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ACTA    N.º    9/2004ACTA N.º 9/2004  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  D E Z E M B R O  D A   
A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O   
D I A  2 7  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 0 4 :  

 
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quatro, 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, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira 
Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Susete Silva Costa 
Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, 
Paulo Jorge Ferreira Santos, João Manuel Jesus Gomes, Álvaro André Paiva Amador, 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, António José de Azevedo Filipe, Márcia João Brás de 
Timóteo, Marco António Borges Bem e Rui António Rodrigues Carvalho, reuniu a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de "antes da ordem do dia". 
2.º - Período de intervenção do público. 
3.º - Período da ordem do dia: 
 

1- Apreciação e votação do Orçamento Municipal para o ano 

financeiro de 2005; 

2- Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do 

Município de Peniche, para o ano financeiro de 2005; 

3- Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções 

do Plano dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2005. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas e 
Joaquim Raul Gregório Farto e a Senhora Sandra Cristina Machado Matos. 
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Não compareceu à reunião o Senhor Sebastião Codinha Batalha. 
 
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. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

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

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

reunião de 29 de Novembro de 2004, por motivos de saúde. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

PERDA DE MANDATO:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia da perda de 

mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Aleixo Pereira Braz, por motivo de falecimento, ocorrido em 23 de 

Dezembro de 2004. 
 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista de coligação (CDU), 
Senhor José António Bombas Amador, o qual, estando presente, foi reconhecido os seus 
poderes, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS E 

RECONHECIMENTO DE PODERES:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

substituição de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Américo Araújo Gonçalves, por um período de 2 dias, a partir de 

hoje, por se encontrar ausente do concelho. 
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A Assembleia, por unanimidade, autorizou a substituição do mandato solicitado 
e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PS, Senhor 
Humberto Manuel Costa Ferreira, 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:

 
Foi presente a acta n.º 7/2004, da reunião realizada no dia 24 de Setembro de 

2004, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais. 

 
Posta à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi as acta em apreço aprovada, por maioria, com três 

abstenções. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor Raul Conceição Santos, que declarou ter-

se abstido por não ter estado presente na referida 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, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 

1 - Carta, datada de 7 de Outubro de 2004, do Senhor Fernando Lino, 
reiterando o pedido de instituição de um memorial na Fortaleza de Peniche, onde seriam 
inscritos todos os nomes dos presos políticos que ali se viram encarcerados antes do 25 
de Abril de 1974. 

2 - Circular n.º 118/2004, datada de 29 de Setembro de 2004, da ANMP, 
remetendo exemplares do Boletim n.º 128, de Setembro de 2004. 

3 - Circular n.º 125/2004, datada de 18 de Outubro de 2004, da ANMP, 
solicitando a indicação do valor fixado por este Município para o depósito de exemplar 
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da Ficha Técnica da Habitação. 
4 - Circular n.º 128/2004, datada de 18 de Outubro de 2004, da ANMP, 

prestando alguns esclarecimentos relativamente à Proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2005. 

5 - Circular n.º 131/2004, datada de 22 de Outubro 2004, da ANMP, dando 
conhecimento de notícia publicada no “Diário Económico”, em que denegride a imagem 
das Câmaras Municipais. 

6 - Ofício n.º s/12436/04/se, datado de 10 de Novembro de 2004, da 
Inspecção-Geral do Ambiente, dando conhecimento das recomendações feitas à gerência 
da firma “João Narciso Silva Dias”, na sequência de inspecção efectuada à fábrica de 
farinha de peixe. 

7 - Circular n.º 132/2004, datada de 25 de Outubro de 2004, da ANMP, 
sugerindo a não participação em comissão ou reunião relacionadas com a Lei n.º 
12/2004, de 30 de Março, que estabelece o regime de autorização a que estão sujeitas a 
instalação e a modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e de comércio por 
grosso em livre serviço e a instalação de conjuntos comerciais. 

8 - Ofício n.º 25234, datado de 20 de Outubro de 2004, da DRLVT, remetendo a 
ficha de projecto e proposta de decisão relativos à implementação de um estabelecimento 
de comércio alimentar e misto que a firma “Ecomarché” pretende instalar no concelho. 

9 - Fax, datado de 28 de Outubro de 2004, da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz, enviando cópia da descrição do Projecto PORTMOS.  

10 - Circular n.º 136/2004, datada de 28 de Outubro de 2004, da ANMP, 
remetendo parecer sobre o Orçamento de Estado para 2005. 

11 - Ofício n.º 22483, datado de 15 de Novembro de 2004, da Direcção-Geral 
do Tribunal de Contas, remetendo cópia da deliberação respeitante a contratos 
financeiros das autarquias locais. 

12 - Carta, com a ref.ª 430/DI, datada de 26 de Outubro de 2004, da 
Cercipeniche, remetendo um exemplar do Boletim Informativo, edição n.º 8, do Centro 
de Reabilitação Profissional de Peniche “Informar”. 

13 - Circular n.º 135/2004, datada de 28 de Outubro de 2004, da ANMP, 
remetendo exemplares do Boletim n.º 129, de Outubro de 2004. 

14 - Fax, datado de 15 de Novembro de 2004, da Direcção Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do Ministério da Economia, remetendo convocatória para a 2.ª reunião da 
Comissão Municipal de Peniche. 

15 - Circular n.º 142/2004, datada de 12 de Novembro de 2004, da ANMP, 
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relativa à quebra de cobrança de sisa em 2003. 
16 - Circular n.º 143/2004, datada de 17 de Novembro de 2004, da ANMP, 

remetendo cópia de um comunicado de imprensa subordinado ao título “O Tribunal de 
Contas e os Municípios”. 

17 - Carta, datada de 22 de Novembro de 2004, de Henrique Bertino Batista 
Antunes, solicitando fotocópia dos documentos endereçados à Câmara Municipal e que 
motivaram o aditamento da alínea o) ao n.º 1 do artigo 48.º do Regulamento de Resíduos 
Sólidos do Município de Peniche. 

18 - Fax, datado de 24 de Novembro de 2004, da Direcção Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do Ministério da Economia, informando da alteração da hora da 2.ª reunião 
da Comissão Municipal de Peniche. 

19 - Circular n.º 145/2004, datada de 19 de Novembro de 2004, da ANMP, 
informando da realização de um encontro/debate atinente às propostas legislativas da 
Comissão Europeia para a reforma da política de coesão 2007-2013. 

20 - Circular n.º 147/2004, datada de 24 de Novembro de 2004, da ANMP, 
relativa às parcerias público-privadas. 

21 - Ofício, datado de 26 de Novembro de 2004, da Comunidade Urbana do 
Oeste, informando da data previsível da sessão da Assembleia daquela comunidade. 

22 - Circular n.º 150/2004, datada de 29 de Novembro de 2004, da ANMP, 
remetendo exemplar da agenda planning para 2005.  

23 - Circular n.º 148/2004, datada de 29 de Novembro de 2004, da ANMP, 
remetendo exemplares do Boletim n.º 130, de Novembro de 2004. 

24 - Ofício n.º 126, datado de 2 de Dezembro de 2004, da Assembleia Municipal 
de Bragança, remetendo moção subordinada ao tema “o processo legislativo e político de 
criação das novas comunidades administrativas”. 

25 - Circular n.º 156/2004, datada de 10 de Dezembro de 2004, da ANMP, 
relativa ao alargamento no acesso ao crédito – Programa Interreg III. 

26 - Carta, datada de 7 de Dezembro de 2004, de Vítor Manuel Bernardes Dinis, 
relativa ao aditamento da alínea o) ao n.º 1 do artigo 48.º do Regulamento de Resíduos 
Sólidos do Município de Peniche. 

27 - Circular n.º 158B/2004, datada de 14 de Dezembro de 2004, da ANMP, 
remetendo cópia da posição final do Conselho Directivo daquela associação em relação à 
Lei do Orçamento de Estado para 2005. 

28 - Carta, datada de 14 de dezembro de 2004, da Revista de Administração 
Local, remetendo um exemplar da revista e propondo a assinatura da mesma. 
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29 - Exemplar n.º66 – Agosto/Setembro de 2004, de “O Jornal do Deficiente”. 
30 - Exemplar n.º 75 – Outubro 2004, do “Jornal do STAL”. 
31 - Exemplares 194, 195 e 196 – Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, do 

jornal "Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
32 - Exemplares n.ºs 148, 149 e 150 – Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, 

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

33 - Exemplar n.º 9 – Setembro de 2004, do Boletim “Municípios e Regiões de 
Portugal”. 

34 - Exemplar n.º 14 – Outubro de 2004, do Boletim “Região de Lisboa, Oeste e 
Vale do Tejo – CCDRLVT”. 

35 - Exemplar n.º 15 – Outubro de 2004, da Revista do Instituto Politécnico de 
Leiria “Politécnica”. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou se o executivo está a estudar o assunto constante do ponto primeiro 

do expediente, uma vez que considera ter a ideia algum sentido. 
 
Rogério Cação: 
 
- Disse que, independentemente da forma como se deve perpetuar os factos, o 

local deve ser recordado; 
- Lembrou que o memorial é um tributo de alerta, pelo que a ideia deverá ser 

agarrada e levada por diante. 
 
António José Filipe: 
 
- Disse que se não deve esquecer o passado e que o memorial é um marco 

importante para o concelho e para a história. 
 
Presidente da Mesa: 
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- Propôs que se recomendasse à Câmara o estudo do assunto com a rapidez 
possível, por forma a dar resposta com eficácia às sugestões que foram apresentadas e 
em cujo memorial fosse evocado o que efectivamente se passou, com identificação das 
pessoas que ali foram objecto de sofrimento. 

- Suscitou que os membros da Assembleia dessem os seus contributos de 
resposta às questões levantadas. 

 
André Amador: 
 
- Disse que a questão é pertinente e vincou que no memorial fossem perpetuados 

os nomes das pessoas que por ali passaram antes do 25 de Abril, incluindo os 
deportados para a nossa terra. 

 
Submetida a votação, foi a proposta de recomendação aprovada, por unanimidade. 
 
De seguida, o segundo e primeiro secretários da mesa procederam, 

respectivamente, à leitura do expediente constante dos pontos 5 e 6, tendo, quanto a este 
último, o Senhor Presidente da Câmara prestado os esclarecimentos julgados adequados 
à situação e o Senhor Rogério Cação afirmado que o ofício deveria ter sido encaminhado 
para a comissão que está a trabalhar sobre a matéria. 

 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA 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 Senhores, a seguir identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que a redacção da informação prestada deveria ser mais cuidada. 
Delfim Campos: 
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- Perguntou quais as conclusões a que se chegou na reunião de 13 de Outubro, 
sobre a situação dos munícipes de etnia cigana. 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Solicitou esclarecimento sobre a questão das areias à entrada de Peniche e a 

consolidação das arribas na Consolação. 
 
Jorge Amador: 
 
- Chamou a atenção para os estragos ambientais provocados pelas areias 

existentes na Avenida Monsenhor Bastos e manifestou a sua preocupação pela ausência 
de solução; 

- Referiu que Peniche não pode ver adiada a resolução do problema, o qual 
deverá ser resolvido de imediato; 

- Solicitou informação da dívida a fornecedores comparativamente a 2003. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse ser incompreensível a permanência das areias e ser escandaloso não se ter 

ainda encontrado solução para a sua remoção, dado os variados problemas que provoca 
à cidade; 

- Referiu que se deveria recomendar à Câmara para não continuar a aceitar com 
alguma passividade o estado actual da situação e que procure conhecer os organismos 
do poder central que nos conduzam a resolver o problema, pois, se não actuarmos a 
situação permanecerá. 

 
Submetida à votação, foi a proposta de recomendação, a seguir referida, 

aprovada, por unanimidade. 
 
“Recomendação: 
Que a Câmara envide todos os esforços para pressionar todas as entidades com 

responsabilidades para encontrarem solução rápida para o problema.” 
Presidente da Câmara: 
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Prestou os seguintes esclarecimentos e informações: 
- Foi fornecido o levantamento das famílias de etnia cigana na reunião com o 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Presidência, o qual afirmou que iria 
promover reunião com vários departamentos da Administração Central no sentido se 
poder vir a encontrar solução para o problema; 

- Foi contactado o IPTM e a Somag e transmitido ao primeiro que as areias 
deviam ser instaladas no cordão dunar norte e que aguarda resposta quanto à eventual  
responsabilidade pelo pagamento do transporte daquelas; 

- Que relativamente ao Forte da Consolação apenas está disponível para ser 
parceiro já que é da Administração Central a responsabilidade dos trabalhos que ali 
precisam de ser executados; 

- A dívida a fornecedores não é superior à existente em 31 de Dezembro de 2003. 
 

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

PESAR: 
 
Foi presente e admitida para apreciação, por unanimidade, a moção, cujo texto, 

mais adiante se referencia: 
Antes, porém, usou da palavra o Senhor Delfim Campos, que fez a leitura de um 

poema de José Gomes Ferreira, cujo teor, a seguir se trancreve: 
 
DEVIA MORRER-SE DE OUTRA MANEIRA... 
... Transformarmo-nos em fumo, por exemplo. 
Ou em nuvens. 
E quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol 
a fingir de novo todas as manhãs, convocaríamos 
os amigos mais íntimos com um cartão de convite 
para o ritual do Grande Desfazer: “Fulano de tal comunica 
a V. Ex.a Que vai transformar-se em nuvem hoje 
às 9 horas. Traje de passeio”. 
E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos  
escuros, olhos de lua de cerimónia, viríamos todos assistir  
à despedida. 
Apertos de mãos quentes. Ternura de calafrio. 
“Adeus! Adeus!” 
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E, pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, 
numa lassidão de arrancar raízes... 
(primeiro, os olhos... em seguida, os lábios... depois cabelos...) 
a carne, em vez de apodrecer, começaria a transfigurar-se 
em fumo... tão leve... tão subtil... tão pólen... 
como aquela nuvem além (vêem?) – nesta tarde de Outono 
ainda tocada por um vento de lábios azuis... 
 
“VIVAM, APENAS” 
Sejam bons como o sol. 
Livres como o vento. 
Naturais como as fontes. 
 
Imitem as árvores dos caminhos 
que dão flores e frutos 
sem complicações. 
 
Mas não queiram convencer cardos 
a transformar-se em espinhos 
em rosas e canções. 
 
E principalmente não pensem na Morte. 
Não sofram por causa dos cadáveres 
que só são belos 
quando se desenham na terra em flores. 
 
Vivam, apenas. 
A Morte é para os mortos! 
 
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura da moção 

apresentada. 
 
“MOÇÃO: 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária a 27 de Dezembro de 

2004, delibera associar-se à imensa dor que neste momento tão difícil atinge a mulher, os filhos, o 
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irmão, os restantes familiares, os amigos e camaradas do Deputado Municipal Aleixo Pereira 
Braz, nele reconhecendo e saudando o homem simples e bom que dia sempre lutou por um mundo 
de justiça, de paz, de fraternidade. 

Assembleia Municipal de Peniche, 27 de Dezembro de 2004. 
O Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Peniche.” 
 
Submetida a votação, foi a moção em apreço aprovada, por unanimidade. 
 
Deliberado, ainda, apresentar à família do deputado municipal falecido, as 

condolências por tão infausto acontecimento. 
 
Seguidamente, a Assembleia prestou, de pé, um minuto de silêncio em 

homenagem ao deputado municipal falecido. 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:

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

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

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 

 
e-2) OUTROS:

 
Passando a Assembleia à apreciação de outros assuntos, usaram da palavra os 

deputados municipais, adiante identificados: 
 
Delfim Campos: 
 
- Disse congratular-se com a atitude da Câmara relativamente à posição tomada 

sobre o ordenamento do trânsito e ao impedimento da actividade de arrumação de 
automóveis junto ao Pingo Doce e referiu que deverá ainda intervir junto das 
autoridades policiais para o cumprimento da decisão tomada; 
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- Salientou que a Câmara tem a responsabilidade de mandar fazer cumprir a lei 
no respeitante ao trânsito que se confirma no Largo D. Pedro I e Rua José Estêvão. 

 
João Paulo Teófilo: 
 
- Solicitou que a Câmara alertasse as forças policiais para exercerem uma atenta 

fiscalização à velocidade das viaturas que transitam na Avenida do Porto de Pesca; 
diligenciasse, junto do IEP, a substituição das placas indicadoras de Atouguia da Baleia e 
que se encontram expungidas e sensibilizasse a Resioeste para harmonizar melhor a 
distribuição de Ecopontos de recolha de lixos; 

- Realçou a evolução positiva da recolha e higienização dos contentores de lixo; 
- Congratulou-se com a dignificação da área envolvente das piscinas municipais; 
- Apelou para que se faça uma maior fiscalização da área da escombreira de 

Ferrel, já desactivada, face aos entulhamentos que ali continuam a verificar-se, 
nomeadamente junto ao caminho que àquela dão acesso. 

 
Jorge Amador: 
 
- Congratulou-se com a tomada de posição dos vereadores da CDU 

relativamente ao ex-edifício do Cinemar e solicitou informação objectiva sobre a 
evolução do respectivo processo de construção; 

- Manifestou a sua estranheza por não ter sido proposto à Assembleia Municipal 
a tomada de posição sobre a edificação de uma grande superfície comercial, em 
Atouguia da Baleia; 

- Chamou a atenção, face à responsabilidade do Assessor de Imprensa na 
matéria, de não ter havido um desmentido da posição tomada quanto á regulamentação 
criada sobre os animais de companhia; 

- Perguntou qual a evolução do processo sobre a construção da rotunda nas Ruas 
do Aterro e Luís de Camões, em Serra d'El-Rei; 

- Referiu que a questão dos ecopontos não tem a ver somente com a separação dos 
resíduos, mas também com a disponibilização deste equipamento às freguesias, nomeada-
mente o que estava previsto para a zona dos penedos e que ainda não se concretizou; 

- Alertou para a substituição de recipientes danificados (contentores) os quais 
vêm originando derramamentos que poderão ser evitados; 

- Chamou a atenção para a ausência de contadores em espaços verdes. 
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José António Amador: 
 
- Chamou a atenção para a insuficiência de sinalização de trânsito na Avenida do 

Porto de Pesca. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Informou que tem sido feito, junto da PSP, pedido de intervenção sistemática 

para acabar com os abusos de circulação indevida de trânsito, nomeadamente no Largo 
D. Pedro V e Rua José Estêvão e que se tem insistido com o IEP, em reuniões realizadas 
no Governo Civil, para a substituição das placas existentes no troço do IP6, e indicativas 
de Atouguia da Baleia. 

 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que a população de Atouguia da Baleia tem razão em não aceitar as 

placas identificativas tal como estão sinalizadas; 
- Chamou a atenção de que os semáforos existentes junto à sede da Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei não estão a funcionar; 
- Disse que a decisão tomada sobre a constituição da Comissão Municipal de 

Peniche não vincula o órgão. 
 
João Barradas: 
 
- Disse que esteve presente no acto de instalação da Comissão Municipal de 

Peniche, em Lisboa, em substituição do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e a 
pedido deste. 

 
André Amador: 
 
- Solicitou que a Câmara diligenciasse junto da RN a paragem dos autocarros 

(Rede Expressos) junto do Tribunal, tal como está estabelecido, pois tem havido algum 
descuido por parte de alguns motoristas em satisfazer o que foi acordado. 
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Presidente da Câmara: 
 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- A Câmara tem o melhor racio de recolha selectiva em toda a região; 
- Tem chamado a atenção para a colocação de mais ecopontos e as lavagens são 

efectuadas trimestralmente; 
- Foram afixadas placas proibitivas relativamente à colocação de entulhos e os 

serviços estão a trabalhar numa nova estrutura; 
- Os documentos relativos à construção de edifício (ex-Cinemar) estão 

disponíveis para consulta, cujo processo é complexo; 
- A obra encontra-se embargada ao nível do último piso; 
- A Câmara embora esteja confrontada com o deferimento tácito, está a 

desenvolver os mecanismos necessários para a resolução da questão relacionada com a 
grande superfície comercial a instalar em Atouguia da Baleia; 

- Lamenta o jornalismo barato que envolveu o assunto relativo aos animais de 
companhia; 

- Não lhe foi entregue solução sobre a rotunda a efectuar na Rua do Aterro; 
- A circulação automóvel na Avenida do Porto de Pesca tem também a ver com o 

civismo dos condutores. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 
O Senhor Presidente da Mesa, atendendo ao adiantado da hora, colocou à 

apreciação da Assembleia proposta alternativa para continuação dos trabalhos ou a sua 
interrupção, com agendamento dos assuntos que faltavam tratar para o dia imediato. 

 
Posta à discussão, e após o Senhor Paulo Rodrigues ter censurado o executivo 

por não ter contribuído para que o agendamento da reunião se verificasse em data não 
coincidente com o final do ano e dito que a pretende discutir os assuntos e concluir 
dentro dos limites da razoabilidade, a Assembleia passou à votação da proposta 
apresentada. 

 
Submetida à votação foi a proposta de continuidade da reunião aprovada, com 

11 votos a favor contra 8 que optava pela interrupção dos trabalhos. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE  PARA O ANO FINANCEIRO DE 2005 :  
 
Por proposta verbal do Senhor Presidente da Mesa, que foi aprovada, por 

unanimidade, a Assembleia, atendendo à articulação existente entre os dois documentos, 
em epígrafe, passou à sua apreciação, em simultâneo, tendo usado da palavra os 
Senhores, que adiante se identificam: 

 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que a elaboração do orçamento e do plano tem mais a ver com quem 

está no poder, mas que não impede de auscultar melhor as outras forças políticas que 
fazem parte do órgão executivo; 

- Perguntou se estão quantificados os custos das obras a realizar no edifício do 
antigo Tribunal e se o protocolo celebrado com a Acompanha e Segurança Social é para 
cumprir; 

- Solicitou informação sobre se vai haver reforço de iluminação no Bairro Senhor 
do Calvário e zonas envolventes (Ruas da Liberdade e 1.º de Maio); 

- Questionou sobre a existência de protocolo com a entidade que gere o Centro 
de Saúde para substituição da iluminação existente, tendo em vista a segurança das 
pessoas e instalações; 

- Perguntou se vão ser efectuadas obras de segurança nos pontos críticos 
existentes na Marginal Norte e se vai haver intervenção no Skate parque; 

- Solicitou informação sobre a data da retirada das bombas de combustíveis 
instaladas junto à antiga garagem Patrício. 

 
Paulo Santos: 
 
- Disse que a Câmara tem uma linha de rumo objectiva e responsável onde não 

foram esquecidas as áreas da educação, urbanização, acção social e aposta na juventude; 
- Referiu que os documentos apresentados se poderão considerar como bons 

instrumentos de gestão; 
- Questionou a Assembleia o que pretende fazer em alternativa caso os 

documentos venham a ser chumbados. 
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Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que dos documentos se vislumbra uma falta de imaginação de onde 

nada transparece relativamente à Carta Desportiva, que nunca surgiu, aos apoios às 
colectividades e à construção de habitação social, neste último caso, prevendo-se apenas 
a conservação e recuperação do parque habitacional existente; 

- Disse rever neste documentos tão só a continuidade do programado em termos 
de planeamento urbanístico e ausência de qualquer estratégia ao nível do turismo; 

- Perguntou qual a ideia que irá presidir à transformação do projecto “Sabores 
do Mar”; 

- Solicitou informação sobre o que respeita a campanha de sensibilização 
ambiental. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Manifestou a sua apreensão face à exiguidade das verbas previstas para a área 

do turismo; 
- Referiu não ver estratégia na área do desenvolvimento económico do Concelho 

e que gostava de a ver reflectida com a criação de novas actividades; 
- Chamou a atenção para a ausência do objectivo sobre o Museu de Rendas; 
- Questionou sobre o projecto previsto para o Porto de Areia Sul; 
- Congratulou-se com a programação das obras relacionadas com a Biblioteca 

Municipal e Edifício dos Paços do Concelho. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Reafirmou o seu apoio aos documentos apresentados, os quais espelham de 

forma clara, inequívoca e evidente as opções que o PS entende para o Concelho de 
Peniche e que estará sujeito ao julgamento dos eleitores; 

- Disse que se tem feito algum esforço na área do urbanismo e melhorado os 
serviços em sede de atendimento e modernização; 

- Salientou que estão em curso projectos estruturantes que irão melhorar 
consideravelmente os níveis de qualidade de vida da população; 

- Referiu que nos objectivos traçados está evidenciada a preocupação de dar 
prioridade a investimentos em áreas mais carenciadas. 
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Jorge Amador: 
 
- Disse rever nos documentos apresentados coisas positivas e outras em que está 

em completa oposição; 
- Chamou a atenção para o grau de execução dos projectos anteriores, que 

ficaram aquém do previsto; 
- Lembrou a não concretização de reuniões programadas e referiu que não 

obteve com celeridade respostas às pretensões que gostaria de ver contempladas; 
- Salientou que a actualização de 2,5 % para apoio às freguesias foi considerada 

uma medida secundária; 
- Manifestou o seu inconformismo quanto aos critérios adoptados para 

concessão dos apoios às freguesias rurais, que considera discriminadas em relação aos 
apoios a concentrar nas freguesias da sede do concelho; 

- Alertou para a despesa efectuada pelo Município com a realização do Festival 
“Sabores do Mar” e para a necessidade de se evoluir em termos de compatibilização com 
a receita; 

- Referiu que o imóvel onde se encontra instalado o Museu de Serra d’ El-Rei é 
propriedade da Câmara; 

- Aludiu à poupança financeira verificada com a construção do polidesportivo 
de Serra d’ El-Rei, em virtude da sua execução ter sido por administração directa. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que se existem freguesias discriminadas, a de Ajuda é o caso de maior 

evidência; 
- Lembrou que a freguesia de Ajuda pretendeu sempre estar equiparada às 

freguesias rurais em matéria de disponibilização de meios e apoios financeiros; 
- Disse que o protocolo assinado com as juntas de freguesia deve ser uniforme e 

regulado indistintamente; 
- Apelou à transparência da delegação de competências, a partir das próximas 

eleições. 
 
José António Amador: 
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Aludiu à falta de precisão sobre a construção de habitação social, situação que se 
arrasta há cerca de 8 anos. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
Deixou vincado que o orçamento, tal como se apresenta, é da única e exclusiva 

responsabilidade do PS. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- Qualquer intervenção a realizar no Centro de Saúde de Peniche deverá ter 

subjacente o abatimento no valor da eventual aquisição do ex-SLAT, tal como está acordado; 
- Os SMAS estão a diligenciar o enchimento com areia das bombas de gasolina 

da ex-garagem Patrício; 
- Não existe capacidade financeira para executar novas obras de construção  de 

habitação social, sendo opção a manutenção e conservação do parque habitacional 
existente; 

- Encontra-se em estudo um projecto de pormenor para a zona do Gato Cinzento; 
- A Câmara tem assumido financeiramente os encargos com o Festival “Sabores 

do Mar”, em que são parceiros a ADEPE  e ACISCP, estando previsto, em 2005, dar-se 
uma orientação qualitativa ao evento; 

- Não existem verbas para a implementação do Museu de Rendas, estando 
perspectivado apresentar pedido no próximo quadro comunitário de apoio; 

- Os técnicos municipais estão disponíveis para prestar informações sobre os 
planos de obras. 

 
Submetidos à votação, em simultâneo, foram o Orçamento Municipal e as 

Grandes Opções do Plano do Município de Peniche aprovados, por maioria, com 13 
votos a favor, 5 votos contra e 8 abstenções.  
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 2005:  
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, usaram 

da palavra os senhores adiante identificados: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 27.12.2004  *  Livro 14 * Fl. 149 

 
Henrique Bertino: 
 
Referiu que a Junta de Freguesia de Ajuda não foi ouvida na concepção dos 

documentos, onde tinham propostas a apresentar. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Lembrou o esforço financeiro a fazer pelos SMAS no âmbito da integração nas 

Águas do Oeste, nomeadamente na área  do saneamento; 
- Chamou a atenção para as condicionantes a fixar com a integração dos SMAS. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 18 

votos a favor e 8 abstenções. 
 

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  vinte  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. 

 
 


	Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quatro, 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, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo Jorge Ferreira Santos, João Manuel Jesus Gomes, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, António José de Azevedo Filipe, Márcia João Brás de Timóteo, Marco António Borges Bem e Rui António Rodrigues Carvalho, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

