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ACTA N.º 2/2003 
 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE  PENICHE,  REALIZADA  NO  DIA  28  DE  MARÇO  DE  2003: 

 
Aos vinte e oito dias de Março do ano dois mil e três, no edifício-sede das Juntas 

de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas minutos, estando presentes os 
Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Alberto Bombas Amador e João Augusto 
Tavares Barradas, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Abel José 
Carvalho de Campos, Luis Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, João 
Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Américo Araújo Gonçalves, 
Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João 
Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raúl Gregório Farto, António José de Azevedo 
Filipe e Fernando Manjolinho Costa, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 
 

1– Análise da situação da Administração Portuária em Peniche. 
2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 25 de Fevereiro 

de 2003, relativa ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação. 
3– Apreciação e votação da deliberação camarária de 10 de Março de 

2003, relativa ao Conselho Municipal de Educação. 
4– Apreciação e votação da deliberação camarária de 10 de Março de 

2003, relativa à Organização dos Serviços Municipais. 
5– Apreciação e votação da deliberação camarária de 10 de Março de 

2003, relativa à Alteração ao Quadro de Pessoal. 
6– Apreciação e votação da deliberação camarária de 17 de Março de 

2003, relativa ao Regulamento Sobre o Licenciamento das Actividades Previstas nos 
Decretos-lei n.ºs 264/2002 e 310/2002, de 25 de Novembro e 25 e 18 de Dezembro. 

 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 

trabalhos a Senhora Márcia João Brás de Timóteo. 
 
Não compareceram à reunião os Senhores Manuel Machado Chagas, Maria João 

Estevam Avelar Rodrigues e Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luís Gonzaga Franco 

Pinto, e os Vereadores Senhores Vitor Manuel Farricha Mamede e António José Ferreira 
Sousa Correia Santos. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.03.2003 * Fl. 2 

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

justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicados: 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por motivos inadiáveis. 
- Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, por motivo de ausência da área do 

Município. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA EM PENICHE: 
 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do 1.º ponto da ordem de trabalhos, em 

epígrafe, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que referiu o seguinte: 
 
- Lembrou a posição assumida sobre o assunto na reunião ordinária de Fevereiro; 
- Não foi prestada qualquer informação pelas diversas entidades a quem foi 

equacionado a tomada de medidas tendentes a solucionar os problemas existentes e 
relacionados com a ausência da realização de obras e modelo de gestão portuária; 

- O Delegado Regional concordou com a posição anteriormente assumida; 
- Não foi promovida reunião pelo Presidente do IPTM, nem houve qualquer 

informação complementar; 
- Os desenvolvimentos são nulos, dando a entender que “tudo marca passo” e 

onde se não vislumbram quaisquer acções para solucionar os problemas existentes; 
- Face ao desenrolar dos acontecimentos é necessário e premente fazer algo. 
 
Seguidamente fez a leitura de proposta apresentada pelo grupo da CDU, já 

objecto de reformulação e aceitação como texto comum, e que a seguir se transcreve: 
 
“PROPOSTA: 
 

EM DEFESA DO PORTO DE PENICHE 
 

Nos últimos anos, a Assembleia Municipal de Peniche apreciou, por inúmeras 
vezes, os problemas relacionados com a área portuária da cidade de Peniche, 
designadamente: 

 
� O desenvolvimento da 2.ª fase do porto de pesca; 
� A resolução dos problemas de segurança da bacia portuária, 

nomeadamente pela realização de obras no Molhe Oeste; 
� A despoluição do fosso das muralhas; 
� O desassoreamento do porto; 
� Os sucessivos modelos de gestão portuária de responsabilidade de 

vários governos que nunca corresponderam aos anseios da comunidade 
local. 
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Na reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2003, a Assembleia Municipal de 

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

 
Na reunião extraordinária em 28 de Março de 2003, a Assembleia Municipal 

de Peniche, constatando a inexistência de qualquer resposta, explicação ou evolução 
relativamente às matérias em equação, delibera: 

 
1- Repudiar a continuação desta prática governativa de falta de 

informação, de diálogo e ausência da realização das obras tendentes a solucionar os 
citados problemas. 

2- Promover na próxima semana uma reunião da Assembleia Municipal 
com a Câmara e todos os sectores representativos da fileira das pescas local, com o 
objectivo de discutir esta problemática e decidir as iniciativas a desenvolver para 
combater e superar a situação existente. 

3- Solicitar uma reunião com carácter de urgência ao Senhor 
Secretário de Estado das Obras Públicas, Dr. José Luís Campos Vieira de 
Castro. 

 
Peniche, 28 de Março de 2003.” 

 
A seguir, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse que o grupo do PSD também apresentou proposta, que foi retirada, por 

haver considerado a importância de texto consensual. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que a reunião a realizar seria objecto de divulgação atempada aos 

membros da Assembleia; 
- Deu conhecimento, como informação complementar, que está em curso um 

estudo de viabilidade económico-financeira a efectuar pela Universidade Nova e que tem 
sido difícil obter dados das diferentes áreas do IPCentro. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
Mais foi deliberado dar conhecimento da proposta aos Senhores Ministro das 

Obras Públicas, Transportes e Habitação e Governador Civil do Distrito de Leiria, aos 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República e à comunicação social. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 25 DE 
FEVEREIRO DE 2003, RELATIVA AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO: 

 
Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, e 

após o Senhor Presidente da Câmara ter prestado os esclarecimentos que levaram ao 
estabelecimento e definição das normas sobre urbanização e edificação no Município de 
Peniche, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 
Jorge Amador: 
 
- Discordou da largura dos passeios prevista no artigo 38.º; 
- Disse que a criação de estacionamentos privados não seria uma boa solução e 

que as Juntas de Freguesia deveriam ser ouvidas em matéria de alinhamentos; 
- Referiu não existir uma fiscalização adequada relativamente à drenagem de 

águas pluviais e que as construções não têm tido o necessário acompanhamento face à 
má qualidade dos materiais aplicados, de que resulta, algumas vezes, a violação das 
regras de privacidade; 

- Salientou, ainda, que os encargos com os equipamentos em loteamentos 
deveriam ser da responsabilidade dos loteadores. 

 
Paulo Santos: 
 
- Afirmou que o documento não prevê norma regulamentar sobre acessibilidades 

para deficientes. 
 
Manjolinho Costa: 
 
- Sugeriu a disponibilização do regulamento a todos os técnicos inscritos na 

Câmara. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que a Câmara está a preparar reunião para prestação de esclarecimentos 

sobre o regulamento; 
- Prestou esclarecimentos sobre a dimensão das passeios e do que lhe está 

subjacente; 
- Referiu que já é prática da Câmara solicitar o parecer às Juntas de Freguesia em 

matéria de alinhamentos. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Chamou a atenção para a exorbitância do custo dos passeios; 
- Disse não ser adepto destas soluções. 
 
Submetido à votação, foi o Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação 
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aprovado, por maioria, com 15 votos a favor e 7 abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 10 DE 
MARÇO DE 2003, RELATIVA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, usaram 

da palavra os senhores adiante referenciados: 
 
André Amador: 
 
- Disse que o Senhor Vereador da Educação deverá, obrigatoriamente, estar 

presente em qualquer reunião do CME: 
 
Jorge Amador: 
 
- Discordou da composição do Conselho por este não integrar um representante 

das Juntas de Freguesia. 
 
Rogério Cação: 
 
- Disse que a Lei n.º 7/2003 é redutora do envolvimento da comunidade em 

relação à educação, e que por isso apresentava o seu protesto de não aceitação do 
respectivo conteúdo. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Disse não fazer sentido que o sector económico não estivesse representado. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Referiu que a educação não está devidamente representada e sendo a lei redutora 

não se iria “fazer nada”. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 15 

votos a favor e 7 votos contra. 
 
O deputado municipal Rogério Cação disse que, em nome da CDU, iria 

apresentar declaração de voto. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 10 DE 
MARÇO DE 2003, RELATIVA À ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, usaram 

da palavra os senhores adiante referenciados: 
 
Presidente da Câmara: 
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- Prestou informação sobre a metodologia que está subjacente à nova estrutura 

orgânica, a qual vai ao encontro da realidade actual dos serviços. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Solicitou esclarecimentos sobre o preenchimento dos lugares agora criados e se 

as alterações introduzidas têm influência ao nível do orçamento. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que o preenchimento dos lugares obriga à abertura de concursos como 

forma de recrutamento e selecção de pessoal. 
 
António José Filipe: 
 
- Questionou sobre a não criação de um Serviço de Saúde no quadro de pessoal. 
 
Submetida à votação, foi a Organização dos Serviço Municipais aprovada, por 

maioria, com 16 votos a favor e 6 abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 10 DE 
MARÇO DE 2003, RELATIVA À ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, usaram 

da palavra os senhores adiante referenciados: 
 
João Barradas: 
 
- Lembrou a obrigatoriedade da criação de um lugar de técnico superior 

(Psicologia), exigência contida na Carta de Protecção de Menores. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que a actual Psicóloga está a terminar o 1.º ano de contrato o que a sua 

continuidade será objecto de análise posterior. 
 
Rogério Cação: 
 
- Perguntou se o contrato poderia ir além de um ano de duração. 
 
Susete Laranjeira: 
 
- Referiu que com a carta de Protecção de Menores se entendia que iria ser criado 

no quadro um lugar de psicólogo; 
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- Chamou a atenção que mudanças sistemáticas não são benéficas e originam 
quebra de tratamento e do trabalho com as crianças, pelo que se deveria questionar a 
criação do lugar. 

 
Submetida à votação, foi a Alteração ao Quadro de Pessoal aprovada, por 

maioria, com 16 votos a favor e 6 abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17 DE 
MARÇO DE 2003, RELATIVA AO REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO 
DAS ACTIVIDADES PREVISTAS NOS DECRETOS-LEI N.ºS 264/2002 E 310/2002, 
DE 25 DE NOVEMBRO E 25 E 18 DE DEZEMBRO: 

 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, não se 

registando quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 16 

votos a favor e 6 abstenções. 
 

Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções por parte do público. 
 
 No entanto, interveio o Senhor Henrique Bertino que, na condição de interlocutor 
dos munícipes residentes nos Bairros da Caixa e do Calvário, chamou a atenção para a 
situação de insegurança que ali se vive motivada pelas más condições de iluminação e 
atribuição de habitação social a pessoas com “certos” problemas e sugeriu que a Câmara 
tome as medidas adequadas para o efeito. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 

 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte e três horas 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 


