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ACTA N.º 5/2003 
 

ACTA  DA  SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DA 
ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  PENICHE,  REALIZADA  NO 
DIA 26 DE SETEMBRO DE 2003: 

 
Aos vinte seis dias do mês de Setembro do ano dois mil e três, 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 e João Augusto Tavares 
Barradas, respectivamente Presidente e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de 
Campos, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando 
Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim 
António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, Sandra 
Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
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 
14 de Julho de 2003, relativa à rectificação e alteração da Tabela de 
Taxas e Licenças. 

2– Apreciação do regime de criação, quadro de atribui-
ções e competências das Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades 
Urbanas e o funcionamento dos seus órgãos. 

 
4.º – 2.º Período de intervenção do público. 
 

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos o 1.º Secretário da Mesa, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os 
Senhores Manuel Machado Chagas, Américo Araújo Gonçalves, Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues, Joaquim Raúl Gregório Farto e Márcia João Brás de Timóteo. 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Luís Lourenço Jorge Ganhão e 

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

Franco Pinto, e os Vereadores, Senhores Vítor Manuel Farricha Mamede e António 
José Ferreira Sousa Correia Santos. 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
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 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
suspensão de mandato, adiante referenciado: 
 
 - Do Senhor João Manuel de Jesus Gomes, por 17 dias, a partir de hoje, por se 
encontrar ausente no estrangeiro por motivo de ordem profissional. 

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

encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PS, Senhor 
Marco António Borges Bem, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foram presentes as actas n.º 3/2003 e 4/2003, respectivamente das reuniões 
realizadas nos dias 29 de Abril e 27 de Junho de 2003, tendo sido dispensada as suas 
leituras 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 3/2003 – Aprovada, por unanimidade. 
- Acta n.º 4/2003 – Aprovada, por maioria, com três abstenção. 

 
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 ao último assunto, que foi lido, por ter sido previamente distribuído 
pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 

 
1 – Ofício n.º 1341, datado de 30 de Junho de 2003, do IPTM – Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos, comunicando que foi nomeado Chefe de 
Divisão de Exploração do Porto de Peniche o Senhor Eng.º Ricardo da Silva Esteves, 
que assumiu a chefia e coordenação das actividades daquele Porto. 

 
2 – Circular n.º 86/2003, datada de 27 de Junho de 2003, da ANMP, remetendo 

exemplares do Boletim n.º 115, de Junho de 2003. 
 
3 – Circular n.º 87-A/2003, datada de 27 de Junho de 2003, da ANMP, 

remetendo cópia do protocolo referente ao “Projecto Igreja Segura”. 
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4 – Ofício n.º 4268, datado de 3 de Julho de 2003, da ATAM, remetendo 
informação atinente ao XXIII Colóquio Nacional da ATAM, a realizar em Portimão, 
de 8 a 11 de Outubro de 2003. 

 
5 – Ofício n.º 550/2003, datado de 3 de Julho de 2003, da Junta Regional de 

Lisboa do Corpo Nacional de Escutas, remetendo um exemplar do boletim “Latitude 
39º”. 

 
6 – Fax, datado de 15 de Julho de 2003, de Luís Miguel Ginja da Fonseca, 

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

 
7 – Circular n.º 98/2003, datada de 15 de Julho de 2003, da ANMP, remetendo, 

para conhecimento, deliberação do seu Conselho Directivo relativa ao encerramento de 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico. 

 
8 – Fax, sem data, do Senhor Secretário de Estado Adjunto e das Pescas, 

acusando a recepção do fax remetido em 7 de Julho de 2003, relativo ás obras do Porto 
de Peniche, e informando que foi alcançada uma solução, em colaboração com o 
Secretário de Estado das Obras Públicas, que permitirá desbloquear, a curto prazo, as 
verbas necessárias à conclusão das obras marítimas e parte das obras terrestres. 

 
9 – Circular n.º 101/2003, datada de 22 de Julho de 2003, da ANMP, remetendo 

informação relativa ao seminário que aquela Associação vai promover, no dia 25 de 
Setembro, e subordinado ao tema “Avaliação do Código das Expropriações”. 

 
10 – Circular n.º 105/2003, datada de 31 de Julho de 2003, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 116, de Julho de 2003. 
 
11 – Ofício n.º 296/2003, datado de 25 de Julho de 2003, da Assembleia 

Municipal de Seia, remetendo cópia da moção aprovada por aquela Assembleia e 
subordinada ao tema “Regionalização”. 

 
12 – Circular n.º 106/2003, datada de 6 de Agosto de 2003, da ANMP, 

remetendo cópia da posição tomada pelo seu Conselho Directivo relativa à situação 
decorrente da vaga de fogos que assolou muitos municípios portugueses. 

 
13 – Ofício n.º 1588, datado de 8 de Agosto de 2003, da ANMP, remetendo 

cópia das resoluções resultantes da conferência “Ordenamento do Território e Revisão 
dos PDM”, aprovadas pelo seu Conselho Directivo. 

14 – Circular n.º 110/2003, datada de 12 de Agosto de 2003, da ANMP, 
informando de que irá promover, nos dias 21 e 22 de Outubro, em Évora, a realização 
de conferências subordinadas ao tema “Grandes Áreas Metropolitanas, Comunidades 
Urbanas e Comunidades Intermunicipais”. 
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15 – Circular n.º 114/2003, datada de 19 de Agosto de 2003, da ANMP, 
informando, de novo, da realização do seminário que aquela Associação vai promover, 
no dia 25 de Setembro, e subordinada ao tema “Avaliação do Código das 
Expropriações”. 

 
16 – Convite, da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, para as 

comemorações do seu IV centenário. 
 
17 – Ofício, sem data, da Universidade Independente, informando do IV Curso 

Pós-Graduação em Gestão Autárquica Avançada. 
 
18 – Circular n.º 121/2003, datada de 11 de Setembro 2003, da ANMP, 

informando de que se encontram disponíveis no sítio na Internet daquela Associação 
(http://www.anmp.pt/eu/cdr.html) os últimos pareceres emanados pelo Comité das 
Regiões da União Europeia. 

 
19 – Exemplares n.ºs 133, 134 e 135 – Julho, Agosto e Setembro de 2003, do 

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

 
20 – Exemplar n.º 59 – Maio/Junho de 2003, de “O Jornal do Deficiente”. 
 
21 – Exemplares 179 e 180 – Julho e Agosto de 2003, do jornal "Associação" – 

Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
22 – Exemplar n.º 3 – Julho 2003, da revista “Municípios & Regiões”. 
 
23 – Ofício referência P.S./R. Social, sem data, do Conselho Local de Acção 

Social, remetendo cópia do ofício enviado ao Senhor Ministro da Segurança Social, 
onde foi manifestada a apreensão daquele Conselho pelo contínuo esvaziamento de 
pessoal técnico ao nível do serviço local de Segurança Social. 

 
Seguidamente, intervieram os Senhores adiante identificados: 
 
Henrique Bertino: 
 
- Perguntou qual o alcance da informação prestada sobre a conclusão das obras 

referidas no ponto 8, nomeadamente em relação ao prazo e execução de parte das obras 
terrestres. 

 
Rogério Cação: 
 
- Aludiu à falta de resposta a pedido de audiência referida no ponto 6. 
 
Aleixo Brás: 
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- Solicitou fotocópia da moção constante do ponto 11. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Deu conhecimento da verba que está prevista ser desbloqueada para realização 

das infraestruturas terrestres do porto e do prazo também previsto para a sua conclusão. 
 

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

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

 
Seguidamente, usaram da palavra, os deputados municipais e o membro da 

Câmara, adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou qual o nível de vagas preenchidas na ESTMAR; 
- Solicitou informação sobre os desenvolvimentos relativos à construção do lar 

residencial para alunos; 
- Questionou sobre os critérios de atribuição de subsídios às colectividades. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Solicitou informação sobre as “demarches” havidas para solucionar os 

problemas existentes nas arribas da Consolação. 
 
Manjolinho Costa: 
 
- Perguntou quais os desenvolvimentos havidos relativamente às obras de 

recuperação do fosso das muralhas e respectivo projecto de execução. 
 
Paulo Santos: 
 
- Perguntou qual o ponto de situação respeitante à construção da via de acesso 

ao Casal Moinho; 
- Questionou sobre o teor da reunião com as Águas do Oeste. 
 
Aleixo Brás: 
 
- Solicitou informação sobre qual a situação dos terrenos localizados a sul da 

estrada Peniche/Baleal. 
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Presidente da Câmara: 
 
Deu conhecimento e prestou as informações e os esclarecimentos a seguir 

indicados: 
- De reunião com o Senhor Ministro do Ensino Superior sobre o futuro e 

problemas das instalações, o qual não deu a certeza que as obras da ESTMAR iriam ser 
contempladas em 2004; 

- A atribuição de subsídios às colectividades foi objecto de deliberação da 
Câmara, que teve subjacente as dificuldades financeiras actuais; 

- A DRAOT iria promover uma intervenção nas arribas da Consolação; 
- Tem sido chamada a atenção do IPTM para a urgência da conclusão do 

projecto sobre o fosso das muralhas; 
- Sobre os desenvolvimentos havidos quanto à construção da via de acesso ao 

Casal Moinho, nomeadamente sobre o pedido de reapreciação do traçado respectivo; 
- Sobre os compromissos assumidos com os terrenos situados a sul da estrada 

Peniche/Baleal, que hoje são considerados como pertencentes à REN e para os quais 
existe loteamento aprovado. 

 
João Barradas: 
 
- Fez uma breve síntese sobre o processo de loteamento em nome do Senhor 

Abílio Cardoso e respeitante aos terrenos a sul da estrada Peniche/Baleal. 
 
António José Filipe: 
 
- Lembrou que a resolução não foi pacífica face à legislação existente sobre as 

dunas e que se deverá acompanhar a situação com algum cuidado. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Manifestou a sua preocupação face à decisão tomada pelo STA e à eventual 

ocupação dos terrenos com construções; 
- Disse sentir-se chocado se prevalecerem interesses destes espaços em 

detrimento do que se encontra previsto actualmente no âmbito do ordenamento do 
território e ocupação dos solos; 

- Sugeriu a formação de comissão para acompanhar esta situação e a inclusão 
do tema numa próxima reunião para discussão. 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, 
PROTESTO OU PESAR: 

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

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

 
“VOTO DE PESAR: 
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O Senhor Luís Leonardo foi, ao longo da sua vida, o exemplo de um cidadão 
democrata, claramente devotado às causas sociais e filantrópicas. Como autarca 
esteve ligado à primeira Comissão Administrativa que geriu os destinos da Autarquia 
Penichense logo após o 25 de Abril. E mais tarde, como presidente de uma das juntas 
de freguesia de Peniche continuou a afirmar uma atitude democrática, tolerante e ao 
serviço dos cidadãos Penichenses. Com a sua morte, Peniche perde um democrata que 
soube pôr o interesse comum à frente de eventuais interesses pessoais. 

Assim, e conscientes da dimensão desta perda, a CDU propõe à Assembleia 
Municipal que seja lavrado um voto de pesar como singela homenagem ao autarca 
que partiu. 

Peniche, 26 de Setembro de 2003. 
O Grupo da CDU.” 
 
Posta à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetido a votação, foi o documento apresentado aprovado, por unanimidade. 
 
“VOTO DE PROTESTO: 
 
Considerando que a Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei organizou no 

passado dia 3 de Agosto as comemorações públicas da elevação de Serra d'El-Rei à 
condição de Vila. 

Considerando que no quadro do normal relacionamento institucional inter 
órgãos autárquicos concelhios, sempre cada um deles convida os restantes para as 
suas iniciativas relevantes, qualidade que esta manifestamente possui. 

Considerando ainda, em reforço da justificação para a existência deste convite, 
que a Assembleia Municipal foi inequívoca ao aprovar, por unanimidade, a pretensão 
veiculada pela Junta quanto a este objectivo. 

Considerando que, apesar tudo isto, a Assembleia Municipal foi ignorada no 
que concerne a estas festividades, não recebendo para nelas participar qualquer 
convite. 

Propõe-se que seja apresentada à Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei um 
veemente protesto democrático pela sua falta de cortesia e, nesta ocorrência, 
consideração pela Assembleia do Concelho de que é parte integrante. 

Peniche, 26 de Setembro de 2003. 
O Presidente da Mesa.” 
 
Seguidamente, intervieram os Senhores adiante identificados: 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que gostaria de tomar posição depois dos esclarecimentos a prestar pelo 

1.º Secretário da Mesa. 
 
Paulo Rodrigues: 
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- Sugeriu o adiamento da discussão do assunto em virtude do visado não se 
encontrar presente. 

 
Na sequência das intervenções anteriores, foi a discussão suspensa e logo 

reatada após a comparência do 1.º Secretário Senhor Jorge Amador, que afirmou não 
ter a Junta de Freguesia a que preside recebido qualquer felicitação da Assembleia 
Municipal desde que o dia 1 de Julho e que a falta de convite se deveu a falha dos 
serviços aquando da elaboração do protocolo. 

 
A seguir, usaram da palavra os deputados municipais, a seguir identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Manifestou o seu desapontamento pela forma como foi conduzido o processo e 

perguntou se a Assembleia considera ou não que deveria ter sido convidada para as 
comemorações da elevação da povoação a vila. 

 
Rogério Cação: 
 
- Fez reflexão sobre se houve intencionalidade ou se pelo contrário o convite 

não foi feito por falha dos serviços administrativos responsáveis pelo protocolo da 
Junta de Freguesia. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse que a haver intencionalidade em ignorar a Assembleia a falta do convite 

poderia considerar-se como um acto desajustado ao normal relacionamento 
institucional dos órgãos autárquicos concelhios. 

 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que não houve acto premeditado em não convidar a Assembleia. 
 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Disse não ver motivo para que houvesse premeditação e que se justifica a 

indignação já que foi o único órgão que não esteve representado na efeméride; 
- Salientou que o Senhor Presidente da Junta deveria dar explicação cabal e 

objectiva da ocorrência. 
 
Delfim Campos: 
 
- Disse não poder acreditar que houvesse intencionalidade na omissão. 
 
Jorge Amador: 
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- Referiu que é o responsável pela omissão e que a Junta de Freguesia não tem 

tantos meios humanos e materiais como os que dispõe a Câmara Municipal. 
 
João Barradas: 
 
- Disse que se houve lapso dos serviços que se assuma como tal; 
- Perguntou quais as razões por que foi escolhido o dia 3 de Agosto para 

realização das comemorações. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Sugeriu que, na próxima reunião, fosse prestada informação à Assembleia do 

que efectivamente se passou, o que foi aceite. 
 

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: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Deu conhecimento que no encontro havido com o Senhor Ministro da 

Educação este teria dito que a ESTMAR, ao invés do que está fazendo, deveria 
desenvolver cursos de índole marcadamente técnico-profissional. 

 
Rogério Cação: 
 
- Manifestou a sua preocupação e vincou que se deverá defender 

intransigentemente e com firmeza a continuidade da ESTMAR tal como está 
vocacionada e assumir a obra como um projecto local de grande importância para 
Peniche; 

- Sugeriu que fossem envidados esforços no sentido de pressionar o Governo 
para que a FORPESCAS e CENFIM cumpram a vocação para que foram constituídas, 
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continuando a desenvolver cursos de formação técnico-profissional. 

 
Américo Gonçalves: 
 
- Disse que deveriam ser criadas condições que propiciassem aos alunos a 

estabilidade e permitissem afirmar e credibilizar os respectivos cursos. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Defendeu que o ensino superior é importante para Peniche e que sendo um 

objectivo comum ninguém pode ficar indiferente, devendo pelo contrário lutar-se pela 
sua manutenção e consolidação. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que as vagas estão quase na totalidade preenchidas e que as escolas se 

afirmam no decurso do tempo. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que o objectivo tem sido devidamente defendido e que se deve estar 

alerta para não sermos vencidos na luta pela consolidação da ESTMAR. 
 
Vítor Mamede: 
 
- Manifestou a sua preocupação face à rotura previsível dos Serviços de 

Segurança Social em Peniche, no âmbito dos recursos humanos de apoio e 
concretamente devido à retirada de uma 3.ª técnica de serviço social que presta serviço 
em Peniche; 

- Disse que o CLAS já denunciou a situação e solicita a tomada de medidas 
consentâneas com eventuais constrangimentos na área da acção social. 

 
Susete Laranjeira: 
 
- Alertou que um único técnico não conseguirá dar conta da situação e que é 

fundamental reforçar o seu número. 
 
Sandra Matos: 
 
- Disse que as actuais duas técnicas de serviço social já são insuficientes para os 

assuntos relacionados com o Tribunal. 
 
António José Filipe: 
 
- Referiu ser urgente rever toda a estrutura de acção social por forma a 

optimizar os serviços que dê resposta às questões sociais existentes. 
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Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou qual o ponto da situação relativamente à construção do lar 

residencial para estudantes; 
- Chamou a atenção para as más condições de iluminação e piso em que se 

encontra a Estrada dos Remédios; 
- Questionou sobre o conteúdo da circular da ANMP relativamente ao 

encerramento das escolas do ensino básico. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
Solicitou as informações e esclarecimentos sobre os matérias adiante 

mencionadas: 
- Se a Câmara tomou alguma iniciativa na sequência do acidente verificado nas 

arribas da praia da Almagreira; 
- O calendário para conclusão das obras da Escola n.º 1; 
- As eventuais demolições de estruturas existentes e o que está previsto em 

termos de ordenamento urbanístico para a Avenida do Mar; 
- O destino a dar ao espaço que tem servido de escombreira na zona do Moinho 

Velho, em Ferrel, e aos futuros escombros, dado aquela se encontrar quase em fase de 
esgotamento; 

- A problemática decorrente da retirada da bandeira azul da praia do Molhe 
Leste; 

- Situação actual do estado e qualidade das águas na Consolação com objectivo 
de recuperação da respectiva bandeira azul; 

- Actividade e balanço do Festival “Sabores do Mar”; 
- Acompanhamento da actividade desenvolvida pela fábrica de farinha de peixe 

no âmbito da poluição ambiental. 
 
Paulo Santos: 
 
- Questionou sobre o relatório apresentado pelas Águas do Oeste e eventuais 

implicações para o concelho de Peniche; 
- Alertou que a água distribuída para Atouguia da Baleia é bastante calcária; 
- Perguntou sobre as condições de funcionamento da ETAR; 
- Chamou a atenção para o ineficaz funcionamento da semaforização existente e 

medidas correctivas a tomar pelas entidades responsáveis; 
- Deu informação que o ecoponto situado junto à Escola de Atouguia da Baleia 

está colocado em cima do passeio, situação que deve ser corrigida; 
- Referiu que a recolha de lixo, tal como se vem processando em Atouguia da 

Baleia, é insuficiente. 
 
Aleixo Brás: 
 
Solicitou os seguintes esclarecimentos: 
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- Se as Águas do Oeste iriam ser objecto de concessão a empresas privadas; 
- Se já foi objecto de discussão e apreciação na reunião camarária a homenagem 

ao nadador Baptista Pereira; 
- Quais as iniciativas já tomadas para resolução da dragagem do porto de 

Peniche; 
- Quais os factos que privaram encontrar uma solução para que o edifício do 

antigo Cinemar pudesse ter outro destino que não o imobiliário; 
- Chamou, ainda, a atenção para o estrito cumprimento da lei relativamente às 

obras do mercado municipal face às deficiências de construção encontradas. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Perguntou o que o executivo está a realizar no âmbito da Carta Educativa; 
- Chamou a atenção para a falta de condições de segurança na Tupatur 

atendendo ao índice de ocupação ali existente; 
- Solicitou informação sobre o trabalho desenvolvido pela Delegação da 

Protecção Civil de Peniche; 
- Pediu esclarecimentos sobre a operacionalidade da gestão da ETAR, como é 

realizada e por quem. 
 
André Amador: 
 
- Chamou a atenção para a perigosidade da Avenida do Porto de Pesca em 

matéria de circulação rodoviária; 
- Sugeriu que as actas da Assembleia Municipal fossem colocadas na Internet, 

assim como tudo o que se relaciona com o Museu Municipal. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Solicitou informação sobre se o problema relacionado com a segurança 

rodoviária da Marginal Norte e na sequência de moção e posição tomada sobre a 
mesma iria ser resolvido; 

- Disse ser inadmissível e vergonhoso a ausência de um Centro de Dia para 
Idosos; 

- Lamentou a inércia do executivo quanto à criação e funcionamento da 
comissão de estudo dos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais; 

- Manifestou a sua indignação face à manutenção das areias na área do porto, 
assunto anteriormente encarado como reivindicação e para o qual não foram tomadas 
as medidas adequadas; 

- Manifestou o seu descontentamento e apresentou o seu lamento por o edifício 
do ex-Cinemar, por um lado, não ter ficado na posse da Câmara e, por outro, pelo 
destino que lhe vai ser dado; 

- Questionou sobre as contrapartidas resultantes da ocupação do espaço aéreo, 
sito entre os edifícios do ex-Cinemar e o Edifício São Pedro; 

- Vincou a necessidade de se apurar a descentralização de recursos financeiros e 
humanos para as Juntas de Freguesia da sede do concelho, nas mesmas condições que 
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foram fixadas para as freguesias rurais. 

 
Raul Santos: 
 
- Perguntou em que fase se encontra a revisão do PDM e elaboração dos 

diversos planos de urbanização. 
 
Rogério Cação: 
 
- Chamou a atenção para a tomada de medidas relacionadas com a limpeza dos 

espaços localizados nas traseiras dos supermercados Dia e Pingo Doce. 
 
Fernando Manjolinho: 
 
- Solicitou informação sobre os desenvolvimentos havidos quanto aos arranjos 

no Campo da República. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Deu conhecimento do fluxo de participações à matriz para registo de prédios 

sitos no parque da Tupatur. 
 
Jorge Amador: 
 
Disse que a colocação dos semáforos em Serra d'El-Rei foi uma excelente 

solução rodoviária; 
- Referiu que os interesses do concelho de Peniche deveriam ser defendidos 

relativamente à variante do IP6, em Serra d'El-Rei. 
 
 
Presidente da Câmara: 
 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- A Câmara já manifestou disponibilidade para ceder um terreno destinado à 

construção de um lar residencial para estudantes; 
- Está previsto um plano de pormenor para a zona dos Remédios, cuja 

elaboração dependerá da optimização da estrutura técnica existente, que de momento 
não tem tempo para atender a todas as solicitações; 

- O encerramento de escolas do ensino básico é complexo, sendo a situação da 
de Casais do Júlio a mais complexa, devido ao número de alunos que a frequentam; 

- As arribas da praia da Almagreira foram visitadas por técnicos do INAG, 
acompanhados pela autoridade marítima e coordenador municipal da Protecção Civil 
aguardando-se o relatório respectivo; 

- A 1.ª fase das obras de recuperação da Escola n.º 1 está em fase final, estando 
a preparar-se a abertura de concurso para a 2.ª fase; 

- Foram desmanteladas as estruturas para esplanadas construídas à revelia da 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.09.2003 * Fl. 
14 

 
Câmara e existentes na Avenida do Mar, estando em estudo uma nova solução de 
reordenamento, a partir de Janeiro de 2004; 

- Está a ser controlada a escombreira de Ferrel e em estudo um novo espaço 
para o efeito, nomeadamente um local situado fora do concelho; 

- O arreamento da bandeira azul na praia do Molhe Leste se deveu à 
descoordenação dos serviços que superintendem na matéria, dado que não houve 
motivo que justificasse tal medida, pois o estado da água era de boa qualidade; 

- As análises que terão sido efectuadas à água da Consolação têm dado 
resultados positivos constatando-se que a água é de boa qualidade; 

- A antecipação da data para a realização do Festival “Sabores do Mar” e a 
aposta na programação ao nível da animação foram factores determinantes para o êxito 
alcançado, aguardando-se o balanço da actividade por parte da comissão; 

- A Câmara tem propostas do Instituto Ricardo Jorge sobre análises à qualidade 
de efluentes e está determinada em exigir ao respectivo industrial a melhoria da 
qualidade dos efluentes provenientes do funcionamento da fábrica de farinhas de peixe, 
sob pena da tomada de medidas compulsivas; 

- O Município de Peniche não integra a 1.ª fase do processo “Àguas do Oeste” 
mas tanto a Câmara como a Assembleia Municipal deverão analisar o dossier com 
alguma brevidade a fim de se desbloquear o problema já consertado entre a EPAL e as 
“Águas do Oeste”; 

- A empresa Ciságua faz a exploração da ETAR, havendo hipótese da 
prorrogação do respectivo contrato; 

- A instalação de novos semáforos da variante de Serra d'El-Rei estão previstos, 
podendo esta passar por uma solução intermunicipal; 

- Foi chamada a atenção da Resioeste para a necessidade de resolução dos 
problemas relacionados com a recolha de lixo, que foram satisfeitos com a criação de 
mais um turno na época de Verão; 

- A Câmara irá reavaliar o assunto “Baptista Pereira”; 
- O IPTM iria encontrar solução imediata para resolução da dragagem do porto 

de Peniche; 
- Foram efectuados contactos com a Lusomundo para a alienação do edifício do 

Cinemar e devido à verba pretendida não foi possível viabilizar a compra; 
- O empreiteiro responsável pelas obras do Mercado Municipal foi informado 

dos aspectos de segurança que devem ser observados na construção; 
- O complexo da Tupatur não está legalizado, situação que a D. G. Turismo 

também conhece, e é de difícil resolução o problema, nomeadamente nos relacionados 
com as condições de segurança do mesmo; 

- Vai dar instruções para que chegue à Assembleia relatório do que tem sido 
realizado até ao momento em matéria de protecção civil; 

- O Gabinete de Imagem vai elaborar nova página na Internet, que poderá 
incluir as actas da assembleia; 

- O GAT está a elaborar projecto para a instalação de um Centro de Dia; 
- Foi aberto novo processo de concurso para venda das areias do porto; 
- A Câmara vai encarar o problema de segurança da Marginal Norte logo que 

haja disponibilidade financeira para o efeito; 
- O edifício programado para o local do antigo Cinemar vai colar com o que se 
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situa adjacente a sul, cujo espaço aéreo se desconhece o proprietário; 

- A comissão de acompanhamento do PDM ainda não foi indicada, estando em 
fase de elaboração diversos planos de pormenor e de urbanização, nomeadamente os 
de Geraldes/São Bernardino e Serra d'El-Rei e Atouguia da Baleia; 

- Vai recomendar aos serviços respectivos que providenciem a limpeza dos 
espaços nas traseiras do Dia e Pingo Doce; 

- O projecto de recuperação e arranjo do Campo da República está finalizado, 
estando em fase de apreciação pela Câmara. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que está em fase de elaboração o zonamento para fixação dos horários 

dos estabelecimentos comerciais e que iria programar uma reunião com os elementos 
que constituem a comissão respectiva. 

 
1.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 na próximo dia 10 de Outubro (sexta-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas, para apreciação dos assuntos que estavam 
previstos para hoje no período da ordem do dia e ainda de outros que, dado a urgência 
da sua apreciação e decisão, sejam apresentados com antecedência que permita chegar 
ao conhecimento dos deputados municipais em tempo oportuno. 

 
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 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. 
 


