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ACTA    N.º    7/2006ACTA N.º 7/2006  
 

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  S E T E M B R O  D A  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  

2 2   D E   S E T E M B R O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano dois mil e seis, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta 
minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus 
Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Filipe Monteiro Vitória, António Manuel Prioste Salvador, Silvino Doirado Conceição 
João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Jorge Santos Carvalho, 
António José Azevedo Filipe, Júlio Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, 
Rui António Rodrigues Carvalho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva 
Amador, Vítor Miguel Silva Delgado Marques 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 das deliberações camarárias de 19 de Junho, 10 e 

17 de Julho e 30 de Agosto de 2006, relativas à desafectação do domínio público de sete 
parcelas de terreno; 

2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 23 de Agosto de 
2006, relativa a uma alteração ao Quadro de Pessoal do Município; 

3. Designação de um elemento para integrar a Comissão Municipal de 
Peniche, referida na alínea b) do n.º 4 do artigo 7.º da lei n.º 12/2004, de 30 de Março. 

4. Apreciação e votação da Declaração dos Presidentes da Câmara e 
Eleitos Locais sobre a Água; 

5. Apreciação e votação da Declaração dos Presidentes da Câmara e 
Eleitos Locais sobre a Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos. 
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Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os Senhores Nuno Eduardo Faustino Rainha e Américo Araújo Gonçalves. Os 
Senhores deputados municipais, António José Azevedo Filipe e Maria Manuela 
Trindade Farto Azevedo Filipe apenas estiveram presentes até à 1 hora e 50 minutos, 
não tendo participado na apreciação dos assuntos agendados e constantes da ordem do 
dia. 

 
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, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

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

justificação de faltas, a seguir indicados: 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, à reunião de 30 de Agosto de 2006. 
- Do Senhor Almiro José Oliveira Lopes, à reunião de hoje, 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 Raul Fernando Conceição Santos, à reunião de hoje, por se 

encontrar ausente da área do Município.  
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, à reunião de hoje, por 

motivos profissionais.  
- Da Senhora Sandra Cristina Machado de Matos, por um período de 5 dias, a 

partir de 20 do corrente, por motivos de ordem profissional.  
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por se 

encontrar ausente da área do Município. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
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listas, Jacinto Sousa Pinto, José Joaquim Franco Antunes e Arminda Glória Félix Martins 
Braz (CDU) e Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), reconheceram os seus poderes, 
pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

 
Foram presentes as actas n.os 4, 5, 6/2006, das reuniões realizadas nos dias 28 de 

Abril, 9 de Junho e 30 de Agosto de 2006, tendo sido dispensada a leitura das mesmas 
por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados 
municipais. 

 
Postas à discussão, interveio o deputado municipal Senhor Henrique Bertino, 

que sugeriu, o que foi aceite, face à coexistência de dois deputados com nomes 
semelhantes, fossem estes identificados, quando participantes nas reuniões, como sendo 
os Senhores António Azevedo Filipe e António Filipe Vitória, e solicitou a emissão de 
certidão da carta enviada pelo Senhor Carlos Mota consignada na acta da reunião de 9 
de Junho do corrente ano. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Acta n.º 4/2006 – Aprovada, por unanimidade. 
Acta n.º 5/2006 – Aprovada, por unanimidade. 
Acta n.º 6/2006 – Aprovada, por maioria, com 2 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 - Circular n.º 84/2006-CO, datada de 31 de Maio de 2006, da ANMP, 

remetendo exemplares do boletim n.º 147, de Maio de 2006. 
2 - Circular n.º 85/2006-PB, datada de 13 de Junho de 2006, da ANMP, dando 
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conhecimento das iniciativas legislativas sobre o protocolo do Estado. 
3 - Ofício n.º 344.05/06, datado de 20 de Junho de 2006, da ADLEI – Associação 

para o Desenvolvimento de Leiria, endereçando convite ao Senhor Presidente da 
Assembleia para estar presente no jantar-conferência daquela Associação. 

4 - Carta, datada de 27 de Junho de 2006, da Senhora Isabel Maria Garcia Gomes 
Lobo da Silva, relativa à representação da peça de teatro “Amigos de Peniche – O 
Desembarque Inglês de 1589”, em Portimão. 

5 - Ofício n.º 2633, datado de 26 de Junho de 2006, da Associação de Técnicos 
Administrativos Municipais, relativo ao XXVI Colóquio Nacional da ATAM, que se 
realizará nos Açores, em Outubro próximo. 

6 - Circular n.º 96/2006-AS, datada de 27 de Junho de 2006, da ANMP, e relativa 
à declaração dos Presidentes de Câmara e Eleitos Locais sobre a Água, proposta pela 
Comissão da Água e Saneamento da Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), 
aprovada no 4.º Fórum Mundial da Água. 

7 - Circular n.º 256, datada de 29 de Junho de 2006, da Assembleia Municipal de 
Lagos, dando conhecimento de que criou uma página na Internet para divulgação dos 
assuntos relacionados com aquela Assembleia Municipal. 

8 - Circular n.º 98/2006-AS, datada de 12 de Julho de 2006, da ANMP, 
remetendo o programa das comemorações dos 30 anos de Poder Local Democrático. 

9 - Ofício n.º 1093/2006-PB, datada de 11 de Julho de 2006, da ANMP, 
endereçando convite ao Senhor Presidente da Assembleia para participar numa reunião 
sobre as negociações com o Governo, relativas a uma Nova Lei de Finanças Locais. 

10 - Circular n.º 103/2006-CO, datada de 10 de Julho de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 148, de Junho de 2006. 

11 - Circular n.º 102/2006-LP, datada de 17 de Julho de 2006, da ANMP, 
remetendo cópia da Declaração Sobre a Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, 
adoptada na 13.ª Sessão Plenária do Congresso dos Poderes Locais Regionais da Europa. 

12 - Circular n.º 105/2006-LP, datada de 24 de Julho de 2006, da ANMP, 
remetendo um exemplar da publicação “A Carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida Local”, elaborada e promovida pelo Conselho de 
Municípios e Regiões da Europa e seus Parceiros. 

13 - Circular n.º 109/2006-PB, datada de 27 de Julho de 2006, da ANMP, 
remetendo cópia do comunicado emitido por aquela Associação, junto dos órgãos de 
comunicação social, relativo à Lei das Finanças Locais. 

14 - Circular n.º 112/2006-PB, datada de 28 de Julho de 2006, da ANMP, 
atinente à aprovação da Proposta de Lei das Finanças Locais. 

15 - Circular n.º 113/2006-CO, datada de 31 de Julho de 2006, da ANMP, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 22.09.2006  *  Livro 16 * Fl. 88 

remetendo exemplares do boletim n.º 149, de Julho de 2006. 
16 - Ofício n.º 212/2006, datado de 8 de Agosto de 2006, da Freguesia de São 

Pedro, endereçando convite para uma noite de fados, a realizar no dia 14 de Agosto, em 
Peniche. 

17 - Carta, datada de 16 de Agosto de 2006, de Luís Alberto Matos Almeida, 
remetendo cópia da “carta aberta” ao jornal “A Voz do Mar”, atinente à ETAR de 
Peniche. 

18 - Ofício n.º 223/2006, datado de 23 de Agosto de 2006, da Freguesia de São 
Pedro, endereçando convite ao Senhor Presidente da Assembleia para estar presente no 
lançamento do livro “Telas do meu Sentir”, da autoria de Manuela Pittet. 

19 - Circular n.º 123/2006-LP, datada de 5 de Setembro de 2006, da ANMP, 
remetendo o projecto de programa e ficha de inscrição para a conferência europeia “8 
Caminhos para Mudar o Mundo – A contribuição das colectividades locais e regionais 
para a realização dos objectivos de desenvolvimento do milénio”, a realizar em Lisboa, 
nos dias 12 e 13 de Outubro de 2006. 

20 - Ofício n.º 1209/06-SCS, datado de 31 de Agosto de 2006, do Ministério da 
Economia e Inovação – Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, convocando o 
Senhor Presidente da Assembleia para a 3.ª reunião da Comissão Municipal de Peniche. 

21 - Ofício n.º 915, datado de 28 de Agosto de 2006, do INATEL – Delegação de 
Leiria, endereçando convite ao Senhor Presidente da Assembleia para assistir aos 
concertos musicais, a realizar nos dias 8 e 9 de Setembro, em Peniche. 

22 - Exemplares n.ºs 168, 169, 170 e 171 – Junho, Julho, Agosto e Setembro 2006, 
do Boletim Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho 
de Peniche. 

23 - Exemplar n.º 8 – Julho 2006, do Boletim Informativo AdOnotícias. 
24 - Exemplares n.ºs 214, 215, 216 e 217 – Junho, Julho, Agosto e Setembro de 

2006, do jornal "Associação" – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
25 - Exemplar n.º 48 – Setembro 2006, da revista “Portugal e a UE”. 
 
Informou, ainda, ter recebido uma convocatória para participar no XVII 

Congresso Extraordinário da ANMP, que se realizará no próximo dia 4 de Outubro, no 
Pavilhão Atlântico, e propôs, de acordo com o critério que tem sido seguido de adopção 
do princípio de rotatividade em relação à representação da Assembleia Municipal, que 
se indicasse o nome do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda como 
representante dos demais presidentes de juntas de freguesia, o qual será substituído, em 
caso de impossibilidade, pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 
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Submetida a 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 tratados. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento, ainda, em complemento das informações constantes no 

documento apresentado, das seguintes reuniões e actividades em que participou e de 
outras que se encontram agendadas: 

- Na sessão de trabalho do Conselho Geral da ANMP; 
- Com a CCDRLVT sobre o ponto de situação e níveis de execução das obras do 

Parque Urbano da Cidade, Campo da República e Biblioteca Municipal; 
- Com o Senhor Secretário de Estado da Justiça sobre as instalações do Centro 

de Educação e de Reinserção Social de São Bernardino; 
- Com o presidente do INH; 
- Com a CCDRLVT, associada ao planeamento e ordenamento da orla costeira; 
- Com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes; 
- Com a Resioeste e RTO sobre as perspectivas do plano estratégico nacional 

sobre o turismo. 
 
Paulo Santos: 
Perguntou quais os assuntos tratados com a Balealcoop. 
 
Presidente da Câmara: 
Informou que foram analisadas as questões relacionadas com a segurança e 

acessibilidades dos utentes da Balealcoop à praia. 
 

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

PESAR: 
 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
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e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

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

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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

os senhores, adiante identificados: 
 
Paulo Santos: 
Fez as considerações e os pedidos de informação e esclarecimento seguintes: 
- Se está prevista alguma iniciativa para minimizar as preocupações 

manifestadas sobre as acessibilidades às praias; 
- Contrariamente ao afirmado em entrevista pelo Senhor Presidente da Câmara 

sobre a limpeza das praias, a praia do Baleal encontra-se repleta de limos; 
- Os folhetos que se encontram no Posto de Turismo devem ser melhorados, por 

forma a conterem informação sobre as igrejas de São Sebastião e de Serra d’ El-Rei. 
 
João Paulo Teófilo: 
Solicitou as informações, pediu os esclarecimentos e fez as considerações que a 

seguir se referenciam: 
- Qual o ponto de situação da ETAR ao nível da indústria e que medidas foram 

tomadas para evitar a negatividade do impacte ambiental; 
- Que aconteceu ao tão anunciado processo de realização das “Tasquinhas do 

Oceano”; 
- Chamou a atenção para os problemas ambientais negativos derivados do 

funcionamento da fábrica de farinha de peixe; 
- Qual o balanço existente relativamente ao abastecimento de água a todo o 

concelho; 
- Não foi boa ideia a opção da construção do campo de futebol de praia no 
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Parque das Gaivotas, que na sua opinião melhor se localizaria em zona de praia, onde a 
sua utilização seria mais eficaz e permanente; 

- Qual a utilidade do equipamento instalado já que não vê grande animação e 
utilização que justifique o investimento; 

- Que, embora a quase totalidade das medidas de implementação da feira 
mensal tenham sido bem tomadas, é necessário adoptar outras acções que dignifiquem 
a entrada da cidade; 

- A inauguração do espaço desportivo da Prageira, ainda com as obras em 
curso, foi uma atitude medíocre e de mau gosto. 

 
José Leitão: 
Pediu esclarecimentos e informações e fez as considerações sobre as matérias, a 

seguir, mencionadas: 
- Qual a opinião e estratégica que o Senhor Presidente da Câmara pensa 

adoptar em relação à carta aberta recebida sobre o funcionamento da ETAR de Peniche; 
- Qual o ponto de situação do processo sobre a pousada da ENATUR; 
- Qual a evolução financeira e custos mensais da feira mensal; 
- Sobre o desenvolvimento dos projectos do Parque Urbano da Entrada da 

Cidade e do Campo da República; 
- Que intervenção está perspectivada para o espaço livre do quarteirão da 

“Parreirinha” e chamou a atenção para o mau aspecto visual e de abandono que 
apresenta; 

- Que se passa com a eventual prospecção de petróleo, em Peniche; 
- Quantos projectos foram apresentados no âmbito do programa Oeste 

Empreendedor; 
- Manifestou a sua reprovação pelo facto de, aquando da resolução do problema 

havido na estação elevatória, se encontrarem muitas viaturas no interior do Jardim 
Principal; 

- Agradeceu ao Intermarché a oferta de viatura à Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche; 

- Sugeriu que se averiguasse das responsabilidades pelo facto de Peniche ter 
perdido a oportunidade de se candidatar aos apoios para construção de quatro campos 
de relvado sintético; 

- Deu os parabéns pela concepção de novo boletim municipal, chamando a 
atenção de que o mesmo deverá ter disponível em espaço a dedicar à oposição; 

 - Qual o ponto de situação sobre o agendamento de reunião atinente ao assunto 
relacionado com a Higiene e Segurança no Trabalho; 
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- A instalação do Posto Avançado de Turismo é uma boa ideia, pecando a sua 
localização na praia da Gambôa, devido à falta de espaços para estacionamento. 

 
António Azevedo Filipe: 
Solicitou informação sobre a legitimidade da ocupação do espaço público 

militarizado no Cabo Carvoeiro, uma vez que a área ocupada não é coincidente com os 
marcos existentes no local. 

 
Henrique Bertino: 
Fez as considerações e pediu os esclarecimentos sobre os assuntos a seguir 

referidos: 
- Qual o ponto de situação sobre o “Modelo”; 
- Quais as actividades desenvolvidas em articulação com a Reserva da Berlenga; 
- Situação actual das instalações do Instituto de Reinserção Social de São 

Bernardino e perspectivas futuras caso venham a encerrar os serviços; 
- Desenvolvimento do POOC e questões relacionadas com a praia do Quebrado; 
- Qual o ponto de situação da Carta Educativa do Concelho; 
- Desenvolvimento das obras das escolas do Filtro e da Bufarda; 
- Como vai ser efectuado o realojamento dos alunos pertencentes à escola da 

Bufarda; 
- Agradeceu, também, ao Intermarché a oferta de viatura à Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche; 
- Agradeceu o esforço evidenciado pela empresa concessionária da limpeza das 

praias; 
- A carta do Senhor Luís de Almeida e o assunto que ela encerra é pertinente, 

desde há muitos anos, discordando, no entanto, que se condicione o orçamento somente 
à execução da obra nela mencionada; 

- Necessidade de se encontrar solução que minimize os cheiros provindos da 
fábrica de farinha de peixe; 

- O espaço do Parque das Gaivotas está hoje com uma apresentação diferente e 
para melhor do que anteriormente; 

- Que espaço alternativo existe ao actual recinto da feira; 
- Os jovens da Prageira agradeceram vivamente a inauguração do 

funcionamento do recinto desportivo ali localizado. 
 
Tiago Gonçalves: 
Fez as seguintes considerações: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 22.09.2006  *  Livro 16 * Fl. 93 

- Necessidade de se encetar medidas que proíbam o trânsito automóvel no 
Largo 5 de Outubro; 

- Cuidado a ter com os locais de afixação de publicidade circense, por, em 
alguns casos, dificultarem a visibilidade dos condutores; 

- Acompanhamento dos alunos nos percursos à saída das escolas; 
- Continua a aguardar o dossier sobre os quatro campos de relvado sintético; 
- A deslocalização da feira de artesanato tem gerado algum descontentamento, 

pelo que saudava se a iniciativa fosse levada a efeito novamente na Fortaleza; 
- Concluiu que a despesa efectuada com os “Sabores do Mar” evoluiu 

significativamente para valores acima do modelo anterior, onde os concertos do Rui 
Veloso e Filarmónica do Gil não geraram receita; 

- Que as “tampinhas” sejam guardadas e encaminhadas para a Resioeste; 
- Questionou se não haverá condições para que o “Modelo” se instale em 

Peniche. 
 
Rui Carvalho: 
- Perguntou se a crónica a que alude o semanário “Visão” sobre a valorização e 

investimento na marina é verdadeiro; 
- Chamou a atenção para a inexistência de espaço nas imediações dos Paços do 

Município destinado a estacionamento deficientes e sugeriu que, excepcionalmente, o 
mesmo fosse fixado no espaço em frente do edifício principal. 

 
João Gomes: 
Disse lamentar a abordagem efectuada sobre o “Modelo”, cuja 

inadmissibilidade de instalação não deverá ser vista de forma tão simplista, uma vez 
que permitiria a criação, para já, de 80 postos de trabalhos. 

 
José António Amador: 
- Perguntou qual o parecer da ACISCP sobre a instalação do “Modelo”; 
- Solicitou informação sobre o rendimento apurado e n.º de expositores nas 

feiras de Junho e Agosto. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Referiu ter ficado com dúvidas, face às várias interpretações que poderão estar 

subjacentes no parecer das juristas avençadas para a área do urbanismo sobre o art.º 16.º 
do PDM, sendo que Peniche perderá a oportunidade de poder vir a beneficiar com a 
instalação do “Modelo”; 
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- Disse folgar por os problemas ambientais não terem a ver com a concepção da 
ETAR, cujo regulamento por si só não vai resolver o problema e onde já antes, mesmo 
sem regulamentação, não era admissível situações abusivas e de incumprimento por 
parte dos utilizadores; 

- Salientou que o evento “Tasquinhas do Oceano”, considerado como uma 
grande opção do plano, saiu “nado morto”. 

 
José Leitão: 
- Disse que o grupo do PSD está em condições de poder participar em reunião 

para discutir o assunto da Segurança e Higiene no Trabalho; 
- Manifestou a sua discordância pelo facto de se terem iniciado duas obras na 

abertura do ano lectivo escolar; 
- Manifestou a sua satisfação pelo facto do ESTM ter obtido a taxa mais alta de 

inscrições do IPL; 
- Solicitou informação sobre os equipamentos que estão implementados como 

grandes superfícies comerciais e que representação, em termos percentuais, têm nas 
zonas industriais existentes no concelho. 

 
Américo Gonçalves: 
- Agradeceu a colocação de azulejos e a desinfestação das instalações da Escola 

Secundária de Peniche; 
- Solicitou a colocação de placas toponímicas na urbanização da Papôa; 
- Perguntou que medidas estão previstas para pôr cobro à venda ambulante na 

Rua António da Conceição Bento e junto à entrada sul do Mercado Municipal; 
- Solicitou informação sobre o que o executivo pensa fazer em sede de recepção 

dos novos docentes que vêm para o concelho; 
- Perguntou qual a viabilidade de constar no boletim municipal informação 

sobre o acesso ao ensino superior. 
 
Henrique Bertino: 
- Referiu que é da responsabilidade da Câmara a colocação de placas 

toponímicas; 
- Informou que a Junta de Freguesia de Ajuda já dispõe das placas toponímicas, 

mas que as pessoas não aceitam terem sido atribuídos os nomes de Ruth Gonçalves e de 
Dionísio Costa a artérias da cidade; 

- Referiu que não lhe agrada a atribuição a nomes de ruas de pessoas que 
estejam vivas, com excepção da respeitante ao Monsenhor Bastos; 
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- Deu conhecimento que quando foi recebido o parecer sobre a interpretação do 
art.º 16.º do PDM já a decisão tinha sido tomada. 

 
João Gomes: 
Vincou que o grupo do PS pretende atender a todos os projectos de 

desenvolvimento que defendam os interesses de Peniche. 
 
Paulo Santos: 
- Disse esperar que, para o próximo ano, à praia do Baleal seja dado igual 

tratamento que a outros locais em matéria de limpeza das algas; 
- Manifestou a sua satisfação com a posição tomada pelo Senhor Presidente da 

Câmara aquando da discussão sobre as questões da água com a empresa Águas do 
Oeste; 

- Referiu que não viu a mesma compreensão, agora sustentada para o problema 
surgido na estação elevatória, quando o dique rebentou; 

- Disse desconhecer a existência, ainda, de escolas com turmas em conjunto e 
com um único professor. 

 
Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- Foram efectuadas diversas intervenções ao nível da limpeza das praias, 

incluindo a do Baleal, podendo o DEA prestar as informações sobre o número e tempo 
de afectação; 

- Existem folhetos turísticos que contêm toda a informação, incluindo as 
referências sobre as igrejas, e que poderão ser disponibilizados; 

- O estabelecimento de regras sobre a questão das águas residuais encontra-se 
hoje previsto em regulamento aprovado em 2005; 

- Foi solicitado à Secretaria de Estado do Ambiente a tomada de medidas sobre 
o funcionamento irregular da fábrica de farinha de peixe; 

- Não foi possível levar a efeito as “Tasquinhas do Oceano” devido à 
fiscalização que a ASAE tem promovido no sector de restauração, podendo o evento vir 
a concretizar-se no próximo ano com entidades do sector que queiram participar; 

- Sente-se orgulhoso pelos comentários favoráveis à intervenção efectuada no 
Parque das Gaivotas; 

- Não houve desperdício de dinheiro na intervenção efectuada no recinto da 
feira, tendo-se respeitado as suas tradições, usos e costumes; 

- Obedeceu ao planeamento a inauguração do recinto desportivo da Prageira; 
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- Gostaria que o Senhor Luís Almeida apresentasse soluções para resolução dos 
problemas da ETAR, inclusive de ordem financeira; 

- Mantém-se o interesse na concretização e instalação da Pousada da Enatur, 
assunto que a RTO é conhecedora; 

- O saldo financeiro da feira mensal tem sido positivo, estando o DEA a 
preparar o regulamento respectivo; 

- As dificuldades financeiras atinentes à execução da obra do Campo da 
República estão a ser ultrapassadas; 

- O DEA, em articulação com a empresa, estão a estudar qual a tipologia das 
espécies que melhor se adequa para o parque urbano da entrada da cidade; 

- Não há verba para efectuar a intervenção que era suposto fazer-se no 
quarteirão da Parreirinha. No entanto, dentro das disponibilidades financeiras, irá criar-
se um espaço para realização de actividades culturais, cujo projecto já se encontra 
elaborado; 

- Não tem informação sobre a prospecção de petróleo, em Peniche; 
- Irá fazer o apuramento dos problemas surgidos na estação elevatória; 
- Vai verificar por que não se avançou com a candidatura para os campos 

sintéticos, o que lamenta; 
- Subscreve os elogios ao Intermarché pela oferta de viatura aos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, atitude que poderia ser seguida por outras entidades em 
termos de responsabilidade social; 

- Irá solicitar informação sobre o ponto de situação do projecto Oeste 
Empreendedor; 

- Irá ser reparada a questão do espaço para a oposição se pronunciar no Boletim 
Municipal; 

- Foi uma escolha acertada a localização do Posto de Turismo Avançado, sendo 
que haverá alguns reajustamentos ainda a fazer no local; 

-. O dossier sobre o “Modelo” está disponível no GAP, contendo as posições 
assumidas pelos seus membros, incluindo a da ACISCP; 

- Quando foi confrontado com o eventual encerramento das instalações do 
Instituto de Reinserção Social de São Bernardino, solicitou uma audiência ao Senhor 
Sub-Secretário de Estado, que aguarda; 

- As questões relacionadas com o POOC e a praia do Quebrado foram objecto 
de apreciação em reunião com a CCDRLVT; 

- Foram efectuados os autos de consignação das obras das escolas do Filtro e 
Bufarda; 

- Vai promover a reunião da Comissão Municipal de Trânsito para tratar de 
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diversos assuntos, entre os quais o trânsito e estacionamento do Largo 5 de Outubro; 
- Tem marcada reunião com o Senhor Comissário da PSP para tratar de 

assuntos relacionados com a segurança das pessoas, incluindo os alunos das diversas 
escolas; 

- A avaliação do promotor é favorável a que a feira de artesanato de desenvolva 
no actual recinto dos Bombeiros Voluntários de Peniche; 

- O balanço final do Festival “Sabores do Mar” é positivo, podendo vir a 
introduzir-se alguns reajustamentos; 

- As tampinhas foram entregues aos Bombeiros Voluntários de Peniche; 
- A crónica jornalística sobre a marina não é da responsabilidade da Câmara; 
- O espaço para estacionamento de deficientes, junto ao edifício da Câmara, vai 

ser remarcado; 
- O produto da receita das duas primeiras feiras do ano foi superior a 19.000,00 €; 
- A Câmara vai analisar a sugestão sobre o aspecto a dar à entrada da cidade; 
- Comunga da mesma satisfação quanto à obtenção da quota de inscrições mais 

alta pela ESTM; 
- A venda ambulante na cidade tem que ser reanalisada em face das 

autorizações concedidas. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
Prestou as seguintes informações: 
- O início das aulas está marcado para o dia 11 de Outubro, tendo a Câmara, em 

cooperação com o Centro Social da Bufarda, envidado esforços para que, através da 
concretização do pavilhão provisório, não houvesse obstrução ao reatamento das aulas; 

- Está a ser elaborada a Carta Educativa; 
- As escolas estão a ser dotadas de Internet; 
- Estão a ser efectuadas intervenções nas escolas de Casais Brancos, Bolhos, 

Serra d’ El-Rei e lugar da Estrada, com a finalidade de as dotar de melhores condições 
ao seu regular funcionamento, sendo que a dos Bolhos é prioritária; 

- Foram abertos concursos para recrutamento de professores para as áreas de 
Inglês, Música e Educação Física, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Referiu que em termos de abastecimento de água foi um ano bastante difícil, 

onde a quantidade e qualidade da captação teve níveis muito baixos e sem garantia dos 
padrões normais, sendo que os próximos três meses serão de extrema importância para 
que a situação se venha a regularizar. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período reservado à intervenção do público, usou da palavra o Senhor Jorge 

Chagas que fez as seguintes considerações: 
- Falta de conclusão do asfaltamento no troço entre Atouguia da Baleia e 

Consolação, má drenagem das baterias do Forte da Consolação, obras incompletas no 
troço e rotunda do Casal da Vala, nomeadamente no respeitante à falta de iluminação 
pública e deficiência na confluência do passadiço com a rotunda; 

- Questionou sobre o que se encontra previsto para a foz do Rio São Domingos e 
quais as iniciativas avançadas para que se não verificasse tanto desperdício de água em 
regas de diversa natureza e se apelasse à poupança da mesma. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 19 DE JUNHO, 10 E 17 DE JULHO 

E 30 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVAS À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE SETE 

PARCELAS DE TERRENO; 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, foram 
presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para a desafectação de terrenos 
do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro: 

a) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 62,50 m2, sita na Rua Luís Correia Peixoto, freguesia de Ajuda, em Peniche, e 
que confronta do norte com Município de Peniche, do sul com Rua Luís Correia 
Peixoto, do nascente com Penichelar, L.da e do poente com Mário Luís Jorge Augusto. 
(Reunião camarária de 19 de Junho de 2006) 

b) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 94,20 m2, sita na Rua Sacadura Cabral, freguesia de Conceição, em Peniche, e 
que confronta do norte com Sociedade de Construções Madeira e Sales, L.da, do sul e 
nascente com Município de Peniche e do poente com Rua Sacadura Cabral. (Reunião 
camarária de 10 de Julho de 2006) 

c) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com a 
área de 6,38 m2, sita na Rua António Maria de Oliveira, freguesia de Conceição, em 
Peniche, e que confronta do norte e poente com Rua António Maria de Oliveira, do sul 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 22.09.2006  *  Livro 16 * Fl. 99 

com Herdeiros de José Manuel Guisado de Carvalho e do nascente com Manuel 
Baratizo da Mata. (Reunião camarária de 17 de Julho de 2006) 

d) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 662,00 m2, sita no 
sítio do Convento, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte com 
Município de Peniche e do sul, nascente e poente com Município de Peniche e Peniche 
Praia – Turismo e Construção, L.da. (Reunião camarária de 17 de Julho de 2006) 

e) Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 21,00 m2, sita na 
Rua da Biquinha, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta 
do norte e nascente com herdeiros de Henrique Maria, do sul com Rua da Biquinha e do 
poente com rua. (Reunião camarária de 30 de Agosto de 2006) 

f) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 135,00 m2, situada 
na Rua dos Lavadouros, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte com herdeiros de António Alves, 
do sul António Leonardo da Conceição Honorato e Rua dos Lavadouros, do nascente 
com António Leonardo da Conceição Honorato e do poente com Rua dos Lavadouros. 
(Reunião camarária de 30 de Agosto de 2006) 

g) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 150,08 m2, situada 
na Rua do Moinho, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, 
concelho de Peniche, e que confronta do norte com herdeiros de António Alves, do sul 
com Rua dos Lavadouros, do nascente com Rua do Moinho e do poente com António 
Leonardo da Conceição Honorato. (Reunião camarária de 30 de Agosto de 2006) 

 
Postas à apreciação não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, foram as deliberações aprovadas, por unanimidade e 

consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio 
privado do Município. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 23 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVA 

A UMA ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, não 
se verificaram quaisquer intervenções sobre o assunto. 
 

Submetidas à votação, foi a deliberação de alteração ao quadro de pessoal do 
Município, que se consubstancia na criação de um lugar de técnico superior de 
biblioteca e documentação, integrado no grupo de pessoal técnico superior, sete lugares 
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de técnico profissional de biblioteca e documentação, integrados no grupo de pessoal 
técnico-profissional e dois lugares de técnico profissional animador sócio-cultural, 
integrados no grupo de pessoal técnico-profissional, aprovada, por unanimidade. 
 
DESIGNAÇÃO DE UM ELEMENTO PARA INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE PENICHE, 
REFERIDA NA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 7.º DA LEI N.º 12/2004, DE 30 DE MARÇO: 
 

Passando Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, em 
epígrafe, usaram da palavra os deputados municipais adiante identificados: 

 
Paulo Santos: 
Propôs o nome do Senhor João Paulo Teófilo, deputado municipal, para 

integrar a referida comissão, proposta que foi referenciada como “A”. 
 
Henrique Bertino: 
Propôs o nome do Senhor Rogério Cação, Presidente da Mesa, para fazer parte 

da mesma comissão, proposta que foi identificada como “B”. 
Submetida à votação, uma após outra, constataram-se os seguintes resultados: 
Proposta “A” – 16 votos favoráveis; 
Proposta “B” – 8 votos favoráveis. 
 
Face aos resultados obtidos e no cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 4 

do Art.º 7.º da Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, foi designado o Senhor João Paulo 
Teófilo para integrar a Comissão Municipal de Peniche. 

 
Fez declaração de voto verbal o Senhor José Leitão, deputado municipal, que 

declarou que não estando em causa as pessoas, considera que o pluralismo 
consubstanciado no equilíbrio das forças e das próprias ideias no seio da comissão é 
condição justificativa para que a decisão tomada seja a mais indicada. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DOS PRESIDENTES DA CÂMARA E ELEITOS LOCAIS 

SOBRE A ÁGUA: 
 
 Passando Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, em 
epígrafe, e após o deputado municipal Senhor José Leitão haver dito que fazia todo o 
sentido a Câmara decidir em primeiro lugar sobre o assunto, e o Senhor Presidente da 
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Mesa ter declarado que apenas se pretende aferir da sensibilidade da Assembleia 
Municipal sobre a matéria, foi o assunto proposto para votação. 
 

Submetida a votação, foi dada a aprovação à declaração apresentada, por 
unanimidade. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DOS PRESIDENTES DA CÂMARA E ELEITOS LOCAIS 

SOBRE A LUTA CONTRA O TRÁFICO DE SERES HUMANOS: 
 

Passando Assembleia à apreciação do ponto 5 .º da ordem de trabalhos, em 
epígrafe, e após o deputado municipal Senhor José Leitão haver dito que fazia todo o 
sentido a Câmara decidir em primeiro lugar sobre o assunto, e o Senhor Presidente da 
Mesa ter declarado que apenas se pretende aferir da sensibilidade da Assembleia 
Municipal sobre a matéria, foi o assunto proposto para votação. 

 
Submetida a votação, foi dada a aprovação à declaração apresentada, por 

unanimidade. 
 

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 duas horas e oito 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. 


