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ACTA    N.º    5/2006ACTA N.º 5/2006  
 

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    

9  D E   J U N H O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos nove dias do mês de Junho do ano dois mil e seis, no Auditório do Edifício 
Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, 
estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, Orlando Ferreira Cipriano 
Santos, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, António Manuel Prioste 
Salvador, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando Conceição Santos, António José 
Azevedo Filipe, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Vítor 
Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro e Tiago Jorge 
Carvalho Gonçalves, 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 da deliberação camarária de 16 de Maio 

de 2006, relativa à desafectação do domínio público de nove parcelas de terreno; 
2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 8 de Maio 

de 2006, relativa a um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças do Município; 
3. Designação de um membro de cada grupo representado na 

Assembleia Municipal para integrar a Comissão Municipal de Trânsito. 
 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos as Senhoras Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe e Sandra Cristina 
Machado de Matos e os Senhores Jorge Santos Carvalho, António José Azevedo Filipe, 
Júlio Alberto Silva Coelho, Américo Araújo Gonçalves, Álvaro André Paiva Amador e 
Nuno Eduardo Faustino Rainha. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 09.06.2006  *  Livro 16 * Fl. 54 

Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto 
Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:

 
A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente de Junta 

da Freguesia de Ferrel, 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 Alfredo de Jesus dos Santos. 

 
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 João Manuel Jesus Gomes, para o dia de hoje. 
- Do Senhor José António Leitão da Silva, para o dia de hoje. 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, para o dia de 

hoje. 
- Do Senhor Almiro José Oliveira Lopes, por um período de 24 horas, por 

motivos de natureza profissional. 
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, pelo período que decorre do dia 5 a 13 

de Junho corrente. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente os elementos que se seguem nas respectivas listas, 
Senhores Jacinto Sousa Pinto (CDU), Marco António Borges Bem (PS), Ângelo Miguel 
Ferreira Marques (PS) e Rui Manuel Santos Martins (PSD), reconheceu os seus poderes, 
pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
INÍCIO DE MANDATO:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que, na sequência da 

renúncia de mandato do anterior presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei e 
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após a realização de Assembleia de Freguesia para eleição de nova Junta de Freguesia, 
se encontrava na sala o Senhor António Filipe Monteiro Vitória, novo presidente da 
referida Junta de Freguesia, e, verificando a sua identidade e legitimidade, convidou-o a 
participar de imediato na reunião, formulando-lhe votos de boas vindas. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

 
Foram presentes as actas n.os 3 e 4/2006, das reuniões realizadas nos dias 26 e 

28 de Abril de 2006, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os respectivos 
textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados municipais. 

 
Posta à discussão a acta n.º 3/2006, intervieram os deputados municipais 

adiante identificados, que referiram o seguinte: 
 
Henrique Bertino: 
- Na folha 35, onde consta “Informou que a entrevista só teve a ver com a 

declaração de renúncia do Senhor Carlos Mota” deve ficar mencionado “Informou que 
a entrevista só teve a ver com a Freguesia de Ajuda”. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Na sua intervenção registada na folha 34 deve ficar mencionada a sugestão do 

PS de adiamento da apreciação do Orçamento e das GOP; 
- Na mesma folha onde consta “Questionou por quem foram suportados os 

custos da conclusão das obras do Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia” deve 
ficar mencionado “Questionou por quem foram suportados os custos dos trabalhos 
realizados durante a noite para concluir as obras do Largo de São Leonardo, em 
Atouguia da Baleia”; 

- Na mesma folha, onde consta “Deu conhecimento que o caminho da barragem 
se encontra intransitável devido às regas ali realizadas” deve ficar mencionado “Deu 
conhecimento que alguns troços do caminho da barragem se encontram intransitáveis 
devido às regas ali realizadas”. 

 
Submetida à votação a acta em apreço, e já com as correcções preconizadas, foi 
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a mesma aprovada, por unanimidade. 
 
Posta à discussão a acta n.º 4/2006, intervieram os deputados municipais 

adiante identificados, que referiram o seguinte: 
 
José António Amador: 
- Na folha 45, onde consta “Referiu que os valores em dívida estavam estimados 

em 31 de Dezembro de 2005, em cerca de 7.000.000,00 euros” deve ficar mencionado 
“Referiu estar perante um bom Orçamento e Plano atendendo à herança deixada pelo 
PS e que os valores em dívida estavam estimados em 31 de Outubro de 2005, em cerca 
de 10.000.000,00 euros”. 

 
Tiago Gonçalves: 
- No ponto de discussão acerca do Regimento, registado na folha 53, deve ficar 

consignado que o Deputado Municipal José Leitão interveio apenas para referir a 
questão da gravação das sessões e quem deverá ficar a guarda das cassetes, e que ele, de 
seguida, sugeriu que a convocatória fosse divulgada no sítio do Município na Internet e 
que o PS concordava que as cassetes ficassem á guarda do Arquivo Municipal. 

 
Jacinto Pinto: 
- Que na acta em apreço não se encontra registada a presença do Senhor Delfim 

Campos na reunião e o documento que entregou à Mesa. 
 
Atendendo às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Mesa sugeriu 

que a acta n.º 4/2006 não fosse votada e fosse presente na próxima reunião, após 
introdução das emendas indicadas, para nova apreciação e votação. 

 
A Assembleia deliberou, por unanimidade, que a acta n.º 4/2006 fosse 

submetida a votação na próxima 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 
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documentos recebidos, excepto quanto aos cinco últimos assuntos, de que o Senhor 
Presidente da Mesa deu conhecimento. 

 
1 - Carta, datada de 21 de Março de 2006, da Junta Regional de Lisboa do 

Corpo Nacional de Escutas, endereçando convite para a celebração da festa do patrono 
do escutismo, em Loures, no dia 7 de Maio. 

2 - Circular n.º 58/2006-AG, datada de 19 de Abril de 2006, da ANMP, dando 
conhecimento de uma acção de informação relativa ao acesso aos documentos 
administrativos, a realizar em Setúbal, no dia 25 de Maio. 

3 - Fax, datada de 27 de Abril de 2006, do Partido Comunista Português, 
endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para estar presente numa iniciativa 
comemorativa do 25 de Abril, a realizar na Fortaleza de Peniche, no dia 30 de Abril. 

4 - Ofício n.º 228/CPCJ, datado de 28 de Abril de 2006, da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, remetendo um exemplar do relatório anual 
de actividades daquela comissão. 

5 - Circular n.º 61-A/2006-PB, datada de 27 de Abril de 2006, da ANMP, 
remetendo informação atinente á “Gripe Aviária”. 

6 - Ofício n.º 2750, datado de 2 de Maio de 2006, da Câmara Municipal de 
Peniche, endereçando convite ao Senhor Presidente para fazer parte da Comissão de 
Honra da 27.ª Edição da Corrida das Fogueiras da Cidade de Peniche, que terá lugar no 
próximo dia 24 de Junho. 

7 - Circular n.º 62/2006-CO, datada de 28 de Abril de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 146, de Abril de 2006. 

8 - Circular n.º 64/2006-EO, datada de 10 de Maio de 2006, da ANMP, 
remetendo cópia da resolução do conselho directivo daquela associação relativa ao 
encerramento dos serviços de saúde. 

9 - Circular n.º 65/2006-EO, datada de 10 de Maio de 2006, da ANMP, 
remetendo cópia da resolução do conselho directivo daquela associação relativa à 
venda do património do estado. 

10 - Carta n.º 12/D/2006, da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, 
endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para estar presente na festa de 
aniversário daquela associação, que teve lugar no dia 20 de Maio. 

11 - Circular n.º 66/2006, datada de 15 de Maio de 2006, da ANMP, 
endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para estar presente na cerimónia de 
comemoração dos 30 anos de poder local, a realizar na cidade do Porto, no dia 8 de 
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Junho. 
12 - Circular n.º 70/2006, datada de 17 de Maio de 2006, da ANMP, atinente ao 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), nomeadamente 
ao período de discussão pública que decorre até 9 de Agosto de 2006. 

13 - Circular n.º 67/2006-AS, datada de 16 de Maio de 2006, da ANMP, 
solicitando contributos para a II Conferência “Ordenamento do Território e Revisão dos 
PDM”, que se realizará no próximo mês de Outubro. 

14 - Ofício n.º 261/CPCJ, datado de 25 de Maio de 2006, da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, remetendo um exemplar do seu 
Regulamento Interno. 

15 - Exemplar n.º 167 – Maio 2006, do Boletim Informativo da Associação 
Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

16 - Exemplar n.º 7 – Abril 2006, do Boletim Informativo AdOnotícias. 
17 - Exemplar n.º 73 – Março/Abril de 2006, de “O Jornal do Deficiente”. 
18 - Exemplar n.º 26 – Abril 2006, do “Boletim do STAL”. 
19 - Carta, datada de 18 de Abril de 2006, do Senhor Carlos Norberto Freitas 

Mota, relativa à declaração política apresentada pelo Senhor Henrique Bertino na 
reunião de 29 de Dezembro de 2005. 

20 - Circular n.º 69/2006-LP, datada de 24 de Maio de 2006, da ANMP, 
remetendo cópia da resolução política aprovada na XXIII Assembleia Geral do 
Conselho dos Municípios e Regiões da Europa. 

21 - Fax, datado de 23 de Maio de 2006, do Senhor Reinaldo Gomes, dando 
conhecimento do seu novo endereço postal. 

22 - Circular n.º 74/2006, datada de 26 de Maio de 2006, da ANMP, 
endereçando, novamente, convite ao Senhor Presidente da Mesa para estar presente na 
cerimónia de comemoração dos 30 anos de poder local, a realizar na cidade do Porto, no 
dia 8 de Junho. 

23 - Requerimento, datado de 5 de Junho de 2006, do Deputado Municipal 
Tiago Gonçalves, solicitando que o Senhor Presidente da Câmara disponibilize o 
dossier completo relativo ao VII Festival Sabores do Mar. 

 
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Deputado Municipal Tiago 

Gonçalves que solicitou cópia do relatório da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Peniche referido no ponto 4. 
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c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

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

 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
António Filipe: 
- Informou não ter recebido a informação do Senhor Presidente da Câmara. 
 
Sérgio Leandro: 
- Felicitou o envio da informação do Senhor Presidente da Câmara e de outros 

documentos respeitantes à sessão por via electrónica, pela poupança de papel que isso 
representa; 

- Sugeriu a criação de uma área reservada à Assembleia Municipal no site do 
Município; 

- Solicitou informação sobre o andamento do processo relativo á energia das 
ondas; 

- Louvou o lançamento do Concurso Interescolar de Poupança de Água e 
Energia. 

 
Presidente da Câmara: 
- Lamentou o facto do Senhor Deputado Municipal António Filipe não ter 

recebido a sua informação, não obstante o cuidado que houve no envio da mesma; 
- Relativamente à energia das ondas, informou que se prevê para Setembro 

próximo a instalação de uma pá ao nível do fundo, que, entretanto, serão instalados 
medidores de correntes utilizando serviços locais e que as empresas financiadoras estão 
bastante optimistas com o projecto; 

- Referiu-se, ainda, ao seminário “Aproveitamento da Energia das Ondas”, que 
decorreu no âmbito do VII Festival Sabores do Mar, e que as intervenções proferidas no 
mesmo se encontram disponíveis no site do Município. 
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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. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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

os Senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Informou da reunião de representantes dos Grupos Municipais, onde foram 

tratados os seguintes assuntos: 
- A forma como os Membros da Assembleia tomarão lugar na sala; 
- A afectação de um funcionário do Município para apoio à Assembleia; 
- A disponibilização de uma sala para uso dos Membros da Assembleia; 
- As próximas sessões ordinárias da Assembleia terão lugar, em princípio, nos 

dias 22 de Setembro e 15 de Dezembro;  
- Está prevista a realização de um debate político para o dia 27 de Outubro 

sobre tema a acertar; 
- Os representantes dos Grupos Políticos reunirão com a Mesa da Assembleia 

durante a primeira semana de Setembro e a quarta semana de Novembro; 
- A interrupção do “Período de antes da ordem do dia”, podendo ser retomado 

depois, para dar lugar ao “Período de intervenção do público”, sempre que se esteja a 
ultrapassar o limite das duas horas de debate. 
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António Filipe: 
- Relativamente à nova disposição da sala, sugeriu que a Mesa da Assembleia 

ficasse num nível mais elevado que a bancada dos membros da Câmara e que os 
representantes das Freguesias ficassem ao mesmo nível da Câmara numa única 
bancada. 

 
Presidente da Mesa: 
- Referiu que, da sua parte, não vê inconveniente em estar ao nível da Câmara, e 

que, relativamente aos representantes das Freguesias, se eles assim o desejarem, será 
criada uma bancada própria. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Procedeu à leitura da seguinte proposta: 
 
“PROPOSTA: 
A população jovem deste Município foi descurada por este executivo municipal 

por não ter aceite ser parceiro da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no 
Programa Nacional de Juventude (PNJ). O PNJ tem como objectivo diagnosticar os 
problemas, as necessidades e as oportunidades dos jovens, nas mais diversas áreas, 
com o intuito de se repensar as políticas de juventude. Em Espanha e no Brasil 
realizaram-se iniciativas idênticas a esta, e conseguiram estimular a participação dos 
jovens na discussão do seu futuro. 

Entendemos que tanto mais sucesso haverá neste repensar de políticas quanto 
mais envolvimento e empenho for dado pelas entidades parceiras. 

Lamentamos, portanto, que a um desafio desta importância, lançado pelo 
Governo através das delegações regionais do Instituto Português da Juventude (IPJ), 
no distrito de Leiria apenas a Câmara Municipal de Leiria, a de Caldas da Rainha e a 
de Porto de Mós tenham aceite ser parceiras do PNJ. 

Porque entendemos que os jovens do nosso município devem ser ouvidos e 
porque em consciência do nosso papel tudo devemos fazer para promover esforços 
para que tal aconteça e para que esta iniciativa não se torne numa oportunidade 
perdida, os deputados municipais da JS integrados no grupo do PS, propõem: 

a)  A realização, pela Assembleia Municipal, de um Seminário sobre Políticas de 
Juventude, no qual possamos dar a oportunidade aos jovens deste concelho e também 
do nosso distrito, convidando para o efeito o IPJ de Leiria a associar-se a essa 
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iniciativa, de exprimirem as suas preocupações e os seus anseios, contribuindo assim 
para que o Governo possa, em consciência e com conhecimento de causa, trabalhar 
num projecto com futuro para os jovens de Portugal. 

b)  Para o efeito da alínea anterior, propomos igualmente a constituição de uma 
comissão que fique responsável pela organização e execução do referido seminário, 
para o qual se solicita a colaboração dos demais órgãos autárquicos. 

Assim o propomos, sabendo que é nossa obrigação permitir que aos jovens do 
nosso Município seja possível participar na decisão de importantes desafios relativos 
ao seu futuro. Ao ouvi-los, com toda a certeza que daremos mais um passo em frente 
por eles e pelo seu futuro. 

Peniche, 9 de Junho de 2006. 
Deputados Municipais subscritores: Ângelo Marques e Tiago Gonçalves 
Grupo Municipal: Partido Socialista (PS)” 
 
Henrique Bertino: 
- Disse que gostava que o Senhor Presidente da Câmara se pronunciasse sobre o 

assunto. 
 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que existe uma relação de colaboração entre a Câmara e o IPJ de Leiria 

e que não lhe compete apreciar a proposta apresentada. 
 
Presidente da Mesa: 
- Referiu ser uma temática pertinente e que vai levar a proposta para análise na 

reunião de representantes dos Grupos Políticos. 
 
Henrique Bertino: 
- Disse ter consultado o site da JS e que o que lá está escrito sobre a CDU não 

corresponde á realidade, uma vez que a sua opinião não vincula a CDU; 
- Solicitou a disponibilização dos dados contabilísticos relativos aos dois 

últimos mandatos autárquicos; 
- Lembrou a necessidade de se instalar um posto de abastecimento para auto-    

-caravanas e de recolha de dejectos, junto aos lavadouros do Filtro, proposta 
apresentada ao executivo anterior aquando da realização das obras de recuperação dos 
referidos lavadouros, e que este rejeitou; 
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- Reiterou a necessidade de recuperação da praia do Molhe Leste e do espaço 
envolvente; 

- Leu o seguinte documento: 
 
“Exmos. Senhores, 
Vou fazer uma comunicação escrita tendo plena consciência dos aspectos 

problemáticos que a mesma envolve. 
Alguns dos presentes podem considerar que mordi o isco, outros ficarão 

surpreendidos porque não lhes dei conhecimento do que iria fazer. 
Não estou preocupado com qualquer tipo de reacção que esta minha 

intervenção possa vir a provocar. 
Não suporto ambientes sustentados em falsidades mal disfarçadas ou 

pretensos puritanismos imaculados. 
Há coisas que me incomodam muitíssimo. Falar de questões sensíveis que 

envolvam sentimentos, é para mim desde logo muito complexo. 
Depois do que ouvi nas duas últimas sessões desta assembleia e do que vou 

ouvindo por aí a propósito da saída do Prof. Delfim de Vereador, depois  do que li e 
ouvi em resultado de uma conferência de imprensa dos dirigentes do PS local, mais do 
que não seja como contraponto ao que tem sido dito, tenho a registar o seguinte: 

Todos têm direito à sua verdade. 
Da minha parte, hoje não dizendo tudo o que me apetecia dizer, também tenho 

direito à minha verdade. 
Se continuar calado, entendo não estar a ser justo para com algumas pessoas. 
O senso comum, a oportunidade, o envolvimento de algumas pessoas 

aconselharia porventura ao contrário. 
Ontem acordei cedo e uma das vozes que me protegem na vida disse-me não 

estar a ser justo. 
É suposto estarmos aqui neste digníssimo órgão representando pessoas que 

votaram em pessoas ou simplesmente votaram em listas partidárias. 
De forma mais ou menos aberta ou por ruelas enlameadas, têm sido feitos 

ataques mais de ordem pessoal do que política que deviam envergonhar quem as 
profere. 

Principalmente se elas vêm de pessoas que a si se consideram iluminadas por 
valores ou capacidades superiores às dos outros. 

Infelizmente para muitos há pessoas que não conseguem perceber que todos 
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nós somos humanos, temos defeitos, incapacidades e até erramos muitas vezes. 
Os ataques feitos ao Jorge Amador e que para além dele pretendem atingir 

particularmente o Presidente da Câmara e, em última análise, a Coligação Democrática 
Unitária, são a demonstração do baixo nível a que chegamos na politiquice local. 

Atacar o Jorge Amador politicamente, na Assembleia Municipal ou em outro 
lugar qualquer, é coisa que nos habituamos há muito. 

É também para mim digno de registo e não quero deixar passar sem me referir 
a isso, os fortes elogios por parte do PS e do PSD às intervenções do Prof. Almiro e do 
Prof. Delfim nas últimas duas sessões. 

É já uma questão nacional, que após a saída de alguns dos nossos elementos, 
estes merecem desde logo sempre grandes elogios. 

É na saída ou na morte que são utilizados falsos elogios ou falsas intenções. 
No fundo é o resultado da Sociedade que todos ajudámos a criar. 
O esforço, a entrega, a dedicação, a perseverança, a coragem, o acreditar na 

transformação duma Sociedade mais justa e mais fraterna, por muitos e muitos 
portugueses, quase sempre tem como resultado grandes prosas de muito anti-             
-comunismo primário, à sombra do qual se têm feito grandes carreiras políticas e 
profissionais. 

Julgava eu que os responsáveis políticos locais estavam preocupados com a 
falta de emprego para muitos dos nossos conterrâneos, com os problemas de acesso a 
saúde, com a preocupante situação da falta de habitação para um número significativo 
de Penicheiros, com o nível de baixos rendimentos que atingem muitas das nossas 
famílias, com a escandaleira da argumentação para as baixas reformas e mais tempo 
de trabalho. 

Julgava que estavam preocupados com a falta de estratégia para o 
desenvolvimento deste concelho herdada dos executivos anteriores, dos problemas de 
saneamento que deixaram arrastar por tempo demais, pelos problemas com a ETAR, 
da falta de estruturas para receber quem vem a Peniche e que se agrava com a 
abertura da IP6, com a falta de dignidade do meio que nos rodeia, para nós e para 
quem nos visita, etc. etc.  

A nossa terra, o nosso concelho, durante muitos anos passou ao lado do 
desenvolvimento, esbanjaram-se oportunidades, que outros concelhos aproveitaram. E, 
espanto dos espantos, ao fim de 6 meses da CDU ter a responsabilidade da gestão 
autárquica, os responsáveis do PS local tem como tema principal da sua conferência o 
anti-comunismo primário e o ataque ao Jorge Amador. 
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À falta de melhor, utilizam argumentos muito utilizados durante 32 anos. 
Prometem, prometem, enchem a boca com o socialismo, refugiam-se no papão 

do anti-comunismo, e resultado: os ricos estão cada vez mais ricos e o pobre cada vez 
pior. 

Entretanto, muitos vão fazendo carreira à sombra dos partidos do poder. 
Quem trabalha tem que reformar-se cada vez mais tarde e com reformas cada 

vez mais baixas. 
Os políticos continuam a reformar-se aos 50 anos com reformas muito 

chorudas. 
Gostava de ver o Sr. Primeiro-ministro e outros Srs. Ministros darem um 

exemplo vivo à Nação. 
Reformarem-se pelas regras que estão a impor à maioria do Povo Português. 
Neste rol de anti-comunismo primário, procuram utilizar momentos menos 

felizes para dizer mal, para empedernirem a opinião pública local. Mentem 
constantemente. 

Para fazer politiquice não olham a meios. 
Continuam muito danados com a derrota que sofreram. 
O Prof. Delfim Campos saiu de Vereador da Câmara Municipal de Peniche 

porque tinha que sair. 
A principal razão da sua saída deve-se efectivamente a razões de ordem 

pessoal. 
Provavelmente devia ter saído mais cedo. 
Não sendo eu membro do Executivo Municipal, tenho que reconhecer que 

infelizmente conheci a principal razão da sua saída muito antes do Jorge Amador e 
muito mais cedo que o António José Correia. 

Inclusive se houve alguma vez que pedi desculpa ao Tozé Correia foi devido a 
esta situação. 

Pretendendo protegê-lo, omiti-lhe o que se passava durante tempo demais. 
Agora não se confundam nem queiram confundir, isto não é uma questão 

municipal e muito menos uma questão política. 
É o que é. É uma questão de ordem pessoal. 
Julgo que todos os membros desta assembleia e todos os membros do 

executivo municipal sabem muito bem o que se passou. 
Hipocritamente, devido a alguns motivos de aproveitamento político fazem de 

conta que não o sabem. 
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O Secretariado do Partido Socialista local sabia muito bem e quis continuar a 
utilizar o folclore da situação. Mas aviso-os aqui e solenemente, tenham cuidado que 
tudo isto mexe com pessoas, com sentimentos e emoções. E há pessoas que não 
sendo políticos podem ter outro tipo de reacções. 

E não são só alguns que tem direito a sentimentos e emoções. 
Eu não sou militante do PCP, mas identifico-me com o Partido. 
Fui-o e quando há cerca de 20 anos alguns militantes decidiram retirar-me a 

confiança política numa Segunda-Feira à noite, quando era Vereador da Câmara 
Municipal e mesmo sendo um cargo que gostava de estar a desempenhar no dia 
seguinte às 9 horas da manhã cheguei à Câmara e assinei a renúncia ao mandato. 

Ninguém morreu, mas sofreu, na altura entendi que os pressupostos da minha 
candidatura e correspondente eleição como Vereador resultavam também do facto de 
ser militante do PCP. Não tendo a confiança política dos meus camaradas não me 
agarrei ao poder. 

Tal como no passado recente, se os eleitores da Freguesia da Ajuda não 
tivessem votado pela minha reeleição para Presidente da Freguesia no dia da tomada 
de posse anunciaria a minha renúncia como membro da Assembleia de Freguesia. 

Isto sim, para mim são claros sinais de entendimento e respeito pela prática 
democrática. 

Para mim os interesses deste concelho estão acima de todos os interesses 
político partidários ou da carreira política de alguém. 

Ao contrário do que alguns pretendem fazer crer para esconder as suas 
próprias fraquezas, não existiu nenhuma armadilha. 

Não houve nenhuma rasteira ou qualquer manobra para afastar alguém. 
Existiram factos! 
Factos esses conversados comigo pelas pessoas envolvidas! 
O Partido Comunista Português não deliberou a saída do Prof. Delfim Campos. 
A sua saída era inevitável. 
Julgo que, infelizmente para ele, e para nós, ele só sentiu o peso das 

responsabilidades e a importância do lugar para que tinha sido eleito nas listas da CDU 
e como militante do PCP quando já estava de saída. 

Todos nós erramos e eu não estou aqui para crucificar ninguém, mas não 
quero continuar a admitir o ataque a pessoas através das mentiras e das falsidades. 

A amizade que tenho pelo Jorge e pelo Tozé não permite que eu aceite que 
sejam atacados por motivos falsos conhecendo eu a verdade. 
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Eu e todos os eleitos da CDU, sem falsas hipocrisias, tivemos muito pena que 
tivesse acabado assim. O Delfim era uma pessoa querida por todos nós. 

Infelizmente, para nós, a corda partiu por onde menos esperávamos e por 
motivos impensáveis.” 

 
Rui Carvalho: 
- Sugeriu que a recolha de resíduos sólidos na Avenida do Mar fosse feita em 

horário de menor afluência de transeuntes. 
 
João Paulo: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, solicitou um balanço da 

actividade desenvolvida ao Senhor Presidente da Câmara, discordou do novo modelo 
de festival porque não lhe viu benefícios, gostou da solução adoptada para o artesanato, 
ficou desiludido com o número de espectadores presentes no espectáculo do Rui 
Veloso, lembrou que o facto da data do festival ser coincidente com outros festivais 
nacionais não beneficiou a afluência de público e terminou referindo que se se pretende 
acabar com o festival que se acabe de vez; 

- Sobre a feira mensal, disse que considera ser uma obra bem feita e perguntou 
qual o prazo previsto para a conclusão da obra, que outras utilizações se pensa dar ao 
espaço e se a obra não colide com o projecto de arranjo do fosso das muralhas; 

- Referiu que a Albufeira da Barragem de S. Domingos tem apenas 30/31 % da 
sua capacidade máxima e perguntou se estão preparados mecanismos para o caso de se 
não poder tirar água da albufeira; 

- Referiu que estão a terminar os prazos para a ligação dos esgotos industriais 
previstos no Regulamento de Águas Residuais e perguntou como está a decorrer o 
processo; 

- Referiu-se, novamente, à destruição de alguns troços do caminho marginante 
à albufeira provocada pelas regas dos terrenos confinantes. 

 
Rui Martins: 
- Felicitou o executivo e os demais deputados municipais; 
- Felicitou, também, os partidos políticos pela inclusão de jovens nas suas listas; 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, teceu alguns comentários ao 

catálogo, nomeadamente ao facto de nele se referir que os restaurantes foram 
seleccionados com critérios de exigência qualitativa, podendo entender-se que os 
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restaurantes não aderentes não têm qualidade, e que se cobraram bilhetes para alguns 
espectáculos quando o catálogo mencionava o livre acesso a todas as iniciativas; 

- Referiu que no lugar de Ferrel apenas existe um parque infantil e que as 
Escolas do Ensino Básico não têm equipamentos para recreio dos alunos. 

 
Jacinto Pinto: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, referiu que a filosofia anterior 

não favorecia a gastronomia local, uma vez que são os restaurantes que asseguram um 
projecto que se estende para o futuro e não as tasquinhas exploradas por entidades ou 
particulares não relacionados com a restauração. 

 
Sérgio Leandro: 
- Referiu que os Sabores do Mar não foram só sabores gastronómicos, mas 

também culturais, desportivos e ecológicos; 
- Aludiu à qualidade excelente do seminário subordinado ao tema 

“Aproveitamento da Energia das Ondas”; 
- Disse que Peniche poderá ser uma zona piloto na rota das actividades 

económicas relacionadas com o mar. 
 
Sandra Matos: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, disse que gostou da mudança 

de data e de algumas iniciativas, com excepção do novo formato, e que nas edições 
anteriores só não participaram os restaurantes que não quiseram; 

- Sugeriu o encerramento da Avenida do Mar ao trânsito automóvel nas noites 
de sexta-feira e sábado; 

- Solicitou informação sobre o andamento dos processos respeitantes ao Moinho 
da Gravanha e ao Espaço Maioridade. 

 
Américo Gonçalves: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, referiu-se à falta de adesão do 

público de Peniche às iniciativas locais e à má qualidade de alguns restaurantes; 
- Relativamente ao sector da educação, disse não existir um ponto de situação 

da educação no concelho e que o Conselho Municipal de Educação ainda não reuniu e 
perguntou qual o estado da Carta Educativa; 

- Disse que a Comissão de Trânsito ainda não reuniu; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 09.06.2006  *  Livro 16 * Fl. 69 

- Referiu-se às condições indispensáveis que devem estar associadas à segu-
rança nas praias; 

- Solicitou informações sobre o andamento do processo relativo à zona da Praia 
do Quebrado; 

- Referiu que os restaurantes da Avenida do Mar não estão a cumprir o 
regulamentado para instalação de esplanadas, nomeadamente o Restaurante Popular, e 
aludiu, ainda, à pouca largura do passeio junto à Pastelaria Rimor. 

 
José António Amador: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, referiu que considera que este 

foi um êxito, notou grande procura dos restaurantes e dos espectáculos, gostou 
particularmente do espectáculo realizado na Fortaleza e felicitou o Senhor Presidente da 
Câmara pelo festival; 

- Perguntou qual o prazo previsto para a abertura ao trânsito do troço do IP6, 
ainda em construção; 

- Aludiu a rumores sobre o fecho das urgências hospitalares em Peniche 
durante o período nocturno e questionou a veracidade destes. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, perguntou qual o valor pago 

pelo espectáculo do Rui Veloso; 
- Considerou ter havido uma fiscalização deficiente nas obras de saneamento de 

Casal Moinho, por não se ter acautelado algumas situações que trouxeram transtorno 
aos habitantes locais; 

- Perguntou por que motivo Peniche não consta na lista de candidaturas 
apresentadas à Associação de Futebol de Leiria para construção de mini-campos de 
relva sintética. 

 
Presidente da Câmara: 
Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, prestou os seguintes 

esclarecimentos: 
- O novo formato é para continuar, podendo ser introduzidos alguns 

ajustamentos; 
- O local, Ribeira/Marina, é um ponto de encontro incontornável, considerando 

a sua relação de proximidade com a Fortaleza, o Forte das Cabanas e o Instituto de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 09.06.2006  *  Livro 16 * Fl. 70 

Socorros a Náufragos; 
- O catálogo do festival foi feito com os recursos do Município, tendo 

manifestado o seu reconhecimento à equipa que o elaborou pelo excelente trabalho 
realizado; 

- O passeio marítimo nocturno foi feito a custo zero para a organização, tendo 
sido muito bem preparado e feito com a máxima segurança; 

- A qualidade dos restaurantes foi analisada pela veterinária municipal; 
- Houve falta de festa/convívio, mas o dia do pescador foi um êxito; 
- Realçou o destaque dado aos artesãos locais; 
- O debate sobre o turismo foi muito participado; 
- O quiosque informativo foi de grande utilidade; 
- O fogo de artifício custou dois mil euros;  
- O espectáculo do Rui Veloso custou 35.000,00 euros; 
- Salientou a relação de cooperação com o IPTM, Capitania do Porto, ISN e 

Clube Naval, a quem agradeceu a colaboração prestada; 
- Referiu-se à boa divulgação feita no site do Município e á repercussão nos 

média; 
- Realçou o espectáculo de teatro realizado na Fortaleza e endereçou os seus 

agradecimentos a todos os intervenientes; 
- Disse, ainda, que tem em projecto a realização de uma exposição para 

valorizar as actividades marítimas e de tasquinas destinadas à participação das IPSS e 
colectividades, e que aceita a partilha de ideias. 

Prestou as seguintes informações, relativamente aos assuntos apresentados: 
- O espaço envolvente à Praia do Molhe Leste está a ser objecto de trabalhos de 

beneficiação; 
- Irá encontrar solução conjunta com os operadores para minimizar os 

transtornos causados pela recolha de resíduos sólidos na Avenida do Mar; 
- A preparação do novo espaço para a feira mensal absorveu bastante os 

recursos humanos do município, inviabilizando a realização de outras obras, com os 
custos políticos que lhe estão inerentes, os técnicos tomaram as necessárias precauções 
para que a obra não colidisse com a recuperação do fosso das muralhas, o espaço está 
apetrechado com infra-estruturas para apoio à Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
havendo já contactos para a realização de outros eventos, o que rentabilizará o 
investimento feito; 

- O protocolo a celebrar para a recuperação do Moinho da Gravanha já foi 
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apreciado pela Câmara, faltando ainda a sua aprovação; 
- O Espaço Maioridade, que funcionará no antigo edifício do tribunal, será 

inaugurado no feriado municipal, estando em estudo o modelo de funcionamento a 
adoptar; 

- A maioria das esplanadas da Avenida do Mar já se encontram harmonizadas 
conforme o regulamentado; 

- Não concorda com o alargamento do passeio junto á Pastelaria Rimor, pois 
considera que a utilização do passeio com esplanada é que não está correcta; 

- Estão a ser tomadas medidas concretas para tornar as praias do Concelho mais 
seguras, nomeadamente com o projecto “Peniche-Baleal: Baía+Segura”; 

- Está a ser feito um grande investimento com a limpeza das praias; 
- A zona da Praia do Quebrado constitui um problema que espera resolver; 
- O Município de Peniche foi o primeiro município a apresentar a pré-

candidatura para o financiamento dos mini-campos de relva sintética, estando a ser 
apurados os motivos pelos quais não se deu seguimento ao procedimento; 

- Já contactou o delegado regional de saúde sobre o encerramento da urgência 
hospitalar em Peniche durante o período nocturno e que, em princípio, esta não 
encerrará; 

- A abertura do novo troço do IP6 está prevista para o corrente mês, não se 
sabendo a data concreta; 

- Ouviu rumores sobre o encerramento do Centro Escolar de São Bernardino, 
não tendo conseguido apurar a sua veracidade; 

- O encerramento da Avenida do Mar ao trânsito automóvel tem custos, sendo 
necessário o envolvimento de todos, nomeadamente dos estabelecimentos. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que está a fazer o possível para que a Carta Educativa seja uma 

realidade ainda este ano; 
- Referiu-se às obras da Escola EB1 de Bufarda e à instalação da comunidade 

escolar durante o próximo ano lectivo; 
- Disse que a zona do Quebrado está a ser alvo de intervenção, nomeadamente 

com o corte de canas. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou os seguintes esclarecimentos: 
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- Está a ser constituída uma nova Comissão de Trânsito; 
- Relativamente às obras de saneamento do Casal Moinho, foi contratada uma 

empresa para fiscalização da empreitada, tendo havido sempre um acompanhamento 
dos SMAS para obviar os problemas surgidos; 

- A Albufeira da Barragem de São Domingos está com mais 150.000 m3 de água 
do que no ano transacto; 

- Os SMAS estão atentos á coloração da água, tendo as análises de controlo de 
qualidade passado de uma periodicidade de 15 dias para 10 dias; 

- O plano de contingência no abastecimento de água durante o Verão está 
assegurado; 

- As empresas foram lembradas do preceituado no Regulamento do Serviço de 
Drenagem de Águas Residuais do Município de Peniche sendo o balanço negativo e 
estando o Conselho de Administração dos SMAS bastante empenhado na resolução do 
problema; 

- Já foram dados os primeiros passos para a elaboração do Plano de 
Ordenamento da Barragem, o qual contemplará, entre outras, a prática da rega. 

 
Henrique Bertino: 
- Relativamente ao VII Festival Sabores do Mar, disse que os dois modelos têm 

mérito, tem recebido ecos positivos dos restaurantes, gostou das comemorações do 
Dia do Pescador, tal como a classe piscatória e achou o passeio marítimo nocturno 
positivo; 

- Referiu que é necessário vender Peniche como destino turístico durante todo o 
ano; 

- Disse que não existiam alternativas para o local da feira mensal, pois, se as 
houvesse, também teriam sido equacionadas, que para a realização da feira não é 
preocupante a mudança de local, mas que, pelo contrário, o arraial da festa vai ficar 
prejudicado com a mudança; 

- Disse ser a favor da colocação de passadiços elevados sobre a dunas e contra a 
instalação de equipamentos nas dunas; 

- Referiu ser apologista da gratuitidade dos espectáculos. 
 
António Filipe: 
- Referiu a importância de se apoiar os artistas e os artesãos locais. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período registaram-se as seguintes intervenções: 
 
Do Senhor Jorge Chagas, que abordou os seguintes assuntos: 
- O desperdício energético provocado pela iluminação pública ligada durante o 

dia; 
- A destruição das dunas por falta de passadiços elevados;  
- O estado de degradação da Fortaleza e das baterias do Forte da Consolação; 
- O atraso na instalação de uma pousada na Fortaleza;  
- O fomento de actividades alternativas à praia para fixação de turistas; 
- O incremento do turismo ao longo de todo o ano; 
- A formação hoteleira ao nível de proprietários e empregados; 
- A colocação de placas informativas junto ao património edificado, nomeada-

mente o Forte da Luz;  
- A escassez de decoração festiva nas ruas por altura da realização do VII 

Festival Sabores do Mar e a falta de condições no espectáculo realizado na Fortaleza. 
 
Do Senhor José Oliveira Martins, que abordou os seguintes assuntos: 
- Aguarda a marcação de uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara, já 

solicitada; 
- A falta de condições em algumas esplanadas, o que afasta os turistas; 
- A concorrência desleal verificada nas esplanadas da Avenida do Mar; 
- O serviço de restauração prestado nos próprios estabelecimentos aquando da 

realização do VII Festival Sabores do Mar é mais higiénico do que o prestado em 
tasquinhas improvisadas. 

 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara prestou os seguintes 

esclarecimentos: 
- A gestão da iluminação pública é da responsabilidade da EDP, estando a 

Câmara atenta às situações irregulares e alertando a EDP sempre que necessário; 
- Já estão a ser efectuadas algumas intervenções para defesa do cordão dunar; 
- A Fortaleza de Peniche é património de Estado o que dificulta a sua gestão ao 

nível de recuperação; 
- A Câmara já tem autorização da CCDRLVT para intervir na consolidação da 
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muralha das baterias do Forte da Consolação; 
- O Forte da Consolação irá ser entregue ao Município; 
- Considera importante a identificação do património; 
- A gestão de custos do Festival Sabores do Mar levou ao corte em algumas 

despesas, nomeadamente nas de decoração das ruas; 
- Que será encontrada solução para as esplanadas da Avenida do Mar e Largo 

da Ribeira. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE MAIO DE 

2006, RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE NOVE PARCELAS DE 

TERRENO: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, cujos 

assuntos adiante se referenciam: 
 
1) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 59,00 m2, sita na 

Rua José da Conceição Bento, no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da Baleia, 
concelho de Peniche, e que confronta do norte com José Manuel Teixeira, do sul com 
Rua José da Conceição Bento, do nascente com Rua Ruy Belo e do poente com João 
Miguel Fernandes Jorge. 

2) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 157,00 m2, sita na 
Rua Moderna, Lugar da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, 
e que confronta do norte com João Moreira da Fonseca e Município de Peniche, do sul 
com Celestino Fonseca Franco, do nascente com José dos Ramos Leal Franco e do 
poente com Rua Moderna. 

3) Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 155,00 m2, sita na 
Rua Mendo Fóis Osório, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte com Mayer André Henriques, do 
sul com José Abel, do nascente com Rua Mendo Fóis Osório e do poente com Joaquim 
Pedro. 

4) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 6,00 m2, situada na 
Rua Mendo Fóis Osório, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com Gilberto da Graça 
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Pedro, do sul com Rua Mendo Fóis Osório e poente com rua. 
5) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 9,45 m2, situada na 

Rua Mendo Fóis Osório, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com Gilberto da Graça 
Pedro e do sul e poente com Rua Mendo Fóis Osório. 

6) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 42,00 m2, situada em “Dominguinhos” ou “Fonte do Rosário”, freguesia de 
Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte e poente com Município de Peniche e do 
sul e nascente com rua. 

7) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 58,40 m2, situada em “Dominguinhos” ou “Fonte do Rosário”, freguesia de 
Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte com rua, sul e poente com Município de 
Peniche e do nascente com rua e Município de Peniche. 

8) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 68,80 m2, situada em “Dominguinhos” ou “Fonte do Rosário”, freguesia de 
Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte, nascente e poente com Município de 
Peniche e do sul com rua. 

9) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 42,00 m2, situada em “Dominguinhos” ou “Fonte do Rosário”, freguesia de 
Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte com rua e do sul, nascente e 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. 

O Senhor Nuno Rainha não esteve presente durante a apreciação e votação 
deste ponto da ordem de trabalhos. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 8 DE MAIO DE 2006, 

RELATIVA A UM ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
António Filipe: 
- Perguntou qual a taxa praticada anteriormente; 
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- Aproveitou o ensejo para perguntar se o executivo tem alguma medida 
pensada para regular o estacionamento de auto-caravanas na cidade. 

 
Presidente da Mesa: 
- Informou que esta taxa não se encontrava ainda fixada na Tabela de Taxas. 
 
Presidente da Câmara: 
- Esclareceu que a Câmara não pode proibir o estacionamento de auto-               

-caravanas, pode, contudo, criar serviços de apoio, tendo, com esse objectivo, arrendado 
uma parcela de terreno para o efeito e aprovado a criação de espaço próprio para o 
estacionamento deste tipo de viaturas no Parque Central da Cidade. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada, relativa à introdução de duas 

subalíneas à alínea f) do n.º 1) do artigo 19.º da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município, aprovada, por unanimidade. 

 
DESIGNAÇÃO DE UM MEMBRO DE CADA GRUPO REPRESENTADO NA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 

intervieram os Senhores: 
 
Henrique Bertino: 
- Sugeriu, o que foi aceite pela Assembleia, a designação de dois membros por 

cada grupo político, um efectivo e outro que substituísse o primeiro nas suas faltas e 
impedimentos. 

 
Jorge Carvalho: 
- Em nome do grupo do PSD, indicou o Senhores Rui Carvalho e Jorge 

Carvalho como membros efectivo e suplente, respectivamente. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Em nome do grupo do PS, indicou o Senhor Nuno Rainha como membro 

efectivo, sendo que, posteriormente, indicaria o nome do membro suplente. 
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Henrique Bertino: 
- Em nome do grupo da CDU, indicou o seu nome e o do Senhor Raul Santos 

como membros efectivo e suplente, respectivamente. 
 

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, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                                          2.º Secretário 
da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


