamente na zona 

rural do Concelho a obra é cada vez mais necessária e urgente; 
- Disse que a apresentação deste documento tem o propósito de ainda se poder ir 

a tempo de ver inscrita em PIDDAC a verba necessária para a obra em causa. 
 
Jorge Amador: 
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- Disse que o quartel deverá se situar nas zonas de influência e que não faz 

sentido estar-se a solicitar ao Governo os motivos que levaram a retirar-se a obra do 
PIDDAC; 

- Sugeriu alteração aos pontos conclusivos da moção. 
 
Paulo Santos: 
 
- Chamou a atenção de que, pelo menos, deveria haver um pedido de 

explicações ao Governo. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que o Governo deverá assumir a sua responsabilidade pela falta de 

solução do problema; 
- Sugeriu que o documento fosse remetido a todos os deputados distritais. 
 
João Barradas: 
 
- Chamou a atenção de que a falta de projecto impedirá o processo de avançar e 

que é preciso fazer um esforço para concretizar a instalação do quartel. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Propôs alteração à conclusão final da moção. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse concordar com o texto apresentado, mas que lhe “cheirava” a politiquice 

as considerações que suportavam o documento. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Referiu que o importante é visar o próximo OE, por forma a que o PIDDAC 

para 2004 contemple as verbas necessárias à execução da obra. 
 
Delfim Campos: 
 
- Apresentou proposta verbal de aditamento de um novo considerando, com a 

seguinte redacção: 
“Considerando que se não vêem assim motivos para que o Governo tenha 

retirado esta obra do PIDDAC.” 
- Propôs, ainda, a eliminação do ponto referente à 1.ª exigência da proposta 

inicial. 
 
Submetida a votação, foi a moção em apreciação e que a seguir se transcreve, já 
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com o texto devidamente alterado de harmonia com as últimas propostas apresentadas, 
aprovada, por unanimidade: 

 
 "MOÇÃO: 
 

NOVO QUARTEL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, EM ATOUGUIA DA BALEIA 
 
Considerando o desenvolvimento da zona rural do Concelho verificado nos 

últimos anos, nomeadamente ao nível do comércio e dos serviços; 
Considerando a necessidade, óbvia, de instalar a GNR num local adequado à sua 

área de intervenção; 
Considerando que a Câmara Municipal, há muito, colocou à disposição o terreno 

para a construção do referido quartel; 
Considerando que o investimento já esteve inscrito em PIDDAC; 
Considerando que não se vêem assim motivos para que o Governo tenha retirado 

esta obra do PIDDAC; 
Considerando, finalmente, a legítima reivindicação das populações por um reforço 

da segurança. 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 27 de Fevereiro de 2003, vem 

exigir que: 
- O PIDDAC para 2004 contemple as verbas necessárias para que o novo quartel 

da GNR, em Atouguia da Baleia, seja uma realidade.” 
 
Foi deliberado, ainda, remeter a moção às entidades que a seguir se referenciam: 

Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Administração Interna, 
Governador Civil, Grupos Parlamentares e comunicação social. 
 
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.  
 
 A seguir, usaram da palavra, os Senhores adiante identificados: 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Questionou se a verba de 300.000 euros que se prevê arrecadar corresponde a 

comparticipações para obras realizadas ou a realizar. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que a verba a arrecadar já consta como dívida a empreiteiros por obras 

realizadas. 
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e-2)  OUTROS: 
 
  Passando ao assunto em epígrafe, usaram da palavra os Senhores adiante 
identificados: 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Sugeriu, na sequência do pedido de esclarecimentos formulado anteriormente 

sobre a reunião havida com o IPTM, que a Assembleia aproveitasse o momento para 
trocar opiniões mais aprofundadas e generalizadas sobre as matérias que envolvem o 
Porto de Peniche; 

- Referiu que, muito embora tenha havido alguma prudência mútua na 
apreciação dos desideratos, os problemas existentes levam a aumentar as apreensões, 
tanto mais que não tendo sido o PIDDAC aprovado, as verbas poderão ser 
encaminhadas para outras programações fora de Peniche;  

- Disse que poderá haver dinheiro mas falta capacidade para preparar os 
documentos e procedimentos para lançamento dos respectivos concursos, pelo que 
chegou o momento de rotura com a administração central onde o discurso terá que 
forçosamente ser outro, passando a uma acção mais firme e decidida que leve, com 
brevidade , à realização dos projectos prometidos e não concluídos; 

- Salientou que a administração portuária, no que concerne a Peniche, tem sido 
um fracasso, estando o porto entregue ao abandono com falta de autoridade e 
incapacidade de resposta às solicitações; 

- Sugeriu que se veiculasse à comunicação social notícia relatando a posição 
actual da Assembleia. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento que a utilização das areias por parte da Câmara para obras 

da sua responsabilidade, nomeadamente para a ESTMAR e SMAS teriam que ser 
adquiridas. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Disse admitir que se continue a actuar com prudência, mas que é chegado o 

momento de tomar posição sobre a matéria, que acabe com a “afronta, o gozo e o 
querer mandar na terra dos outros”; 

- Referiu que o assoreamento do porto é uma evidência e que é inadmissível que 
a 1.ª fase do porto se não encontre concluída; 

- Manifestou a sua concordância com a emissão de comunicado e o 
endurecimento da posição da Assembleia, na qual se terá que dizer abertamente que 
Peniche não concorda com o tipo de gestão portuária para o seu porto de pesca; 

- Disse que se deveria também responsabilizar o Governo Civil pela inoperância 
constatada; 

- Sugeriu reunião com os industriais da pesca no sentido de se fortalecer a 
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posição. 
 
Jorge Amador: 
 
- Aludiu ao “divórcio” existente entre o executivo camarário e o Governador 

Civil; 
- Disse que se tem de “cobrar” o apoio dado ao Senhor Governador Civil pela 

sua nomeação; 
- Fez referência ao tratamento a dar a Peniche pelo Senhor Secretário de Estado 

das Pescas; 
- Referiu que a posição tomada sobre as areias é ridícula e absurda e, pelo 

contrário, Peniche deveria ser indemnizada pelos prejuízos causados . 
 
António José Filipe: 
 
- Fez referência à inoperacionalidade do Governo, com prejuízos enormes para 

os contribuintes e os mais desfavorecidos, em matérias, tais como, a saúde, segurança 
social e função pública; 

- Disse que os problemas concretos das populações têm sido esquecidos; 
- Referiu que a Assembleia tem que ser firme nas suas decisões por forma a 

contrariar a tendência actual da desgovernação. 
 
Sebastião Batalha: 
 
- Alertou para deficiências existentes no molhe Oeste e para a possibilidade de 

ocorrência de sinistralidade no local por falta de segurança. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que os problemas têm que ser resolvidos, visto a população ser a 

principal lesada; 
- Manifestou a sua solidariedade à proposta apresentada e que de futuro deverão 

ser endurecidas as posições; 
- Discordou que se tente culpar o actual Governo pelos erros cometidos pelos 

executivos anteriores. 
 
Sandra Matos: 
 
- Disse ser ultrajante exigir à Câmara o pagamento das areias; 
- Chamou a atenção de que a Câmara está a substituir-se ao Estado na resolução 

dos problemas da sua responsabilidade e relacionados com a ESTMAR. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que, para além do mau estado actual das coisas, é a própria legislação 

existente que impede que melhores boas vontades se traduzam em realidade concreta e 
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objectiva; 
- Salientou que a orientação que deu é ajustada e equilibrada e merece o apoio 

de todos os deputados municipais; 
- Reafirmou que se deve continuar a pressionar até 21 de Março de 2003 por 

forma a possibilitar a alteração do quadro actual; 
- Propôs que se emitisse o comunicado, que leu, com o texto que a seguir se 

transcreve, a veicular pela comunicação social, revelando a posição actual da 
Assembleia: 

 
“COMUNICAÇÃO À IMPRENSA SOBRE A 

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE PENICHE 
 

A Assembleia Municipal de Peniche reuniu a 27 de Fevereiro de 2003, tendo 
abordado, entre outros assuntos, a problemática do seu porto. 

 
Na apreciação efectuada sobre este último assunto, debruçou-se 

fundamentalmente sobre as obras em curso, ou simplesmente programadas, e também 
sobre o exercício da sua administração. 

 
No que concerne à primeira vertente, constatou que umas não evoluem com a 

velocidade prevista, comprometendo os objectivos traçados e desperdiçando as verbas 
já investidas, enquanto que, no tocante às outras, os preparativos nunca terminam, 
adiando-se com alguma irresponsabilidade a execução de alguns trabalhos que a nível 
operacional e de segurança se tornam, em cada dia que passa, mais imprescindíveis. 

 
No respeitante à segunda, confirmou a opinião, já anteriormente expressa, de 

que a centralização da administração dos pequenos e médios portos nacionais no 
I.P.T.M. em Lisboa, em Dezembro último, é uma solução francamente menos ajustada 
para esta função do que a que se encontrava em vigor até essa data, corporizada nos 
Institutos Portuários Regionais. 

 
Como corolário de tudo isto existe uma realidade que avança ao ritmo da 

tartaruga, onde tudo ocorre em atraso face ao que seria aconselhável e necessário, onde 
o dinamismo que se impunha para vencer dificuldades e transmitir ânimo e eficácia às 
actividades envolvidas se vê substituído por ausência e delongas tais, que é a própria 
sustentação da viabilidade do porto que se encontra em causa. 

 
As culpas não serão exclusivas dos actuais responsáveis, nem do modelo de 

administração portuária agora em vigor, mas seguramente uns e outro estão a agravar 
as condições de operacionalidade do porto, verdadeiro e quase único esteio da vida da 
cidade de Peniche, o que impõe que, com muita rapidez, todo este quadro seja alterado. 

 
A conclusão das obras da nova doca, o adequado escoamento das montanhas de 

areia depositadas em locais impróprios, a consolidação do Molhe Oeste, a dragagem a 
cotas seguras da bacia portuária e da barra e a despoluição do fosso das muralhas são 
projectos que, entre outros, de tão repetidamente prometidos e programados sem 
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consequências visíveis, naturalmente desacreditam quem lhes está na origem, mas, pior 
do que isso, comprometem o presente e o futuro de Peniche e das suas gentes. 

 
Neste contexto de dificuldade em encontrar as respostas rápidas e certas para 

contornar a morosidade e a ineficácia típicas do IPTM, este promete para Março 
novidades substantivas para ultrapassagem das insuficiências conhecidas e avançar 
com as iniciativas apropriadas à superação dos bloqueios existentes. 

 
Acreditando que os actuais responsáveis estão animados dos melhores 

propósitos, a Assembleia deliberou conceder o benefício da dúvida às promessas 
efectuadas para mais este período na condição de que, a não ocorrer algo de novo 
entretanto, avaliar na próxima reunião da Assembleia Municipal, a realizar em 21 de 
Março, as medidas a tomar para conjurar o desastre para que o Porto de Peniche se 
encaminha, a continuar administrado desta forma.” 

 
Seguidamente, intervieram os Senhores adiante identificados: 
 
João Gomes: 
 
- Sugeriu que se fizesse uma demonstração do programa informático 

relacionado com o SIGMAT. 
 
João Teófilo: 
 
- Questionou sobre a actividade desenvolvida pela fábrica do guano e da razão 

dos fumos dela provenientes; 
- Perguntou sobre a situação do troço da IP6 e calendário de execução; 
- Salientou informação sobre a evolução da problemática gerada em torno da 

Resioeste. 
 
Paulo Santos: 
 
- Manifestou o seu agrado em relação às instalações da Casa da Juventude e 

respectivo nível de equipamentos. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Chamou a atenção para a inércia do Conselho Local de Educação; 
- Questionou sobre a utilização do Espaço Internet; 
- Solicitou autorização para a utilização das piscinas municipais por parte dos 

alunos da Escola Secundária; 
- Louvou a disponibilização de verbas para a execução de obras na ESTMAR; 
- Esclareceu os motivos que levaram aos desdobramentos escolares; 
- Sugeriu que se tomassem medidas de resolução do local para realização das 

reuniões da Assembleia Municipal e a sua descentralização por todo o concelho; 
- Perguntou se as famílias ciganas vão ficar alojadas junto ao IP6. 
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Susete Laranjeira: 
 
- Chamou a atenção para a problemática que envolve o alojamento das famílias 

ciganas, em Porto de Lobos, quer em termos de localização quer quanto ao 
atravessamento das vias pelas crianças; 

- Referiu que a GNR poderia ter um papel mais interventivo. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento que tem sido um êxito a utilização do Espaço Internet; 
- Informou da abertura de um segundo concurso de empreitada para execução 

das obras a realizar na Escola Secundária, por motivo de anulação do primeiro; 
- Disse que tem havido a preocupação de não deixar instalar novas famílias de 

etnia cigana, em Porto de Lobos; 
- Prestou esclarecimentos sobre a implementação da cartografia digital e 

fidelização dos instrumentos de informação geográfica; 
- Esclareceu que o fumo proveniente da fábrica do guano se deve à queima de 

matérias provenientes da antiga unidade industrial; 
- Deu conhecimento que foi feita a avaliação do atraso das obras do IP6, 

perspectivas e condições da sua recuperação e lançamento da 2.ª fase; 
- Prestou informação sobre os assuntos tratados em sede de reunião da 

Resioeste, nomeadamente no respeitante à eleição do novo Presidente do Conselho de 
Administração, dívidas das autarquias e aumento do tarifário; 

- Apresentou declaração de voto subscrita pelos municípios associados relativa 
às propostas apresentadas pelo Conselho de Administração, cujo texto, a seguir de 
transcreve: 
 

“DECLARAÇÃO DE VOTO DOS MUNICÍPIOS 
 

Todos os Municípios presentes votaram contra o ponto 4 da Ordem de 
Trabalhos (Ratificação do Orçamento, Plano e Tarifário para 2003), porque: 
 

a) A Assembleia Geral foi convocada por carta datada de 3 do corrente; 
b) Os documentos de suporte da assembleia foram entregues aos sócios apenas 

no início dos trabalhos; 
c) Foi dito, na reunião, pelo Conselho de Administração que os documentos 

estavam prontos há cerca de três semanas; 
d) Dos factos anteriormente indicados claramente se conclui que houve o 

propósito de não dar tempo aos sócios (municípios) de proceder a uma 
análise cuidada dos documentos; 

e) Esta análise era, nesta reunião, mais importante do que nunca, uma vez que 
o Conselho de Administração propunha uma subida na Tarifa de 
Tratamento de Resíduos de mais de 100%; 

f) Acresce que os Municípios não foram previamente consultados acerca da 
tarifa a aplicar no ano de 2003; 
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g) E que a fixação sugerida pelo Conselho de Administração não obedeceu aos 
critérios estabelecidos nas cláusulas 15.ª e 16.ª do contrato de concessão; 

h) De facto, o Conselho de Administração deveria ter submetido o projecto 
tarifário à aprovação do concedente até final do mês de Setembro de 2002, 
acompanhado por parecer de auditor; 

i) Uma vez aprovado o projecto tarifário pelo concedente, o mesmo só poderá 
vigorar no ano seguinte; 

j) Neste momento, os Municípios adequaram os seus tarifários e aprovaram, 
até final de Dezembro de 2002, os seus Orçamentos e Planos, de acordo 
com os custos actuais do tratamento de RSUs, não havendo, assim, 
condições para gerar um novo e grande aumento de tarifas junto dos seus 
munícipes;  

k) Por estas razões, os Municípios reservam-se o direito de requererem, em 
tribunal, a suspensão da deliberação social que aprovou o orçamento e o 
projecto tarifário para 2003. 

 
27 de Fevereiro de 2003.” 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que o Concelho de Peniche tem mais um problema pela frente para 

resolver; 
- Propôs a tomada de posição da Assembleia Municipal sobre a matéria, dando a 

sua concordância à declaração de voto atrás mencionada e associar-se às diligências 
que a Câmara venha a conjurar sobre a pretensão da Resioeste; 

- Propôs, ainda, que o executivo lutasse pelo nível do controlo maioritário da 
empresa. 

 
Jorge Amador: 
 
- Lembrou que o PCP sempre defendeu deverem os municípios terem 

participação maioritária no capital da empresa. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Sugeriu que o PSD concretizasse agora a sua posição quanto ao entendimento 

que tinha anteriormente sobre a participação maioritária das autarquias associadas ao 
capital da empresa. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Referiu que uma das explicações para o aumento do tarifário tem a ver com a 

falta de exigência na recolha selectiva dos resíduos sólidos. 
 
João Paulo: 
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- Chamou a atenção para a necessidade da Resioeste redefinir os ecopontos na 
cidade de Peniche; 

- Lembrou a importância da divulgação de regras em matéria de recolha 
selectiva. 

 
João Barradas: 
 
- Fez análise comparativa entre o que se tinha perspectivado inicialmente em 

matéria de participação de capital e os desenvolvimentos actuais. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que as Câmaras associadas devem lutar para garantir 51 % do capital 

da empresa. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Mesa sobre a concordância a dar à declaração de voto dos Municípios, aprovada, por 
unanimidade. 

 
Jorge Carvalho: 
 
- Questionou sobre a existência de plano de pormenor nos Remédios e se as 

obras a levar a efeito junto à ESTMAR não obrigam a esse estudo; 
- Perguntou se já foi obtida resposta à moção aprovada e que envolvia o Centro 

de Emprego de Caldas da Rainha; 
- Solicitou informação sobre os resultados já obtidos relativamente às medidas 

anunciadas de contenção das despesas. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou quais as razões por que o pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde não 

está a ser utilizado pela população. 
 
Bernardo Costa: 
 
- Lembrou a subscrição do abaixo assinado efectuado e solicitou informação 

sobre se está a ser articulada com a administração central as correcções que acabem 
com a perigosidade rodoviária existente na Marginal Norte; 

- Perguntou qual o apoio concreto que a Câmara pensa disponibilizar à 
organização da Semana Académica. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Solicitou informação sobre os arranjos da envolvente à Igreja de São Pedro; 
- Perguntou qual o ponto da situação relativamente á execução do passeio junto 

à pastelaria Rimor; 
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- Questionou sobre a eventual artéria entre o edifício do Clube Recreativo 
Penichense e as muralhas. 

 
Raul Santos: 
 
- Disse que fazia sentido a Câmara adquirir as novas obras editadas pelo Senhor 

Luís Correia Peixoto e fazer a sua distribuição pelas bibliotecas escolares. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse ter conhecimento que o Espaço Internet e a Casa da Juventude estão a 

ser utilizados e de ter sido contratado o estudo sobre o porto de pesca à Universidade 
Nova; 

- Perguntou se há perspectivas da praia do Molhe Leste ser utilizada 
condignamente e se haverá interesse na protecção das dunas de Peniche de Cima com 
caneiras; 

- Lembrou que é necessário tomar posição e decidir sobre as zonas perigosas da 
Marginal Norte; 

- Chamou a atenção para a desigualdade existente nos limites horários de 
funcionamento dos estabelecimentos de bebidas e necessidade de análise e fixação dos 
mesmos de forma justa e uniforme; 

- Lamentou a falta de atenção dada a zonas como o Fialho, Prageira e Coosofi e 
para as quais é urgente intervir em matéria de ordenamento; 

- Deu conhecimento de reclamações efectuadas sobre a não execução das obras 
de urbanização junto às piscinas; 

- Sugeriu a alteração do mobiliário como forma de dignificação do papel da 
Assembleia. 

 
Jorge Amador: 
 
- Disse ter tomado conhecimento, através do Diário de Leiria, de reuniões 

descentralizadas com a EDP e perguntou se a Câmara já esteve presente em alguma e 
quais os resultados dos assuntos tratados; 

- Referiu que se deveria garantir junto da administração central a continuidade 
da ESTMAR e criticou o silêncio e inoperância do Senhor Governador Civil de Leiria; 

- Saudou os números apresentados relativamente aos utentes do Espaço Internet 
e sugeriu a instalação em outras freguesias; 

- Criticou a falta de maior selectividade do lixo; 
- Sugeriu que a Assembleia manifestasse a sua solidariedade aos subscritores do 

abaixo assinado sobre a perigosidade da Marginal Norte. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Deu conhecimento dos critérios usados sobre a concessão dos vistos em 

horários de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas. 
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Presidente da Mesa: 
 
- Suscitou que a Câmara arranje soluções concretas para obviar o problema do 

mobiliário. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou as seguintes informações: 
- Aguarda a reorganização da Divisão Urbanística para poder avançar com a 

elaboração de planos de urbanização, designadamente na Zona dos Remédios; 
- Chamou a atenção dos responsáveis pelos serviços sobre as medidas a tomar 

para contenção das despesas; 
- Já existe projecto de protocolo para utilização do pavilhão da Escola D. Luís 

de Ataíde pela população, a qual aguarda apenas a execução dos arranjos exteriores; 
- À sinalização efectuada na Marginal Norte foi acompanhada por técnicos 

pertencentes à Administração Central; 
- A Câmara está disponível para apoiar a Semana Académica com algumas 

limitações; 
- Vai ser presente na próxima reunião o estudo dos arranjos envolventes da 

Igreja de São Pedro; 
- A decisão sobre o passeio junto á pastelaria Rimor vai ser tomada em próxima 

reunião, tendo o explorador do estabelecimento já manifestado a sua disponibilidade 
para assumir os encargos resultantes com a execução da obra; 

- Está a ser elaborado estudo pela Arq.ª Paisagista sobre o jardim principal e a 
sua integração na praça fronteira; 

- A Câmara já decidiu adquirir alguns novos livros editados pelo Senhor Luís 
Correia Peixoto; 

- Foram instruídos os serviços e comunicado ao INAG o problema do avanço 
das dunas sobre a estrada e solicitado a tomada de medidas que alterem a situação; 

- Está a ser elaborado pelo GAT projecto da zona da Prageira; 
- Foi feita já a adjudicação da empreitada dos arruamentos envolventes das 

piscinas; 
- Com as obras do quarteirão da Parreirinha serão criadas instalações adequadas 

para funcionamento da Assembleia Municipal. 
 

1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 9 
DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVA À ADESÃO DO MUNICÍPIO DE 
PENICHE À ALLIENCE DE VILLES EUROPÉENNES DE CULTURE 
(AVEC): 
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A Assembleia passou à apreciação do 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo o 
Senhor Presidente da Mesa proposto que o assunto fosse apreciado e discutido em 
próxima reunião, a fim de possibilitar uma melhor análise e reflexão dos documentos 
agora apresentados. 

 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 
20 DE JANEIRO E 10 E 17 DE FEVEREIRO DE 2003, RELATIVAS À 
ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 

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

registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetidas à votação, uma após outra, constataram-se os seguintes resultados: 
 

a) Deliberação camarária de 20 de Janeiro de 2003, relativa à alteração da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º e da observação 5.ª do Capítulo V da Tabela de Taxas – 
Aprovada, por unanimidade 
 Mais foi deliberado, por unanimidade, ratificar a mesma deliberação, quanto 
à entrada em vigor das alterações na data preconizada pela Câmara. 

b) Deliberação camarária de 10 de Fevereiro de 2003, relativa às alterações do 
n.º 9 do artigo 1.º, dos artigos 8.º, 9.º, 10.º e 44.º e da observação 6.ª do Capítulo IV da 
Tabela de Taxas e ao aditamento dos artigos 4.º-A, 16.º-A, 41.º-A, 41.º-B e 48.º e do 
Capítulo XII-A à mesma tabela – Aprovada, por unanimidade. 

c) Deliberação camarária de 17 de Fevereiro de 2003, relativa ao aditamento da 
alínea c) ao n.º 4 do artigo 19.º da Tabela de Taxas – Aprovada, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 10 
DE FEVEREIRO DE 2003, RELATIVA À INTEGRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE PENICHE NA ASSOCIAÇÃO DE SÃO LEONARDO DE 
ATOUGUIA DA BALEIA: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, não se 

registando quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 
DE FEVEREIRO DE 2003, RELATIVA AO REGULAMENTO DE 
TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA: 
 

Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, 
usou da palavra o deputado municipal, Senhor Henrique Bertino, que propôs a 
alteração da redacção do artigo 5.º através da substituição da palavra “podendo” por 
“devendo”. 
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Submetido à votação, foi o Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia, 

já com a alteração proposta, aprovado, por unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 
DE FEVEREIRO DE 2003, RELATIVA À AFECTAÇÃO AO DOMÍNIO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE UMA PARCELA DE TERRENO: 
 

A Assembleia passou à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, cujo 
assunto adiante se referencia, não se registando quaisquer intervenções: 

 
- Prédio urbano, composto, actualmente, de parcela de terreno, com a área de 

100 m2, sita na Estrada Marginal Sul, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Peniche sob o número 687, da freguesia de São Pedro, e inscrito na matriz predial 
urbana da mesma freguesia sob o artigo 1193. 

 
Submetida a votação, foi a parcela de terreno considerada, por unanimidade, 

afectada ao domínio público municipal. 
 
2.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora e quarenta e 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. 
 


