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ACTA    N.º    2/2005ACTA N.º 2/2005  
 

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  A B R I L  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 9   D E   A B R I L   D E   2 0 0 5 :  
 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano dois mil e cinco, no edifício-sede 
das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas, 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, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Susete 
Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Ferreira Santos, José António Bombas Amador, 
Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Márcia João Brás de Timóteo 
e Marco António Borges Bem, 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 7 de Março e 18 

de Abril de 2005, relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de terreno; 
2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 11 de Abril de 2005, 

relativa ao Regulamento do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Município de 
Peniche; 

3– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa à 1.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2005, dos 
Serviços Municipalizados; 

4– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa aos documentos de prestação de contas da Câmara Municipal da gerência de 
2004; 
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5– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa aos documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados da 
gerência de 2004. 

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

trabalhos os Senhores Luís Lourenço Jorge Ganhão, João Manuel Jesus Gomes e Rui 
António Rodrigues Carvalho. 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Raul Fernando Conceição Santos, 

Jorge Santos Carvalho, Delfim António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar 
Rodrigues e António José de Azevedo Filipe. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Vítor Manuel 

Farricha Mamede e o Vereador, Senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos. 
 

SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:
 
A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente de Junta 

da Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, 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 pelo Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Joaquim Faustino 
Bruno Santos. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

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

justificação de faltas à reunião de 28 de Fevereiro de 2005: 
- Da Senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues, por se encontrar ausente 

do concelho no desempenho das suas funções profissionais. 
- Do Senhor Rui António Rodrigues Carvalho, por se encontrar ausente do 

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

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:
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O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
substituição de mandato, a seguir indicados: 

- Da Senhora Sandra Cristina Machado Matos, por motivos de ordem 
profissional. 

- Do Senhor Joaquim Raul Gregório Farto, por motivos de natureza profissional. 
- Do Senhor Américo Araújo Gonçalves, por motivo de participação no Con-

gresso Nacional dos Centros de Formação da Associação de Escolas. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 
do PS, Senhor Humberto Manuel Costa Ferreira e Carlos Manuel Ramos Franco, 
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 1/2005, da reunião realizada no dia 28 de Fevereiro de 

2005, tendo sido dispensada a leitura da mesma por o respectivo texto haver sido 
previamente distribuído pelos deputados municipais. 

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

abstenções. 
 

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 14 de Fevereiro de 2005, de diversos moradores do lugar 

de Casais do Júlio, apresentando exposição sobre o estado de degradação, negligência e 
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utilização abusiva de uma fonte daquele lugar. 
2 - Carta n.º 83/DI, datada de 21 de Fevereiro de 2005, da CERCIPENICHE, 

remetendo um exemplar do boletim n.º 9, de Fevereiro de 2005, da CREAP. 
3 - Ofício, datada de 16 de Fevereiro de 2005, da Câmara Municipal da Nazaré, 

endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para participar no Congresso do 
Mar, a realizar nos dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril de 2005. 

4 - Circular n.º 25/2005, datada de 28 de Fevereiro de 2005, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 133, de Fevereiro de 2005. 

5 - Circular n.º 27/2005, datada de 1 de Março de 2005, da ANMP, informando 
de que se encontra disponível no seu sítio na internet um regulamento tipo da 
actividade de comércio a retalho quando exercida de forma não sedentária. 

6 - Ofício, datada de 3 de Março de 2005, da Câmara Municipal da Nazaré e da 
Associação de Defesa da Nazaré, endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa 
para participar nas III Jornadas para o Desenvolvimento, a realizar nos dias 11 e 12 de 
Março. 

7 - Ofício n.º 136/CPCJ, datado de 10 de Março de 2005, da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, remetendo cópia do Relatório de 
Actividades do Ano 2004. 

8 - Circular n.º 29/2005, datada de 10 de Março de 2005, da ANMP, 
endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para participar no “Seminário 
Sismos em Portugal – Actuação em Emergência”, a realizar no dia 22 de Abril de 2005, 
em Benavente. 

9 - Circular n.º 32/2005, datada de 10 de Março de 2005, da ANMP, solicitando 
que a circular referida no n.º anterior seja considerada sem efeito e remetendo nova 
documentação sobre o mesmo assunto. 

10 - Ofício n.º 138.05, datado de 11 de Março de 2005, do Governador Civil do 
Distrito de Leiria, agradecendo a colaboração e solidariedade dispensadas pelo Senhor 
Presidente da Mesa e digníssima Assembleia ao longo do tempo em que exerceu as 
funções de Governador Civil. 

11 - Circular n.º 40/2005, datada de 31 de Março de 2005, da ANMP, remetendo 
exemplares do boletim n.º 134, de Março de 2005. 

12 - Carta, sem data, de Carlos Manuel Sousa Bruno, sugerindo que sejam 
liberalizadas todas as praças de taxis do concelho. 

13 - Ofício n.º 2430, datado de 14 de Abril de 2005, da Câmara Municipal de 
Peniche, convocando o Senhor Presidente da Mesa para uma reunião do Conselho 
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Municipal de Educação, a realizar no dia 28 de Abril de 2005. 
14 - Carta, sem data, do Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas, 

endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para estar presente na festa anual 
dos Escuteiros da Região de Lisboa, que se realizará em Torres Vedras, no próximo dia 
8 de Maio. 

15 - Circular n.º 16/2005, datada de 18 de Abril de 2005, da CCDRLVT, 
remetendo um exemplar do n.º 1 da revista “LVT”. 

16 - Circular n.º 54/2005-PB, datada de 15 de Abril de 2005, da ANMP, 
remetendo cópia da comunicação enviada por aquela Associação ao Governo relativa à 
Proposta de Lei que estabelece o Regime da Duração do Exercício de Funções de 
Primeiro-Ministro, dos Presidentes dos Governos Regionais e do Mandato dos 
Presidentes dos Órgãos Executivos das Autarquias Locais. 

17 - Ofício n.º 2242, datado de 22 de Abril de 2005, do Instituto Politécnico de 
Leiria, remetendo um exemplar da revista “Politécnica”. 

18 - Circular n.º 59/2005-AG, datada de 28 de Abril de 2005, da ANMP, 
remetendo moção do Conselho Geral daquela Associação relativa a Proposta de Lei que 
estabelece o Regime da Duração do Exercício de Funções de Primeiro-Ministro, dos 
Presidentes dos Governos Regionais e do Mandato dos Presidentes dos Órgãos 
Executivos das Autarquias Locais. 

19 - Exemplares n.ºs 199 e 200 – Março e Abril de 2005, do jornal "Associação" – 
Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 

20 - Exemplar n.º 153 – Março de 2005, do Boletim Informativo da Associação 
Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

21 - Exemplar n.º 11 – Março de 2005, do Boletim “Municípios e Regiões de 
Portugal”. 

22 - Exemplar n.º 3, da revista “Recicla”. 
23 - Exemplar n.º 3, do Boletim “AdOnotícias”. 
 
Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Paulo Rodrigues: 
 
Perguntou se foi aceite o convite referido no ponto 3 e solicitou informação 

sobre os assuntos tratados. 
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Presidente da Mesa: 
 
- Informou que não pôde estar presente e que o Congresso, segundo opinião 

que colheu dos participantes, não obteve a relevância pretendida, que se confinou à 
abordagem de particularidades locais sobre a gestão do porto de pesca; 

- Referiu, ainda, que se deveria aguardar pela definição da estratégia do 
Governo quanto à matéria que o assunto encerra. 

 
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, adiante identificados: 
 
Jorge Amador: 
 
Chamou a atenção para o atraso existente na limpeza e nas obras de iluminação 

da rotunda de Serra d'El-Rei, no IP6. 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Solicitou informação sobre o ponto de situação do estudo económico-               

-financeiro da Associação dos Bombeiros de Peniche e formas de suprimento dos 
compromissos assumidos; 

- Questionou sobre os tipos de actividades a desenvolver na área sócio-cultural. 
 
Abel Campos: 
 
Questionou sobre a substituição das placas identificadores de Atouguia da 

Baleia, no IP6. 
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Vice-Presidente da Câmara: 
 
Referiu que a Câmara e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia têm vindo a 

pressionar o IEP no sentido de proceder à reposição das placas identificativas no IP6 e 
que são da sua responsabilidade. 

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

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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. 

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usou da palavra o 

Senhor Jorge Amador, que perguntou qual o motivo do valor tão elevado da dívida a 
fornecedores. 

 
e-2) OUTROS:

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
João Paulo Teófilo: 
 
- Solicitou à Câmara o acompanhamento do dossier “Aeroporto da Ota” face às 

notícias veiculadas na imprensa; 
- Disse congratular-se com as medidas evolutivas que a Câmara tem tomado na 

área do sistema de recolha de resíduos sólidos; 
- Aludiu à dispersão dos ecopontos e deficiente recolha dos resíduos sólidos e 

necessidade de confrontar a Resioeste com o problema, face ao entulhamento que se 
verifica junto aos ecopontos; 
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- Manifestou o seu agrado face à valorização do jardim principal com a 
construção da fonte de água; 

- Solicitou informação sobre a data prevista para a intervenção na EM entre 
Ferrel e Atouguia da Baleia; 

- Disse ser imperativo os arranjos a efectuar nas rotundas do IP6; 
- Manifestou a sua preocupação relativamente à falta de água e perguntou quais 

as medidas que a Câmara e SMAS pensam implementar para obviar à falta de 
abastecimento de água; 

- Disse concordar com a obstrução do caminho de acesso à Barragem; 
- Questionou sobre o desenvolvimento e evolução da questão relacionada com a 

regueira-madre de Geraldes. 
 
Jorge Amador: 
 
- Lamentou a falta de resposta a questões apresentadas pela Junta de Freguesia 

de Serra d'El-Rei, nomeadamente no respeitante à execução de ramal de água para 
espaços verdes; 

- Manifestou o seu lamento pela falta de informação dos SMAS em relação à 
população sobre soluções objectivas relativas à questão do água; 

- Questionou sobre a data prevista para a execução da obra da EM entre Serra 
d'El-Rei e Ferrel; 

- Chamou a atenção para a urgência da execução da rotunda Luís de Camões; 
- Disse ser incompreensível a tomada de medidas de recuo em relação à 

utilização do aeroporto da Ota; 
- Salientou a negatividade da situação que se verifica nos ecopontos; 
- Questionou sobre a construção de muro levado a efeito por particular em 

espaço cedido ao Município. 
 
Rogério Cação: 
 
- Informou que o Município da Nazaré passou a integrar a Comunidade Urbana 

do Oeste; 
- Apresentou, em nome do grupo da CDU, o texto de recomendação, que se leu, 

e que a seguir se transcreve: 
 
“Insegurança em Peniche 
Mais uma vez, Peniche foi notícia pelos piores motivos. Um grupo de jovens 
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identificados com skinheads, deixou uma série de marcas em Peniche: cruzes suásticas pintadas 
em algumas casas, a destruição de um estabelecimento comercial, agressões físicas e ameaças 
relativamente a futuras incursões do género. Mais grave ainda é o facto de esta ser uma situação 
anunciada, já que não foi a primeira vez que este grupo se envolveu em distúrbios em Peniche. A 
sede do PCP, por exemplo, já foi alvo de várias incursões por parte de pessoas identificadas com 
este grupo, situação que foi devidamente participada às autoridades competentes em matéria de 
justiça e segurança pública e, inclusive, colocado em reunião do executivo municipal. 

Entretanto, consta que estará prevista para o próximo dia 10 de Maio a realização de 
uma concentração de skinheads em Peniche que, a concretizar-se, poderá colocar sérias questões 
relativamente à segurança e tranquilidade da população, pelo que é razoável que se tomem 
medidas de carácter preventivo. 

Temos consciência que o fenómeno associado ao aparecimento deste tipo de grupos com 
ideologias radicais associadas a comportamentos marginais e xenófobos é complexo. Talvez por 
isso se justifique que de imediato se criem condições para que possamos encontrar respostas a 
nível local, que possam prevenir ou minimizar o impacto deste tipo de situações. Sem querermos 
alinhar em alarmismos, não podemos deixar de sublinhar a consequência nefasta que este tipo de 
situações acarreta, quer para a imagem dos locais onde ocorrem, quer sobretudo para a 
tranquilidade e bem estar das populações. 

Recomendamos por isso que a Câmara tome desde já as diligências necessárias para 
acautelar este tipo de situações junto das entidades competentes e, simultaneamente, que 
promova um debate alargado sobre esta problemática, envolvendo nomeadamente a rede 
representada na Comissão Local de Acção Social. 

Peniche, 29 de Abril de 2005. 
O Grupo da CDU.” 
 
- Apresentou e leu, também, em nome do grupo da CDU, o texto que a seguir se 

reproduz: 
 
“25 de Abril – Saudação e Pedido de Esclarecimento 
A CDU não podia deixar de assinalar a passagem do trigésimo primeiro aniversário da 

Revolução de Abril, sem dúvida a mais emblemática e significativa data da história recente de 
Portugal. Esta evocação faz ainda mais sentido na medida em que uma entidade como a 
Assembleia Municipal é uma expressão clara da liberdade que Abril nos devolveu e que, 
naturalmente, não nos cansamos de saudar. 

Infelizmente, e mais uma vez, a adesão popular às iniciativas programadas no âmbito 
das comemorações locais do 25 de Abril, ficaram muito aquém das expectativas, salvo raras e 
honrosas excepções. As explicações serão certamente muitas, mas as insuficiências de divulgação 
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e mobilização da comunidade local parecem-nos evidentes. Na véspera do dia 25 de Abril, um 
comerciante da nossa praça queixava-se que ninguém tinha aparecido no seu estabelecimento 
para entregar programas das comemorações e serem muitas as pessoas que o questionavam sobre 
isso. Pode ser um caso isolado, mas a verdade é que quando este comerciante se dirigiu ao posto 
de turismo para ir buscar alguns exemplares do programa, reparou que naquele espaço estavam 
milhares de programas por distribuir. E, repito, estávamos na véspera das comemorações, já com 
muitas actividades realizadas. A questão que se impõe colocar tem a ver com a estratégia que foi 
utilizada para a divulgação da actividade e, a confirmar-se a situação descrita, para uma 
disfuncionalidade que para além de prejudicar a mobilização dos munícipes é geradora de 
desperdícios que não podemos aceitar como razoáveis. 

Outro dos reparos a fazer, tem a ver com o facto de a Fortaleza de Peniche, sem dúvida o 
mais simbólico dos espaços associados à luta pela liberdade, ter ficado à margem das 
comemorações. Independentemente das razões que determinassem a transferência de uma ou 
outra cerimónia para outro local, aquele espaço deveria ter um lugar de destaque nas 
comemorações, não só pela representação que dele fazemos mas também pelos muitos milhares de 
visitantes que nesta altura o visitam e terão ficado certamente desapontados com a ausência de 
quaisquer referências ao 25 de Abril. 

Peniche, 29 de Abril de 2005. 
Pelo Grupo da CDU.” 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Disse que o grupo do PSD se encontra apreensivo com a questão do aeroporto 

da Ota e que corroborava com as preocupação manifestadas pelo deputado João 
Teófilo; 

- Perguntou qual o ponto de situação da regueira-madre de Geraldes e do 
traçado do IC11; 

- Chamou a atenção para o estado degradado das vias municipais e para o mau 
aspecto que oferecem os edifícios abarracados junto à rotunda de Porto de Lobos; 

- Referiu que não obteve informação sobre os cuidados a ter com o consumo de 
água, perguntou que alternativas estão a ser estudadas, nomeadamente através das 
“Águas do Oeste”, e para quando a ligação do abastecimento a esta empresa. 

 
André Amador: 
 
- Chamou a atenção para a falta de informação prestada pela Rodoviária do 

Tejo sobre os horários das carreiras de serviço público; 
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- Manifestou o seu descontentamento pela forma como o site do Município 
alude às iniciativas por ele promovidas; 

- Salientou o mau serviço realizado nas comemorações alusivas ao 25 de Abril; 
- Perguntou se se mantêm os objectivos nas entradas no Museu. 
 
José António Amador: 
 
Lembrou os problemas rodoviários existentes e perguntou para quando o 

tomada de medidas que ponham cobro à sinistralidade que se verifica à entrada do 
porto de Peniche. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Referiu que tem pena que os actual e anterior executivos tivessem abandonado 

a forma organizativa de comemorar o 25 de Abril e sugeriu que no futuro se 
aproveitasse para o efeito o Largo 5 de Outubro; 

- Considerou despropositado o programa subordinado ao tema “Amália”; 
- Disse ser inconcebível que Peniche não disponha de sala de espectáculos; 
- Perguntou sobre qual o local onde se vai realizar a Festa de Nossa Senhora da 

Boa Viagem e admitiu que a feira mensal transite definitivamente para outra zona; 
- Questionou sobre a previsão das obras na Avenida Monsenhor Bastos e Largo 

da Prageira; 
- Disse esperar que as obras da envolvente da Igreja de São Pedro e Campo da 

República se não inicie em pleno Verão; 
- Aludiu à falta de iluminação pública do Bairro do Calvário, pintura dos blocos 

edificados na Rua 1.º de Maio e necessidade de desbaste dos arbustos junto às piscinas 
municipais; 

- Perguntou para quando a limpeza do parque da Alfândega e se a Câmara e 
SMAS sabem quantificar os esgotos que escorrem para a barragem. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Deu conhecimento e prestou os esclarecimentos adiante referenciados: 
- A AMO e CUOeste tem acompanhado a evolução do dossier sobre o aeroporto 

da Ota; 
- Foi chamada a atenção da Resioeste no sentido de resolver a problemática 

relacionada com o entulhamento verificado junto aos ecopontos; 
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- A recuperação da EM entre Ferrel e Atouguia da Baleia irá iniciar-se 
brevemente; 

- Apesar da limpeza das rotundas do IP6 ser da responsabilidade do IEP a 
Câmara tem providenciado a sua execução; 

- Foram colocados em funcionamento os furos de captação de água 
desactivados e realizada campanha de sensibilização à poupança através da RFM e 
desdobrável; 

- Foi aberto concurso para a execução das obras da regueira-madre de Geraldes; 
- Utilizou os meios ao seu alcance para obviar rapidamente aos problemas 

surgidos com a onda de insegurança pública que se verificou no fim de semana; 
- O calendário previsto para a ligação às Águas do Oeste será em finais de 

2006/2007. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 11 DE ABRIL DE 2005, RELATIVA 

AO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE 

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

da palavra o Senhor Director Delegado dos SMAS, Senhor Eng.º João Raminhos, que 
fez a apresentação do regulamento, deu conhecimento do quadro legal em que se insere 
e aludiu à sua compatibilização com o sistema de interesses tendo em consideração as 
dificuldades das empresas existentes para cumprimento aos limites programados e 
exigíveis e o esforço financeiro a disponibilizar pelos SMAS face aos avultados encargos 
que tal investimento encerra. 

 
Seguidamente, intervieram os senhores adiante identificados: 
 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou quais as acções de sensibilização que foram efectuadas e se os 

resultados obtidos foram satisfatórios; 
- Solicitou informação sobre as consequências financeiras para os SMAS em 

caso de incumprimento; 
- Perguntou quais os montantes das coimas e como são fixadas; 
- Disse ter ficado com a ideia de que tais medidas iriam despoletar problemas 

de ordem social. 
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Presidente da Câmara: 
 
- Disse que o documento teve a preocupação de alargar o prazo para que as 

indústrias se pudessem adaptar ao quadro regulamentar proposto; 
- Salientou o investimento efectuado por algumas empresas para minorar o 

impacto dos problemas ocorridos na ETAR; 
- Referiu que o objectivo do regulamento é acabar com os prevaricadores. 
 

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 em próxima reunião, a realizar no dia 6 de Maio, e com a seguinte ordem 
de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 

 
1– Apreciação e votação das deliberações camarárias de 7 de Março e 18 

de Abril de 2005, relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de 
terreno; 

2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 11 de Abril de 2005, 
relativa ao Regulamento do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do Município 
de Peniche; 

3– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa aos documentos de prestação de contas da Câmara Municipal da gerência de 
2004; 

4– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa aos documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados da 
gerência de 2004; 

5– Apreciação e votação da deliberação camarária de 18 de Abril de 2005, 
relativa à 1.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2005, 
dos Serviços Municipalizados; 

6– Apreciação e votação da alteração dos Estatutos da Associação de 
Municípios do Oeste; 

7– Apreciação e votação do Regulamento de Instalação, Exploração e 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem. 
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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 horas e trinta 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 nove dias do mês de Abril do ano dois mil e cinco, no edifício-sede das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas, 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, Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Susete Silva Costa Laranjeira, Paulo Jorge Ferreira Santos, José António Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Márcia João Brás de Timóteo e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

