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ACTA    N.º    4/2005ACTA N.º 4/2005  
 

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  J U N H 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  

1 7   D E   J U N H O   D E   2 0 0 5 :  
 

Aos dezassete dias do mês de Junho do ano dois mil e cinco, no Auditório do 
Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta 
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, Jorge Santos 
Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim António 
Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo Jorge Ferreira Santos, 
José António Bombas Amador, João Manuel Jesus Gomes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
António José de Azevedo Filipe, Rui António Rodrigues Carvalho 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 23 de Maio 

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

2– Apreciação e votação da deliberação camarária de 6 de Junho 
de 2005, relativa à 1.ª Revisão do Orçamento Municipal e Plano Plurianual de 
Investimentos para 2005; 

3– Apreciação e votação das deliberações camarárias de 6 de 
Junho de 2005, relativas à ratificação da execução dos trabalhos de 
beneficiação das Estradas Municipais entre Ferrel e Serra d'El-Rei e Ferrel e 
Atouguia da Baleia, por administração directa; 
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4– Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia como membro 
da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

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

trabalhos os Senhores Manuel Machado Chagas, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Raul 
Fernando Conceição Santos e Joaquim Raul Gregório Farto. 

 
Não compareceu à reunião o Senhor Álvaro André Paiva Amador. 
 
Assistiu à reunião o Vereador, Senhor António José Ferreira Sousa Correia 

Santos. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

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

justificação de faltas, a seguir indicados: 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, às reuniões de 29 de Abril e 6 de 

Maio de 2005, por motivos de ordem profissional. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

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 Rogério Manuel Dias Cação, por razões de natureza profissional. 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, por se encontrar ausente do concelho. 
- Da Senhora Sandra Cristina Machado Matos, por motivos de ordem familiar. 
- Da Senhora Márcia João Brás de Timóteo, por motivo de assistência à família. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhores Humberto Manuel Costa Ferreira e Carlos Manuel Ramos Franco (do 
PS) e Senhora Catarina Santos Correia (da CDU), reconheceu os seus poderes, pelo que 
passaram, de imediato, a participar na reunião. 
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Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa, após ter enaltecido o mérito dos 

percursos políticos de Álvaro Cunhal e Vasco Gonçalves, propôs que se prestasse 
homenagem aos dois estadistas falecidos através da dispensa de um minuto de silêncio, 
que foi cumprido de pé.  

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

 
Foram presentes as actas n.ºs 2/2005 e 3/2005, respectivamente das reuniões 

realizadas nos dias 29 de Abril e 6 de Maio de 2005, tendo sido dispensada a leitura das 
mesmas por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos 
deputados municipais. 

 
Postas à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Acta n.º 2/2005 – Aprovada, por maioria, com 6 abstenções. 
Acta n.º 3/2005 – Aprovada, por maioria, com 3 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 - Ofício n.º 1414, datado de 13 de Abril de 2005, do Município de Vila Franca 

de Xira, divulgando o encontro “Autarquias e Cultura”, no dia 12 de Maio de 2005. 
2 - Carta n.º 1997MAIL/05, datada de 28 de Abril de 2005, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, remetendo cópia de intervenção 
proferida pelo Senhor Deputado António Filipe, no Plenário da Assembleia da 
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República, sobre a Alteração à lei Eleitoral para os órgão das Autarquias Locais. 
3 - Circular n.º 60/2005, datada de 29 de Abril de 2005, da ANMP, remetendo 

exemplares do boletim n.º 135, de Abril de 2005. 
4 - Circular n.º 64-B/2005, datada de 9 de Maio de 2005, da ANMP, 

informando da realização de uma sessão de informação e esclarecimento sobre o IMI, 
no dia 18 de Maio, em Coimbra. 

5 - Ofício, datado de 11 de Maio de 2005, do Presidente do Conselho Directivo 
da Escola Superior de Educação de Leiria, informando da suspensão das suas funções 
por ter sido nomeado Director Regional da Educação do Centro, e agradecendo a 
colaboração prestada. 

6 - Ofício circular n.º 16/2005, datado de 13 de Maio de 2005, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, remetendo um 
exemplar da publicação “Lisboa e Vale do Tejo – Reabilitação do Património e Arte em 
Rede”. 

7 - Carta n.º 109251/X, datada de 10 de Maio de 2005, do Grupo Parlamentar 
do Partido Ecologista “Os Verde”, que remete cópia do Projecto de Lei n.º 43/X que 
suspende as culturas transgénicas com fins comerciais em território nacional. 

8 - Carta n.º 2046MAILCC/05, datada de 13 DE Maio de 2005, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, que remete cópia do Projecto de Lei que 
altera a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

9 - Carta n.º 2069MAILCC/05, datada de 20 de Maio de 2005, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, remetendo cópia de intervenção 
proferida pelo Senhor Deputado Abílio Fernandes, na Sessão Plenária do dia 19 de 
Maio, sobre o Projecto de Lei 66/X do PCP. 

10 - Carta, datada de 1 de Junho de 2005, da Associação de Protecção dos 
Animais de Peniche, remetendo cópia enviada na mesma data ao Senhor Presidente da 
Câmara. 

11 - Circular n.º 136/2005, datada de 31 de Maio de 2005, da ANMP, remetendo 
exemplares do boletim n.º 136, de Maio de 2005. 

12 - Exemplar n.º 201 – Maio de 2005, do jornal "Associação" – Órgão Oficial da 
Associação Portuguesa de Deficientes. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
José António Amador: 
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- Solicitou informação sobre as conclusões a que se chegou na sessão de 

esclarecimento referida no ponto 4. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que os assuntos referenciados nos pontos 8 e 9 deveriam ser mais 

esclarecedores. 
 
Jorge Amador: 
 
- Fez a leitura da carta da APAP referida no ponto 10 e perguntou qual a 

situação actual do processo. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Disse que, relativamente à questão relacionada com a construção do canil 

Municipal têm sido encetadas diligências para encontrar uma solução, nomeadamente 
através de acção conjunta com a Câmara Municipal da Lourinhã, e que o assunto 
poderia vir a ser objecto de apreciação em próxima reunião do executivo. 

 
Presidente da Mesa:  
 
- Salientou o facto das reuniões passarem a ser realizadas no auditório cultural e 

propôs que se apresentasse um voto de congratulação à Câmara pelo nível das 
instalações conseguidas. 

 
Submetido à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

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 
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tratados. 
 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
João Barradas: 
 
- Solicitou informação sobre o conteúdo dos assuntos tratados constantes do 

ponto 6.6, nomeadamente quanto à questão relacionada com a continuidade da unidade 
industrial “Idal”. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Prestou as seguintes informações: 
- Na reunião realizada na AMO com a CCDR Centro foram tratados assuntos 

relacionados com a transição da Comunidade Urbana do Oeste para a Região Centro; 
- A Heinz, proprietária da Idal, procura parceiro para venda de todas as suas 

empresas sediadas na Europa, foi-lhe também transmitido que, de momento, não está 
previsto o fecho da unidade de Peniche e tem vindo a acompanhar o desenvolvimento 
da situação, nomeadamente através de exposição ao Secretário de Estado da Pescas a 
lembrar as verbas recebidas para o desenvolvimento e operacionalidade da empresa; 

- Na reunião com o Secretário de Estado do Turismo foram tratados os assuntos 
relacionados com a construção da Pousada da Enatur, na Fortaleza, nomeadamente o 
desbloqueamento dos apoios financeiros, e endereçado convite para visitar as 
instalações. 

 
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: 
 
Apresentou e fez a leitura da declaração cujo texto a seguir se reproduz: 
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«Álvaro Cunhal, figura incontornável na história contemporânea da luta do povo português, 
dedicou toda a sua vida aos mais dignos e belos valores da humanidade, ao ideal e projecto comunista, à 
causa da classe operária e dos trabalhadores, à defesa intransigente dos direitos dos povos. Como 
comunista, revolucionário e patriota, Álvaro Cunhal foi um exemplo de militância, de luta abnegada pela 
transformação da sociedade, na luta pelo Portugal de Abril, na luta pelo socialismo. 

Consideramos que a mais justa homenagem que se pode realizar é prosseguir a luta libertadora 
que Álvaro Cunhal abraçou até ao fim dos seus dias pelo fim da exploração do homem pelo homem, pela 
paz, pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo, pelo comunismo. 

 
Uma outra personalidade muito querida dos comunistas e democratas portugueses que nos 

deixou foi o General Vasco Gonçalves, homem bom, de imensa honestidade e humanidade. Quando os 
animais falavam e diziam “Igualdade, Liberdade e Fraternidade”, esses foram os tempos em que Vasco 
Gonçalves foi primeiro-ministro de Portugal. Eram outros tempos, decerto. Não sei se os tempos que 
vivemos são tempos melhores. 

 
A morte do poeta Eugénio de Andrade foi outro acontecimento que aumentou o luto destes dias 

de luto. Mas, assim como a luta e sendo, sem dúvida parte da luta, o poema continua: 
É urgente o Amor, 
É urgente um barco no mar. 
 
É urgente destruir certas palavras, 
Ódio, solidão e crueldade, 
Alguns lamentos, 
Muitas espadas. 
 
É urgente inventar a alegria, 
Multiplicar os beijos e as searas, 
É urgente descobrir rosas e rios 
E manhãs claras. 
 
Cai o silêncio nos ombros, 
E a luz impura até doer. 
É urgente o amor, 
É urgente permanecer. 
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Álvaro Cunhal, Vasco Gonçalves, Eugénio de Andrade. 
Três personalidades que nos deixaram? Não, que continuam. 
Porque continuaremos a luta pela concretização dos sonhos pelos quais Álvaro Cunhal, Vasco 

Gonçalves e Eugénio de Andrade connosco lutaram: “Sonhamos com um mundo melhor onde uns não 
vivam da dor de outros homens, onde não se matem crianças com metralhadoras, onde o ar se respira 
com liberdade. 

É esse o sonho que nos dá força para lutar e para fofrer, para nos afirmarmos felizes na nossa 
dura vida, mesmo quando perdemos muito do que nos é mais querido”. 

Álvaro Cunhal. 
Peniche, 17 de Junho de 2005.» 
 
Seguidamente, o Senhor 2.º Secretário da Mesa procedeu à leitura do texto 

apresentado pelo PS, cujo teor, a seguir se transcreve: 
 
«VOTO DE CONGRATULAÇÃO
 
Considerando a recente nomeação do Eng.º António Guterres para alto comissário para os 

refugiados da ONU, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 17 de Junho de 2005, congratula-se 
com a nomeação de um cidadão português para tão nobre e prestigiante missão, desejando-lhe os 
maiores êxitos profissionais para levar a cargo tão árdua e difícil tarefa.» 

 
Submetido à votação, foi o documento em apreço aprovado, por maioria, com 

25 votos a favor e 1 abstenção. 
 

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

os Senhores adiante identificados: 
 
Jorge Amador: 
 
- Disse ter tido conhecimento de que dão como certo o encerramento da fábrica 

Ramirez, que associado à situação da Idal provocará uma rotura social complexa e 
delicada e perguntou se a Câmara teve acesso a alguma informação sobre o problema; 

- Questionou sobre a continuidade da feira mensal e a manutenção da Festa de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, no Campo da República. 

 
Paulo Santos: 
 
- Chamou a atenção para a necessária melhoria do ordenamento e ajustamento 

a efectuar no parque de estacionamento do Baleal. 
 
Paulo Rodrigues: 
 
- Perguntou qual o grau de satisfação das Águas do Oeste em relação ao 

cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito dos investimentos a realizar no 
concelho de Peniche; 

- Disse estranhar que o assunto relacionado com a marina não conste do 
agendamento dos trabalhos e questionou sobre se era ou não possível que aquela fosse 
construída dentro do porto de Peniche e desenvolvida na parte velha da cidade face às 
valências lúdica, comercial e piscatória que já dispõe; 

- Referiu-se às dificuldades existentes na ESTMAR quanto à responsabilidade 
de assumpção dos encargos com o fornecimento de energia eléctrica; 

- Chamou a atenção para a insegurança que se vem verificando no Baleal, 
devido, por um lado, à falta de nadador-salvador na praia e, por outro, a problemas 
surgidos à saída da discoteca “Voilá” e para a necessidade de tomada de posição 
imediata que resolva a situação; 

- Felicitou a elaboração da agenda cultural. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Disse que o assunto da marina foi objecto de discussão pública há 15 dias atrás 
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e que ainda se está na fase de elaboração do projecto; 
- Referiu que as actividades da pesca e da marina são compatíveis, pelo que é 

perigoso fazer-se afirmações de que aquela está em declínio e poderá representar cada 
vez menos no contexto da economia local; 

- Comentou, após leitura efectuada pelo Senhor Presidente da Câmara, o 
comunicado distribuído pela empresa Idal, a actualidade da actividade comercial e 
perspectiva de negociação da referida empresa e manifestou a sua apreensão face à 
problemática que poderá geral ao nível do desemprego e crescimento da actividade 
económica local. 

 
Américo Gonçalves: 
- Manifestou a sua preocupação em relação ao dispêndio de água por parte do 

Município; 
- Perguntou se o estabelecimento de bebidas instalado junto à praia do 

Quebrado e que se encontra ladeado de caniçal está devidamente licenciado e 
autorizado a funcionar; 

 
Jorge Amador: 
 
- Chamou a atenção para a falta de limpeza das placas e espaços da 

responsabilidade do IEP. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Solicitou a intervenção do Município para que junto do Ministério da Saúde se 

proceda à iluminação dos espaços junto ao Centro de Saúde; 
- Sugeriu que se ponderasse a forma de fixação de publicidade no jardim do 

Baluarte; 
- Perguntou quais as previsões de fornecimento de água sem interrupção e se 

vão ser encetadas medidas de racionamento no abastecimento; 
- Referiu que a Câmara tem obrigação de tomar medidas sobre o funcionamento 

do bar na praia do Quebrado; 
- Chamou a atenção para a sujidade das praias e necessidade de uma melhor 

intervenção; 
- Disse haver falta de atitude pedagógica quanto ao estabelecimento de bebidas 

instalado em edifício no Quebrado, para cuja situação os serviços de fiscalização não 
estão preparados no exercício das suas funções; 
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- Opinou que o assunto da marina oceânica deveria ser discutido na Assembleia 
Municipal antes da submissão a discussão pública e afirmou não concordar com 
algumas opções a tomar, nomeadamente com a relocalização do Parque de Campismo e 
admissão de construção em desfavor da beleza natural existente e que o investimento 
deverá fazer-se exclusivamente com dinheiros privados; 

- Disse não aceitar a opinião que tudo está bem ao nível das pescas e afirmou 
que a Câmara tem obrigação de desenvolver esforços para que a situação tenha 
resultados positivos e sugeriu a criação de grupo de trabalho para análise e estudo do 
problema. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Chamando a atenção para o estacionamento abusivo de auto-caravanas fora 

dos espaços existentes (parques de campismo), necessidade de adequada fiscalização e 
eventual de criação de local próprio para o efeito. 

 
Presidente da Câmara: 
 
Deu conhecimento e prestou as informações e esclarecimentos a seguir 

referidos: 
- Não tem informação sobre o encerramento da fábrica Ramirez; 
- Um dos cenários possíveis da Idal tem a ver com a venda do negócio; 
- A feira mensal vai realizar-se pela última vez em Agosto, no Campo da 

República; 
- A festa de Nossa Senhora do Boa Viagem está em estudo quanto ao modelo a 

encontrar e que possa ser objecto de viabilização em outro espaço; 
- Os arranjos no parque de estacionamento do Baleal devem-se a estudo 

efectuado pela comissão de trânsito; 
- A ETAR de Atouguia da Baleia está em fase de adjudicação e foi lançado 

concurso para a construção da ETAR de Serra d'El-Rei; 
- Efectuou reunião com o Presidente do IPL sobre a assumpção da 

responsabilidade pelo pagamento da energia eléctrica da ESTMAR; 
- A Praia do Baleal, devido à concessão da bandeira azul, terá que ter vigilância; 
- Agradeceu a felicitação da execução da agenda cultural; 
- Foram dadas orientações aos SMAS para tomar medidas de estímulo à 

poupança de água; 
- Fez leitura de ofício remetido ao IEP sobre a falta de limpeza em espaços da 
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sua responsabilidade; 
- Foram tomadas medidas há um ano sobre a falta de iluminação junto ao 

Centro de Saúde onde se sugeriu a coordenação de soluções por esta entidade; 
- Tem sido feito um esforço para que as praias se encontrem diariamente 

limpas; 
- Não está previsto investimento público com a construção da marina oceânica; 
- Foram colocadas placas de proibição de estacionamento da viaturas e auto-

caravanas em vários locais; 
- No Edifício Vasco da Gama está a decorrer a avaliação do estudo de impacto 

ambiental do fosso das muralhas. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período, interviu o Senhor Joaquim Leonardo, reiterando o pedido de 

atribuição do nome de Silvano Ribeiro a uma artéria da cidade de Peniche. 
O Senhor Presidente da Mesa informou que iria comunicar a pretensão à 

Câmara, a quem compete decidir sobre a matéria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 23 DE MAIO 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: 
 
a) Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 30,00 m2, sita na 

Rua Agasalho do Pardal, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que 
confronta do norte com Município de Peniche, do sul com Hernani Leal Catarino, do 
nascente com Rua Agasalho do Pardal e do poente com Domingos Antunes Bicho; 

b) Parcela de terreno, destinada a completamento de logradouro, com a área de 
21,00 m2, sita na Rua Principal, no lugar de Casais de Júlio, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com Imojúlio – 
Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da, do sul com Herdeiros de Frutuoso dos 
Santos e do poente com Rua Principal. 
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Submetidas à votação uma após outra, as deliberações em apreço, constatou-se 
os seguintes resultados:  

 
Parcela identificada na alínea a) – Considerada, por unanimidade, desafectada 

do domínio público e integrada no domínio privado do Município. 
 
Parcela identificada na alínea b) – Retirada, por unanimidade, devendo 

aguardar novos desenvolvimentos do processo. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 6 DE JUNHO DE 2005, RELATIVA À 
1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 
2005: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, não se 

regista quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta aprovada, por maioria, com 7 abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 6 DE JUNHO DE 2005, 
RELATIVAS À RATIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE BENEFICIAÇÃO DAS 

ESTRADAS MUNICIPAIS ENTRE FERREL E SERRA D'EL-REI E FERREL E ATOUGUIA DA 

BALEIA, POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 

intervieram os Senhores: 
 
Jorge Amador: 
 
- Perguntou se está prevista a construção da rotunda na Rua do Aterro, em 

Serra d'El-Rei. 
 
Paulo Santos: 
 
- Sugeriu que os trabalhos decorressem fora da época alta, por ser este o 

período de maior tráfego rodoviário nos locais onde vão ser efectuadas as intervenções. 
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Submetidas a votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar as deliberações 
em apreço, através das quais foram aprovadas as propostas apresentadas. 

 
ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA COMO MEMBRO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, tendo o 

Senhor Presidente da Mesa proposto o nome do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel para fazer parte da referida comissão. 

 
Submetida à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade, e como 

consequência eleito o Senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão, Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel, como membro representante da Assembleia Municipal na 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 
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 quinze 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 dezassete dias do mês de Junho do ano dois mil e cinco, no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta 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, Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo Jorge Ferreira Santos, José António Bombas Amador, João Manuel Jesus Gomes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, António José de Azevedo Filipe, Rui António Rodrigues Carvalho e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

