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ACTA    N.º    1/2005ACTA N.º 1/2005  
 

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  F E V E R E I 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 8   D E   F E V E R E I R O   D E   2 0 0 5 :  
 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e cinco, no edifício-     
-sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 
minutos, estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Alberto 
Bombas Amador e João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista 
Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado 
Chagas, Raul Fernando Conceição Santos, Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva 
Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, José António Bombas Amador, João 
Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raul Gregório Farto e António José de Azevedo 
Filipe, 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 das deliberações camarárias de 25 de Outubro de 

2004 e 14 de Fevereiro de 2005, relativa à desafectação do domínio público de duas 
parcelas de terreno. 

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

trabalhos os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo oliveira Teófilo e Márcia 
João Brás de Timóteo. 

 
Não compareceu à reunião os Senhores Luís Lourenço Jorge Ganhão e Rui 

António Rodrigues Carvalho e a Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues. 
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Assistiram à reunião os Vereadores Senhores Vítor Manuel Farricha Mamede e 
António José Ferreira Sousa Correia Santos. 

 
PERDA DE MANDATO:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia da perda de 

mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Fernando Manjolinho Costa, por motivo de se encontrar na 

situação de suspensão de mandato há mais de 365 dias no decurso deste mandato, o 
que constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo.. 

 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista do PS, Senhor Marco 
António Borges Bem. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:

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

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente do concelho, no 

dia de hoje; 
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, por um período de 9 dias, a partir de 

21 de Fevereiro, por se encontrar ausente do país. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados 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:

 
Foram presentes as actas n.ºs 8 e 9/2004, respectivamente das reuniões 

realizadas nos dias 29 de Novembro e 27 de Dezembro de 2004, tendo sido dispensada a 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 28.02.2005  *  Livro 15 * Fl. 3 

leitura das mesmas por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos 
pelos deputados municipais. 

 
Postas à discussão, uma após outra, usaram da palavra os Senhores adiante 

identificados: 
 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que na acta n.º 8, folhas 124, não ficou consignada a identificação dos 

membros que passaram a constituir a comissão para protecção dos animais. 
 
O Senhor Presidente da Mesa informou que o assunto foi aflorado sem que 

tivesse havido a indicação dos elementos que deveriam fazer parte da referida 
comissão. 

 
Álvaro Amador: 
 
- Referiu que na acta n.º 9, folhas 137, o memorial deveria abranger, também, a 

identificação de todos os deportados. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, e já com as 

correcções preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
Acta n.º 8/2003 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
Acta n.º 9/2003 – Aprovada, por unanimidade. 
 

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 - Circular n.º 162/2004, datada de 29 de Dezembro de 2004, da ANMP, 

remetendo exemplares do Boletim n.º 131, de Dezembro de 2004. 
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2 - Carta, sem data, do Fórum Unesco Portugal, informando sobre a realização 
do II Fórum Ibérico sobre Centros Históricos, nos dias 3, 4 e 5 de Março de 2005, em 
Cascais. 

3 - Circular n.º 2/2005, datada de 30 de Dezembro de 2004, da ANMP, 
remetendo modelos de contratualização de competências sobre matérias constantes no 
protocolo celebrado entre a ANMP e a ANAFRE. 

4 - Ofício n.º 153, datado de 10 de Janeiro de 2005, da Câmara Municipal de 
Peniche, convocando o Senhor Presidente da Assembleia para uma reunião do 
Conselho Municipal de Educação. 

5 - Fax, datado de 14 de Janeiro de 2005, do IPTM – Delegação dos Portos do 
Centro, remetendo convite para uma cerimónia a realizar no dia 17 de Janeiro. 

6 - Circular n.º 5/2005, datada de 14 de Janeiro de 2005, da ANMP, remetendo 
os estatutos daquela associação. 

7 - Carta, datada de 24 de Janeiro de 2005, de Válter Nuno Emídio Filipe, 
dando conhecimento de acidente ocorrido  no Baleal. 

8 - Circular n.º 10/2005, datada de 24 de Janeiro de 2005, da ANMP, remetendo 
informação sobre as remunerações, compensações para encargos e senhas de presença 
dos Eleitos Locais, devidos a partir de Janeiro de 2005. 

9 - Ofício, datado de 24 de Janeiro de 2005, do IPL – Escola Superior de 
Educação de Leiria, endereçando convite para o lançamento do livro “Pensar a região 
de Leiria”. 

10 - Ofício n.º 580, datado de 27 de Janeiro de 2005, do Instituto Politécnico de 
Leiria, endereçando convite para o lançamento do livro “Pensar a região de Leiria”. 

11 - Carta, datada de 29 de Janeiro de 2005, do PSD – Secção de Peniche, 
remetendo exposição sobre a regueira-madre da Barroca, em Geraldes. 

12 - Carta, datada de 26 de Janeiro de 2005, da Neomarca, remetendo 
informações sobre o Directório dos Incentivos da União Europeia. 

13 - Circular n.º 14/2005, datada de 31 de Janeiro de 2005, da ANMP, remetendo 
exemplares do Boletim n.º 132, de Janeiro de 2005. 

14 - Circular n.º 17/2005, datada de 4 de Fevereiro de 2005, da ANMP, atinente 
à “Agenda 21 Local” e recomendando a subscrição da carta de Aalborg – Carta das 
Cidades Europeias para a sustentabilidade. 

15 - Exemplar n.º 67 – Outubro/Novembro de 2004, de “O Jornal do Deficiente”. 
16 - Exemplar n.º 77 – Janeiro 2005, do “Jornal do STAL”. 
17 - Exemplares 194, 195 e 196 – Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, do 
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jornal "Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
18 - Exemplares n.ºs 151 e 152 – Janeiro e Fevereiro de 2005, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
19 - Exemplar n.º 10 – Dezembro de 2004, do Boletim “Municípios e Regiões de 

Portugal”. 
20 - Exemplares 197 e 198 – Janeiro e Fevereiro de 2005, do jornal "Associação" – 

Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
21 - Exemplares 2, da revista “Recicla”. 
 
Seguidamente, usaram da palavra os senhores, adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou qual a previsão da execução das obras da regueira-madre da 

Barroca, em Geraldes, referidas no ponto n.º 11. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que sendo um foco de conflito se deveria tomar resolução imediata. 
 
Jorge Amador: 
 
- Aludiu ao assunto constante do ponto 3 e perguntou se está prevista a 

comissão avançar em sede de revisão do protocolo com as Juntas de Freguesia. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Fez a leitura de informação prestada pelos SMAS sobre a regueira-madre da 

Barroca; 
- Referiu que a revisão do protocolo iria ser objecto de apreciação nos próximos 

tempos. 
 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
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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, adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Solicitou informação sobre as condições em que são instalados os parques 

eólicos, se com base em modelo nacional ou através do poder discricionário dos 
municípios, e qual o ponto da situação no concelho. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que têm sido efectuados pedidos desgarrados para montagem e 

colocação destes equipamentos a título experimental em diversos locais do concelho e  
que nem todos têm condições de viabilidade. 

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

PESAR: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 
 
Delfim Campos: 
 
- Felicitou o grupo do PS pela expressiva vitória nas eleições e disse que se 

esperava e era desejável que o PS desse alguns sinais de efectiva mudança; 
- Disse ter ficado desiludido com a campanha do PSD; 
- Salientou que a propaganda eleitoral deveria ser concepcionada por forma a 

que não ofendesse o acto eleitoral; 
- Referiu que seria desejável voltar a realizar-se as reuniões com os presidentes 

das mesas de voto, com o intuito de se proporcionar uma maior celeridade nas 
operações do escrutínio e transmissão dos resultados. 
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Paulo Rodrigues: 
 
- Felicitou o grupo do PS e salientou a forma cívica como decorreram as 

operações eleitorais; 
- Aludiu à propaganda eleitoral colocada indevidamente junto das secções de 

voto; 
- Chamou a atenção para a reflexão que deve ser feita face ao número de 

abstenções que se verificou; 
- Manifestou o desejo de que o PS dê continuidade aos processos iniciados pelo 

PSD. 
 
Jorge Amador:  
 
- Disse que compete à Câmara retirar a propaganda que considere lesiva ao acto 

eleitoral; 
- Referiu que haveria necessidade de renovação dos membros das mesas de 

voto. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Disse ser necessário dar maior dignidade ao equipamento relacionado com os 

cartazes. 
 
Delfim Campos: 
 
- Alertou para o número de votos nulos verificados na freguesia de Conceição, 

eventualmente devido à inexperiência dos membros da Secção de Voto. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que quando se cai na rotina há algumas atenções que se vão perdendo; 
- Manifestou o desejo de que nas próximas eleições autárquicas houvesse a 

preocupação de todos os intervenientes em melhorar a situação. 
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e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

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

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) OUTROS:
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 
 
Henrique Bertino: 
 
- Solicitou a constituição da comissão dos animais. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Solicitou que o Senhor Presidente da Câmara delegasse em algum Vereador a 

convocação da reunião sobre os animais; 
- Propôs que cada um dos grupos indicasse um elemento, que, conjuntamente 

com a APAP, passariam a formar a referida comissão. 
 
Submetida à apreciação foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 

ficando a fazer parte do grupo de trabalho os deputados municipais, Sandra Matos (PS), 
Rogério Cação (CDU) e Márcia Timóteo (PSD). 

 
Seguidamente, intervieram os senhores, a seguir mencionados: 
 
Rogério Cação: 
 
- Deu conhecimento de relatório intercalar elaborado pela comissão para 
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acompanhamento dos maus cheiros, a qual tem procurado realizar o seu trabalhos, na 
medida do possível; 

- Solicitou que a Assembleia decida sobre a continuidade do trabalho da 
referida comissão. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Saudou os esforço efectuado pela comissão em sede de investigação, apesar 

das dificuldades e dúvidas suscitadas pela ausência de informação; 
- Solicitou à Câmara Municipal que procure secundar os esforços e investigação 

levados a efeito pela comissão e que das informações obtidas informe a comissão e a 
Assembleia; 

- Referiu que o trabalho deve continuar e que se aguardará a elaboração de 
relatório mais definitivo. 

 
Delfim Campos: 
 
- Sublinhou o facto lamentável dos responsáveis pela empresa não se 

mostrarem disponíveis para receber a comissão. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que, em conversa com os proprietários, a empresa tem consciência de 

que faltam algumas “coisas” e que estavam a preparar candidatura para colmatar as 
deficiências. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que o executivo contestou o estudo de impacte ambiental; 
- Deu conhecimento que o regulamento sobre as águas residuais, em sede de 

aprovação, será mais rigoroso para os não cumpridores. 
 
Rogério Cação: 
 
- Lembrou os compromissos assumidos sobre cedência das instalações do 
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“Traquinas” para funcionamento do centro de dia sob a responsabilidade da 
“Acompanha”; 

- Manifestou a sua preocupação por não estar nada programado e planeado que 
dê vida aos compromissos assumidos; 

- Referiu que o espaço faz parte de um projecto de sustentabilidade da 
organização “Acompanha” e que esta continua a aguardar a resolução da questão, cuja 
matéria transcende uma mera deliberação; 

- Sugeriu a subscrição de recomendação que determine a tomada de decisões 
concretas e objectivas sobre o “Traquinas” e o ex-edifício do Tribunal. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que o assunto do “Traquinas” foi apreciado aquando da elaboração do 

Plano Plurianual de Investimentos para 2005, em sede do qual se concluiu não ser 
possível destinar verbas para o efeito face aos valores dos encargos a suportar; 

- Disse que, em contrapartida e como opção, foi considerado a adaptação do 
antigo edifício do Tribunal a Centro de Convívio. 

 
Rogério Cação: 
 
- Perguntou se a Câmara mantinha o compromisso tomado em reunião de 19 de 

Fevereiro de 2000. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Reiterou a posição anterior, dizendo que a Câmara não tinha condições 

financeiras para assumir outros encargos neste ano e, face à aproximação de novo acto 
eleitoral, o novo órgão executivo poderia ter outro entendimento. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Disse não concordar com os esclarecimentos prestados, que o aparecimento da 

Câmara no processo foi uma surpresa e que a “Acompanha” estava a preparar o 
percurso individualmente. 
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Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que os juízos não são coincidentes, cuja matéria é controversa e 

geradora de alguma polémica e críticas; 
- Disse que o orçamento não contempla verba para encarar a solução para o 

corrente ano e que deverá aguardar-se pela decisão do executivo saído das próximas 
eleições. 

 
Rogério Cação: 
 
- Sugeriu a programação do projecto e que seja introduzido em sede de reunião 

camarária. 
 
Américo Gonçalves: 
 
- Questionou se valeria a pena gastar a verba equacionada no edifício em apreço 

ou se não seria melhor apontar para outro espaço e local.  
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que tudo deve ser equacionado, tendo-se perdido a oportunidade para 

resolver o problema dos idosos, que se sentem preteridos em relação às freguesias rurais. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que Peniche falhou colectivamente, sendo lamentável que não tenha 

um Centro de Dia; 
- Disse que deverá ser considerado como objectivo a atingir logo que as 

circunstâncias permitam a sua concretização; 
- Referiu que, actualmente, apenas haveria condições para instalar um Centro 

de Convívio. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Sugeriu que se recomendasse ao executivo que equacionasse a limpeza da 

regueira madre da Barroca, em Geraldes. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 25 DE 

OUTUBRO DE 2004 E 14 DE FEVEREIRO DE 2005, RELATIVA À DESAFECTAÇÃO 

DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, cujos 

assuntos adiante se referenciam:  
 
- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 207,13 m2, sita na 

Rua da Fonte, no lugar de Casal Moinho, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 
Peniche, e que confronta do Norte com Carlos José Sousa Vitorino, do Sul e Poente com 
Município de Peniche e do Nascente com José Manuel Videira de Sousa; 

- Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 66,97 m2, sita no 
lugar de Casais do Júlio, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, e que 
confronta do norte com Maria Isabel Gomes Sebastião, do sul com Álvaro Manuel Gomes 
Sebastião, do nascente com Estrada Municipal e do poente com Município de Peniche; 

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

unanimidade, desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do 
Município. 

 
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 onze horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa 

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