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ACTA N.º 4/2003 
 

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

 
Aos vinte e sete dias de Junho do ano dois mil e três, no edifício-sede das 

Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 
estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Alberto Bombas 
Amador e João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Sebastião Codinha Batalha, Abel José 
Carvalho de Campos, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul 
Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, 
Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João 
Manuel Jesus Gomes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raul 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 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 26 de Maio 
de 2003, relativa a aditamento à Tabela de Taxas e Licenças das taxas a cobrar pela 
ocupação do Apoio de Campismo da Berlenga e ratificação quanto à entrada em 
vigor. 

2– Apreciação e votação das deliberações camarárias de 2 de 
Junho de 2003, relativas à desafectação do domínio público de quatro parcelas 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 Luís Lourenço Jorge Ganhão, Maria João Estevam Avelar 
Rodrigues, Sandra Cristina Machado Matos e Márcia João Brás de Timóteo. 

 
Não compareceu à reunião o Senhor Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Luís Gonzaga 

Franco Pinto, e o Vereador, Senhor Vítor Manuel Farricha Mamede. 
 

SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento dos ofícios remetidos pelos Senhores Presidentes das 
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Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e de Ajuda, em que comunicam, 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, respectivamente pelo Vogal, Senhor Aníbal 
Martinho da Conceição Jorge, e pelo Tesoureiro, Senhor Aníbal Augusto Barata. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

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

justificação de falta a seguir indicado: 
- Do Senhor Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa, por não ter estado 

presente na reunião de 29 de Abril do corrente ano, por motivos de natureza 
profissional. 

 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
suspensão de mandato, adiante referenciados: 
 
 - Do Senhor Delfim António Ferreira Campos, por 2 dias, a partir de hoje, por 
motivo de ordem familiar e estar ausente do concelho. 

- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por 9 dias, a partir de hoje, por estar 
ausente do concelho e realização de exames académicos. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensão 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: 

 
Foi presente a acta n.º 3, da reunião realizada no dia 29 de Abril do corrente 

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

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

apreciação e votação na próxima reunião. 
 

b) EXPEDIENTE: 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 

se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, 
excepto quanto aos últimos três assuntos, que foram lidos, por ter sido previamente 
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distribuído pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 
 
1 – Circular n.º 57/2003, datada de 28 de Abril de 2003, da ANMP, remetendo 

texto da Proposta de Lei entregue pelo Governo na Assembleia da República, tendo em 
vista a criação do Imposto Municipal sobre Imóveis e do Imposto Municipal sobre 
Transmissões. 

 
2 – Carta, datada de 5 de Maio de 2003, de Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos 

Costa, solicitando a justificação da sua falta à reunião de 29 de Abril de 2003. 
 
3 – Ofício n.º 3178/GP/03, datado de 28 de Abril de 2003, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, acusando a recepção da proposta 
intitulada “Em defesa do Porto de Peniche”, e remetendo cópia de um requerimento 
dirigido ao Governo sobre a mesma temática. 

 
4 – Ofício n.º 585MAIL/03, datado de 30 de Abril de 2003, do deputado Lino 

de Carvalho, remetendo cópia da sua intervenção proferida no plenário da Assembleia 
da República durante a discussão da Proposta de Lei do Governo que “Altera o n.º 2 do 
artigo 11.º e o artigo 33.º do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e 
Doações”. 

 
5 – Circular n.º 59/2003, datada de 7 de Maio de 2003, da ANMP, dando 

conhecimento do ponto de situação e medidas em curso relativamente à reforma da 
tributação do património. 

 
6 – Ofício n.º 909, datado de 8 de Maio de 2003, da ANMP, informando da 

realização de uma sessão de informação relativa a Proposta de Lei sobre a reforma da 
tributação do património. 

 
7 – Ofício n.º 946, datado de 12 de Maio de 2003, da ANMP, remetendo 

aditamento ao ofício n.º 909. 
 
8 – Ofício n.º 1305/IX, datado de 13 de Maio de 2003, do Grupo Parlamentar do 

Partido Ecologista “Os Verdes”, acusando a recepção da proposta intitulada “Em 
defesa do Porto de Peniche”. 

 
9 – Ofício ref.ª CR-E-2003-0996/SF/hp, datado de 24 de Abril de 2003, da 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, remetendo cópia do ofício que lhe foi 
enviado pela EDP e atinente à qualidade do serviço prestado pela empresa no concelho 
de Peniche e solicitando informação sobre o assunto. 

 
10 – Circular n.º 64/2003, datada de 28 de Maio de 2003, da ANMP, remetendo 

cópia da resolução política aprovada pelos eleitos locais e regionais nos “XXII Estados 
Gerais dos Municípios e Regiões da Europa”. 
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11 – Ofício n.º 217/2003, datado de 5 de Maio de 2003, da Assembleia 
Municipal de Seia remetendo cópia da moção aprovada por aquela Assembleia e 
referente à Lei da Reforma do Sistema Político. 

 
12 – Ofício ref.ª GAB.709/03, datado de 27 de Maio de 2003, do Governo Civil 

do Distrito de Leiria, informando que foi revisto o regime jurídico que regula a 
atribuição de comparticipações por parte do Estado para a instalação de equipamentos 
de utilização colectiva, promovidas por instituições privadas de interesse público sem 
fins lucrativos. 

 
13 – Circular n.º 68/2003, datada de 30 de Maio de 2003, da ANMP, solicitando 

o envio, até 5 de Junho, dos contributos solicitados por aquela Associação e relativos à 
reforma da tributação do património. 

 
14 – Circular n.º 68/2003, datada de 30 de Maio de 2003, da ANMP, remetendo 

exemplares do Boletim n.º 114, de Maio de 2003. 
 
15 – Circular n.º 74/2003, datada de 4 de Junho de 2003, da ANMP, dando 

conhecimento que remeteu, por correio electrónico, as intervenções e documentos 
apresentados nas sessões de esclarecimentos sobre a reforma da tributação do 
património. 

 
16 – Circular n.º 77/2003, datada de 6 de Junho de 2003, da ANMP, remetendo 

cópia do protocolo celebrado entre aquela Associação e o Ministério das Finanças 
sobre a reforma da tributação do património. 

 
17 – Ofício ref.ª 52/CPCJ, datado de 27 de Maio de 2003, da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, remetendo cópia do relatório anual das 
actividades realizadas por aquela Comissão, durante o ano de 2002. 

 
18 – Circular n.º 75/2003, datada de 6 de Junho de 2003, da ANMP, dando 

conhecimento que vai realizar um seminário subordinado ao tema “O Ordenamento do 
Território e Revisão dos PDM”. 

 
19 – Ofício n.º 220/DI, datado de 12 de Junho de 2003, da CERCIPENICHE, 

endereçando convite para a participação numa actividade de canoagem a realizar no 
âmbito das comemoração do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. 

 
20 – Ofício, datado de 16 de Junho de 2003, de Luís Miguel Ginja da Fonseca, 

membro da comissão permanente da Assembleia Municipal de Fornos de Algodres, 
solicitando uma audiência com o Senhor Presidente da Assembleia. 

 
21 – Circular n.º 84/2003, datada de 18 de Junho de 2003, da ANMP, 

remetendo a versão actualizada do programa provisório do seminário subordinado ao 
tema “O Ordenamento do Território e Revisão dos PDM”. 
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22 – Ofício, sem data, da Câmara Municipal da Nazaré, remetendo convite, 
programa e ficha de inscrição das “2.ªs Jornadas para o Desenvolvimento – Turismo”, 
que terão lugar nos próximos dias 27 e 28 de Junho de 2003, no Cine-Teatro da 
Nazaré. 

 
23 – Exemplar n.º 113 – Abril 2003, do Boletim da ANMP. 
 
24 – Exemplares n.ºs 131 e 132 – Maio e Junho de 2003, do Boletim 

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

 
25 – Exemplar n.º 58 – Março/Abril de 2003, de “O Jornal do Deficiente”. 
 
26 – Exemplares 176, 177 e 178 – Abril, Maio e Junho de 2003, do jornal 

"Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
27 – Circular n.º 85/2003, datada de 18 de Junho de 2003, da ANMP, 

remetendo o seu parecer sobre a Proposta de Lei de autorização legislativa para a 
reforma da Tributação do Património e solicitando a emissão de opiniões julgadas 
adequadas para valorização do parecer formulado. 

 
28 – Ofício, sem número, datado de 17 de Junho de 2003, da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, endereçando convite para estar presente no 
8.º aniversário da referida Associação. 

 
29 – Ofício n.º 1076, datado de 26 de Junho de 2003, do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia, endereçando convite para estar presente na cerimónia 
da entrega do prémio Guilherme de Corni. 

 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 
tratados. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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

 
Foi presente e admitido para apreciação, por unanimidade, o documento, cujo 

texto, objecto de leitura pelo Senhor 2.º Secretário da Mesa e com identificação dos 
respectivos subscritores, a seguir se transcreve: 
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“MOÇÃO: 
 
Numa altura em que se discute a excelência das praias douradas, Peniche vê 

duas das suas praias perderem a bandeira azul, um galardão que, independentemente 
de concordarmos ou não com alguns dos critérios de atribuição, constitui uma 
certificação de qualidade com impactos evidentes junto dos consumidores. As praias 
da Gamboa e da Consolação passaram a integrar o lote daquelas a quem foi retirada 
a bandeira azul pelo que, em nome da imagem de um Concelho que faz das praias uma 
das suas imagens de marca, é preciso apurar responsabilidades. 

Nessa medida, propõe-se que a Assembleia Municipal aprove a constituição de 
uma comissão de inquérito, visando o total apuramento das responsabilidades nesta 
matéria e a prevenção de situações futuras. 

 
Peniche, 27 de Junho de 2003. 
O Grupo da CDU.” 
 
Posta à discussão, intervieram os Senhores, a seguir identificados: 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Solicitou esclarecimentos sobre os motivos que originaram a situação. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Lembrou a batalha que a ANMP vem travando ao nível da atribuição de 

bandeiras azuis; 
- Referiu que a origem da retirada da bandeira azul à praia da Consolação no 

corrente ano se deveu apenas a uma análise de menos boa qualidade verificada em 28 
de Setembro de 2002 e eventualmente à pluviosidade ocorrida nesse mês; 

- Informou que foi efectuada candidatura para a praia da Gamboa e que a não 
atribuição foi motivada por se não encontrarem reunidas as condições quanto à 
concessão do respectivo apoio de praia. 

 
Paulo Santos: 
 
- Perguntou se foram efectuadas novas análises à água da praia da Consolação 

após a retirada da bandeira azul. 
 
Rogério Cação: 
 
- Lembrou a projecção que dão as praias certificadas com a bandeira azul ao 

nível dos utilizadores; 
- Referiu que a falta de esclarecimentos ajustados e informação sobre o assunto 

levam as pessoas a pensar que existem outras razões que motivaram a perda da 
bandeira azul; 

- Alertou para o impacto negativo que tal medida origina ao nível da opinião 
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pública; 
- Disse que a haver responsabilidades se deverá apurar os respectivos 

responsáveis. 
 
João Paulo: 
 
- Disse nada ter a opor à constituição de comissão de inquérito; 
- Perguntou se, face às explicações dadas, a CDU mantinha a moção. 
 
Rogério Cação: 
 
- Referiu que a CDU não faz questão de manter a moção desde que a população 

e os utilizadores sejam informados do ocorrido. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Propôs a transformação da moção em Recomendação, que foi aprovada, no 

sentido do executivo denunciar as arbitrariedades havidas e encetar as diligências 
necessárias para assegurar a retomada das condições anteriores. 

 
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, 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, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente distribuído pelos 
deputados municipais um memorando sobre o assunto 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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

identificados: 
 
Paulo Santos: 
 
- Sugeriu a colocação de lombas ao longo do pontão, na ilha do Baleal, face aos 

problemas de trânsito ali existentes. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Pediu esclarecimentos sobre o regime contratual existente na Pousada São 

João Baptista, na ilha da Berlenga, que entidades superintendem na sua gestão e quais 
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as suas competências e responsabilidades; 
- Lamentou a falta de condições ao nível das infra-estruturas básicas, 

designadamente quanto à existência de um único sanitário público deficitário e com 
poucas condições de higiene, onde o autoclismo é comandado por um pau de vassoura; 

- Afirmou que a Assembleia se deveria preocupar em tentar resolver a situação, 
nomeadamente dando uma maior dignidade aos sanitários públicos existentes, uma vez 
que a autarquia também é visada e associada ao mau estado das instalações pelos 
visitantes, muitos deles turistas estrangeiros; 

- Disse ter tomado conhecimento e não aceitar que a Associação “Amigos da 
Berlenga” não preste contas das últimas gerências, uma vez que é através da análise 
dos documentos que as integram que se poderá aferir da fiabilidade e transparência da 
actividade desenvolvida. 

 
João Barradas: 
 
- Referiu que a Associação “Amigos da Berlenga” teve, desde sempre, um papel 

importante na preservação do património e manutenção do espaço, muito embora a 
situação actual de degradação não abone essa mesma imagem. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Deu o seu testemunho à intervenção anterior pelo facto de ter acompanhado o 

início da actividade da Associação; 
- Manifestou também a sua preocupação face ao estado actual do património e 

funcionamento dos órgãos da Associação. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Lembrou a transferência da responsabilidade de administração do monumento 

do CNI para a Câmara Municipal e desta para a Associação; 
- Apresentou proposta de recomendação à Câmara, que foi aprovada, no sentido 

de esta aprofundar e retirar as conclusões sobre a actividade desenvolvida pela 
Associação. 

 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou qual o entendimento e que atitude vai a Câmara adoptar 

relativamente à posição tomada pela RTO sobre a recusa de apoios destinados à 
realização das Tasquinhas Rurais, 

- Referiu que as obras do IP6 devem avançar com maior celeridade e dentro dos 
prazos previstos e chamou a atenção para os riscos rodoviários no âmbito do piso 
programado; 

- Solicitou informação sobre o calendário da construção das vias 
complementares; 

- Questionou qual o ponto da situação das obras do porto de Peniche;  
- Manifestou a sua preocupação relativamente à calendarização das obras do 
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fosso das muralhas e salientou a necessidade de se dar prioridade à construção da 
eclusa. 

 
António José Filipe: 
 
- Solicitou a tomada de medidas adequadas que permitam solucionar os 

problemas existentes com a entrada de deficientes nos centros de Saúde de Peniche e 
de Atouguia da Baleia, nomeadamente através do rampeamento dos acessos às 
entradas e melhor acessibilidade interna. 

 
Aleixo Braz: 
 
- Fez referência às condições negativas provocadas pelo corte da estrada que dá 

acesso aos estaleiros navais, ao impacto menos promocional da praia do Molhe Leste e 
às deficientes condições de estacionamento respectivas; 

- Sugeriu a atribuição a uma artéria da cidade do nome do nadador Baptista 
Pereira, dado estarem a decorrer os 50 anos que assinalam a travessia Peniche-
Berlenga-Peniche. 

 
José António Amador: 
 
- Solicitou a tomada de medidas urgentes no âmbito da sinalização rodoviária 

que solucionem os problemas de atravessamento da via pelos peões, na Avenida do 
Porto de Pesca; 

- Disse que não obteve mais informação sobre as iniciativas avançadas pelo 
IPTM e constante do memorando que este apresentou e que é necessário e urgente 
promover a dragagem e desassoreamento do porto de Peniche; 

- Propôs que a Assembleia Municipal tomasse posição e elaborasse documento 
consensual de discordância ao dossier das pescas sobre a ZEE. 

 
Presidente da Câmara: 
 
O Senhor Presidente da Câmara deu as informações e prestou os seguintes 

esclarecimentos: 
 
- Irá ser estudada uma solução para resolver os problemas de trânsito no Baleal; 
- O Forte de São João Baptista foi cedido a título precário à Associação 

“Amigos da Berlenga”, a Câmara tem prestado algum apoio ao nível dos recursos 
humanos e de material e que irá solicitar informação para tornar operacional as 
instalações que se encontram degradadas; 

- As obras que decorrem no IP6 ainda não têm carácter definitivo ao nível dos 
pisos programados para as rotundas; 

- A Câmara não pode interferir nas competências atribuídas à RTO e que em 
próxima reunião da Comissão Regional de Turismo irá propor o debate sobre a questão 
dos apoios a iniciativas autárquicas e tomar as posições que julgar adequadas; 

- Está em sede de apreciação a resolução das vias complementares do IP6 ao 
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Casal da Vala, já que o mesmo acesso irá interferir com a REN e a Rede Natura; 

- Não foram obtidas mais informações sobre as obras do porto de Peniche, 
incluindo resposta a um fax remetido, em 16 de Junho, a reiterar aquele pedido; 

- Foi solicitada maior celeridade no processo de construção do fosso das 
muralhas, a fim de obviar os riscos possíveis do não financiamento da obra e realizada 
reunião com o IPPAR, em 2 de Junho, sobre as vicissitudes inerentes à execução da 
obra; 

- A Câmara está disponível para colaborar com a Administração Regional de 
Saúde em obras a executar nos Centros de Saúde, designadamente as relativas aos 
acessos para deficientes, em contrapartida com a amortização, por hipótese, do ex-
SLAT; 

- Está em estudo a hipótese de colocação de lombas na Avenida do porto de 
Pesca; 

- Em próxima reunião será aventada a homenagem ao nadador Baptista Pereira. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Fez algumas considerações sobre o estado actual e desenvolvimento do 

processo relativo ao Porto de Pesca, nomeadamente às insistências e diligências 
efectuadas para conhecimento da evolução da situação, sem obtenção de resposta; 

- Disse que relativamente ao fosso das muralhas foi dado um calendário bem 
preciso, que não sabe se irá ser cumprido; 

- Afirmou ser inaceitável não se encontrar definida a via para a zona sul do 
concelho e justificar-se a rebeldia e desobediência às entidades que superintendem na 
matéria dado que a falta de resposta é reveladora de um sentido de irresponsabilidade 
sobre o assunto; 

- Referiu que os últimos desenvolvimentos sobre o acordo da ZEE dão-nos 
alguma tranquilidade, que o tema vai ser novamente discutido em Setembro/Outubro e 
que se deverá aguardar momento oportuno para uma tomada de decisão da 
Assembleia, apesar de nada obstar a que se tome medidas sobre o assunto; 

- Sugeriu a realização de reunião informal, na próxima sexta-feira, o que foi 
aceite, para debater o assunto relacionado com a implementação das áreas 
metropolitanas e comunidades urbanas. 

 
1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período destinado ao público, intervieram um grupo de comerciantes 

estabelecidos na Rua José Estêvão, em que solicitavam a colocação de placas 
informativas e indicadoras da existência de espaços de comércio tradicional, naquela 
artéria, em virtude desta se encontrar condicionada ao trânsito automóvel. 

Foram informados que a Câmara, através dos serviços responsáveis pelo 
trânsito, iria providenciar a resolução do assunto. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
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 Passando à apreciação do ponto em epígrafe, o Senhor Presidente da Mesa, 
submeteu à consideração da Assembleia a inclusão de um novo ponto referente à 
deliberação camarária de 16 de Junho de 2003, relativa à 1.ª revisão ao Orçamento e 
Plano Plurianual de Investimentos dos SMAS para 2003. 
  
 A Assembleia concordou com a admissão sugerida, ficando também 
estabelecido que o novo assunto seria tratado como ponto 3.º da ordem de trabalhos. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 26 DE 
MAIO DE 2003, RELATIVA A ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS DAS TAXAS A COBRAR PELA OCUPAÇÃO DO APOIO DE 
CAMPISMO DA BERLENGA E RATIFICAÇÃO QUANTO À ENTRADA EM 
VIGOR: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, usaram 

da palavra os senhores adiante referenciados: 
 
Aleixo Braz: 
 
- Referiu estar disponível para aprovar o aumento proposto, desde que a receita 

arrecadada fosse consignada à realização de obras de investimento e melhoria das 
condições de segurança na ilha. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que as receitas arrecadadas no âmbito da ocupação de estruturas 

municipais não chegam para satisfazer os encargos com os serviços a prestar na ilha da 
Berlenga. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Disse estar disponível para aumentar ainda mais, desde que os valores 

recebidos se destinem a investimentos, já que é preocupante a falta de segurança e 
insuficiência de instalações higio-sanitárias na ilha. 

 
Rogério Cação: 
 
- Disse que o parque tem que ser melhorado e criadas as condições de segurança 

e higio-sanitárias necessárias à sua utilização. 
 
Paulo Santos: 
 
- Disse que o parque tem as condições mínimas de utilização; 
- Tem sido feito algum esforço para o melhorar; 
- Referiu que os preços a praticar devem ter subjacente o extracto da população 

com menos recursos financeiros e que normalmente é o que dele vem usufruindo. 
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João Barradas: 
 
- Salientou que é necessário repensar a estruturas responsáveis pelos serviços a 

prestar na ilha da Berlenga. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que seria útil perder algum tempo para discutir o assunto e que existe 

uma relação altamente lesiva de intervenção da Câmara em relação á Reserva. 
 
Submetida à votação foi a alteração à Tabela de Taxas e Licenças aprovada, por 

unanimidade. 
Mais foi deliberado, por unanimidade, ratificar a mesma deliberação, quanto à 

entrada em vigor da alteração na data preconizada pela Câmara. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 2 DE 
JUNHO DE 2003, RELATIVAS À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE 
QUATRO PARCELAS DE TERRENO: 

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

assunto adiante se referencia, não se registando quaisquer intervenções: 
 
- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 1,87 m2, sita na Rua 

da Fonte Nova, lugar de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 
Peniche, e que confronta do Norte e Nascente com Travessa da Fonte Nova, do Sul 
com Rua da Fonte Nova e do Poente com António Júlio Ventura Ferreira. 

- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 11,83 m2, sita na 
Rua da Fonte Nova, lugar de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, 
concelho de Peniche, e que confronta do Norte e Nascente com António Júlio Ventura 
Ferreira, do Sul com Rua da Fonte Nova e Rua 25 de Abril e do Poente com Rua 25 de 
Abril e António Júlio Ventura Ferreira. 

- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 3,00 m2, sita na Rua 
25 de Abril, lugar de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 
Peniche, e que confronta do Norte e Nascente com António Júlio Ventura Ferreira, do 
Sul com Rua 25 de Abril e do Poente com Município de Peniche. 

- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 74,00 m2, sita na 
Rua 5 de Agosto, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta 
do Norte com Rua do Clemente, do Sul com Rua 5 de Agosto e Eduardo Filipe 
Conceição Nunes, do Nascente com Eduardo Filipe Conceição Nunes e José Catarino e 
do Poente com Rua da Saudade. 

 
Submetidas a votação, foram as parcelas de terreno consideradas, por 

unanimidade, desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do 
Município. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 2 DE 
JUNHO DE 2003, RELATIVA À 1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SMAS PARA 2003: 

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

da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que deu informação e prestou os 
esclarecimentos que motivaram a necessidade de se proceder à revisão dos documentos 
em apreço. 

 
Submetida a votação, foi a 1.ª revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos dos SMAS para 2003, aprovada, por unanimidade. 
 

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 zero hora e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

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


