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AACCTTAA    NN..ºº    33//22000077  
 

A C T A  D A  1 . ª  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  

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

N O  D I A  2 7  D E  A B R I L  D E  2 0 0 7 :  
 

Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e sete, 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, 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 
Manuel Prioste Salvador, João Paulo Oliveira Teófilo, Américo Araújo Gonçalves, Maria 
Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, José António Bombas Amador, Paulo Jorge 
Ferreira Santos, Rui António Rodrigues Carvalho, Jacinto Sousa Pinto,Tiago Jorge 
Carvalho Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e Maria de Fátima Cruz dos 
Santos Ferreira Campos, 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 dos documentos de prestação de contas da 

Câmara Municipal do exercício de 2006; 
2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados do exercício de 2006; 
3. Apreciação e votação final da Carta Educativa do Município de Peniche; 
4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 

2007, relativa à contratação de um empréstimo no valor de 122.000,00 €; 
5. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 

2007, relativa à contratação de um empréstimo no valor de 140.000,00 €; 
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6. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 
2007, relativa a um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças Municipais; 

7. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 
2007, relativa a três protocolos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia de 
Ajuda, Conceição e São Pedro; 

8. Apreciação e votação da deliberação camarária de 9 de Abril de 2007, 
relativa ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior; 

9. Apreciação e votação das deliberações camarárias de 5 e 19 de Março 
de 2007, relativas à desafectação do domínio público de duas parcelas de terreno; 

10. Apreciação e votação da classificação do Geomonumento da Ponta 
do Trovão como Sítio de Interesse Municipal; 

11. Apreciação e votação da deliberação camarária de 12 de Fevereiro de 
2007, relativa à declaração de interesse público municipal, para fins turísticos, do 
empreendimento denominado “A Coutada”. 

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

trabalhos os Senhores Jorge Santos Carvalho e Álvaro André Paiva Amador. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto Bombas 

Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Francisco Manuel Pinto 
da França Salvador, Joaquim Raul Gregório Farto e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:  

 
A Mesa deu conhecimento dos ofícios remetidos pelos Senhores Presidentes das 

Juntas de Freguesia de Ferrel e de Serra d’ El-Rei, em que comunicam, 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, as suas 
ausências à reunião de hoje, por motivo de terem que estar presentes nas reuniões das 
respectivas Assembleias de Freguesia, que se realizam no mesmo dia e horário, sendo 
que o segundo será substituído pela Tesoureira da referida freguesia, Senhora Maria 
Fernanda Caetano Leal Correia. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
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suspensão de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Leandro, para o período de 1 mês, por 

motivos profissionais; 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, para período de 1 mês, por 

motivos profissionais; 
- Do Senhor José António Leitão da Silva, para período de 26 de Abril a 1 de 

Maio, por se encontrar ausente do concelho; 
- Do Senhor Júlio Alberto Silva Coelho, para o período de 24 a 29 de Abril, por 

motivos académicos e ausência do País. 
- Do Senhor Marco António Borges Bem, para o período de 26 a 30 de Abril, por 

motivos de força maior; 
- Do Senhor Luís Manuel Marques Faria, para o período de 27 a 30 de Abril, por 

motivos de agenda profissional. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectivas listas, 
Ângelo Miguel Ferreira Marques (do PS), Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa 
Marcelino e Armindo Craveiro Fernandes (da CDU), Rui Manuel Santos Martins e 
Maria Manuela Conceição Henriques Bello (do PSD), reconheceu os seus poderes, pelo 
que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
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 Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente do 

concelho; 
- Da Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz, por se encontrar de férias e 

ausente do concelho; 
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, por motivos profissionais. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados. 
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PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  
 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  
 
Foram presentes as actas n.os 1 e 2/2007, das reuniões realizadas nos dias 7 e 16 

de Fevereiro de 2007, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por o respectivo texto 
haver sido previamente distribuído pelos deputados municipais. 

 
Postas à discussão, usou da palavra o Senhor Paulo Santos que solicitou a 

alteração à acta n.º 2, no sentido de passar a constar que a declaração de voto relativa  à 
declaração apresentada pelo Senhor Presidente da Mesa, foi por si apresentada e não 
pelo deputado municipal João Paulo Teófilo. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, já com as correcções 

preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
Acta n.º 1 – Aprovada, por maioria, com 6 abstenções; 
Acta n.º 2 – Aprovada, por maioria, com 9 abstenções. 
 
Fizeram declaração de voto verbal os deputados que se abstiveram, declarando 

que a sua abstenção respeita ao facto de não terem participado nas respectivas reuniões. 
 

b)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 

 
1 - Carta, datada de 25 de Janeiro de 2007, da Delegação Portuguesa do Grupo 

Socialista no Parlamento Europeu, remetendo um exemplar da brochura “Reformar a 
Administração: Poupar na Burocracia, Investir no Crescimento”. 

2 - Ofício n.º 112, datado de 9 de Fevereiro de 2007, da CPCJ – Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, remetendo um exemplar do Relatório Anual 
de Actividades, relativo ao ano 2006. 
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3 - Carta, datada de 14 de Fevereiro de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido 
Social Democrata na Assembleia da República, remetendo cópia de um pedido 
efectuado à Comissão Europeia para apoio aos prejuízos causados pelas chuvas de 
Outubro e Inverno de 2006. 

4 - Carta n.º 496.07VM/PL, datada de 16 de Fevereiro de 2007, da AMARSUL- 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., remetendo cópia de uma resolução 
relativa à aplicação da taxa de gestão de resíduos. 

5 - Carta n.º 541.07JMM/PL, datada de 16 de Fevereiro de 2007, da 
AMARSUL- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., remetendo cópia de 
uma moção relativa à recolha selectiva, reciclagem e valorização. 

6 - Circular n.º 25/2007, datada de 22 de Fevereiro de 2007, da ANMP, 
convidando o Senhor Presidente da Mesa a participar na conferência temática “Cidades 
Criativas”, integrada nas comemorações dos 30 anos do Poder Local Democrático. 

7 - Circular n.º 27/2007, datada de 23 de Fevereiro de 2007, da ANMP, 
convidando o Senhor Presidente da Mesa a participar na conferência “Mobilidade nos 
Municípios: Organização e Financiamento do Transporte Público”, integrada nas 
comemorações dos 30 anos do Poder Local Democrático. 

8 - Carta, datada de 23 de Fevereiro de 2007, da empresa DPW IT Consulting, 
apresentando os seus serviços na área de tecnologias de informação. 

9 - Carta, datada de 26 de Fevereiro de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia de Requerimento 
que o Senhor Deputado Bernardino Soares formulou ao Governo sobre a proposta de 
encerramento do serviço de urgência do Hospital de Peniche. 

10 - Ofício n.º 342/IX/2006, datado de 27 de Fevereiro de 2007, da Assembleia 
Municipal de Almada, remetendo cópia de uma moção relativa à taxa de gestão de 
resíduos. 

11 - Ofício n.º 357/IX/2006, datado de 28 de Fevereiro de 2007, da Assembleia 
Municipal de Almada, remetendo cópia de uma moção relativa aos sistemas 
multimunicipais de recolha selectiva e valorização de resíduos. 

12 - Circular n.º 29/2007, datada de 28 de Fevereiro de 2007, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 155, de Fevereiro de 2007. 

13 - Ofício n.º 39/07, datado de 2 de Março de 2007, da Junta de Freguesia de 
São Pedro, relativo ao “Dia Internacional da Mulher”. 

14 - Carta, datada de 12 de Março de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia de Requerimento 
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que o Senhor Deputado Miguel Tiago formulou ao Governo sobre os impactos do 
Aterro Sanitário do Oeste junto das populações. 

15 - Circular n.º 36/2007, datada de 14 de Março de 2007, da ANMP, atinente à 
taxa de gestão de resíduos. 

16 - Circular n.º 29/2007, datada de 28 de Fevereiro de 2007, da ANMP, atinente 
ao encerramento dos Serviços de Apoio Permanente dos Centros de Saúde no âmbito 
da reestruturação da rede de urgências. 

17 - Ofício n.º 2445, datado de 27 de Março de 2007, da Câmara Municipal de 
Peniche, convocando o Senhor Presidente da Mesa para uma reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Educação. 

18 - Carta, registada em 27 de Março de 2007, da empresa Omnitur - Agência de 
Viagens e Turismo, L.da, oferecendo os seus serviços no âmbito do XVII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

19 - Circular n.º 43/2007, datada de 30 de Março de 2007, da ANMP, relativa ao 
seu XVII Congresso Nacional, a realizar nos dias 15 e 16 de Junho de 2007, na cidade de 
Ponta Delgada. 

20 - Circular n.º 45/2007, datada de 30 de Março de 2007, da ANMP, remetendo 
exemplares do boletim n.º 156, de Março de 2007. 

21 - Ofício n.º 2770, datado de 9 de Abril de 2007, da Câmara Municipal de 
Peniche, endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para fazer parte da 
Comissão de Honra da 28.ª Edição da Corrida das Fogueiras da Cidade de Peniche, que 
terá lugar no próximo dia 30 de Junho. 

22 - Exemplares n.ºs 177 e 178 – Março e Abril 2007, do Boletim Informativo da 
Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

23 - Exemplar n.º 19 – Março 2007, do Boletim Região de Lisboa, da CCDRLVT. 
24 - Exemplar n.º 10 – Janeiro 2007, do Boletim Informativo AdOnotícias. 
25 - Exemplar n.º 363 – 9 de Fevereiro de 2007, do jornal Área Oeste. 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu ainda conhecimento de que se encontram 

agendadas as seguintes iniciativas: 
- No dia 25 de Maio, debate sobre a Segurança, aberta à população, o qual está 

dependente da disponibilidade das forças de segurança e acerto com as entidades 
convidadas; 

- Em Junho e Setembro, no âmbito do Ano Europeu de Igualdade de 
Oportunidades. 
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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: 
 
Rui Carvalho: 
Solicitou informação sobre o resultado das reuniões havidas da Comissão Mista 

de Coordenação e Acompanhamento da Albufeira de São Domingos e situação do 
respectivo regulamento e com a Administração do IPTM. 

 
Henrique Bertino: 
Pediu que fosse explicado por que a informação da Câmara sobre o 

desenvolvimento do processo do serviço de urgências levou tanto tempo, 
nomeadamente a forma como foi constituída a equipa responsável pelo estudo. 

 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que na reunião com o IPTM foram abordados os assuntos que vão 

entrar em desenvolvimento a curto prazo, designadamente o reforço e reabilitação do 
Molhe Oeste, remoção das areias e reordenamento da bacia portuária e análise da 
reabilitação do Fosso das Muralhas; 

- Fez referência ao esforço e consenso alargado que envolveu a questão das 
urgências que culminou com a elaboração de comunicado também consensual. Disse, 
também, ter participado em reunião da ANMP onde foi feita a análise de proposta de 
protocolo a celebrar entre a ANMP e o Ministério da Saúde, tendo sido decidido não 
assinar o protocolo recebido antes de se conhecer o resultado da proposta apresentada 
pela ANMP. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento de várias reuniões realizadas pela Comissão Mista de 

Acompanhamento da Albufeira do Rio de São Domingos sobre o Plano de 
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Ordenamento, tendo sido disponibilizadas informações às várias propostas veiculadas e 
sido exigido ao INAG o reconhecimento das especificidades afectas à referida albufeira. 

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

PESAR: 
 
Foi presente e admitida para apreciação, por unanimidade, o documento, cujo 

texto, objecto de leitura, e com identificação dos respectivos subscritores, a seguir se 
transcreve: 

 
“Novo Aeroporto Internacional de Lisboa – Ota 
Ao longo dos últimos meses tem vindo a ressurgir o debate junto da opinião 

pública, relativo à construção na Ota do novo Aeroporto Internacional de Lisboa. A 
discussão, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, como 
referimos, saltou para o dia-a-dia dos portugueses. 

Não podemos, de modo algum, olhar para esta discussão sem nos 
pronunciarmos. E porque nos pronunciamos? Porque este projecto é, sem dúvida, 
altamente estratégico para a região onde nos integramos e reconhecidamente benéfico 
para as aspirações de evolução e desenvolvimento sócio-económico das populações. 

Um concelho como o nosso, onde o turismo é e terá, cada vez mais, um papel 
fundamental na economia local e onde todos conhecemos algumas dificuldades 
sociais, é com clareza que temos que assumir que de modo algum nos podemos alhear 
desta discussão. 

Em primeiro lugar, porque os estudos do NAER, assumem que se queda nos 
85 % a percentagem dos habitantes dos concelhos limítrofes em que a expectativa de 
dinamização da economia local proveniente do projecto tenha um impacto positivo. 

O mesmo estudo do NAER, relativo à Economia Local e Regional, afirma 
claramente “O turismo também é importante nalguns concelhos vizinhos da região 
considerada, ao longo da costa, como Mafra e Peniche”, no entanto afirma “Mafra, 
porém, pouco terá a ganhar com a relocalização do aeroporto da Portela para a Ota” e 
aponta claramente “o mesmo não se poderá dizer de Peniche e concelhos a norte, que 
serão beneficiados pelos turistas adicionais que o novo aeroporto lhes trará”, e isto no 
seguimento da constatação de que “o turismo é geralmente o sector mais beneficiado 
pela actividade de um aeroporto”. 

Este projecto de construção do novo Aeroporto na Ota contou ainda, nos 
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últimos dias, com a posição unânime dos autarcas da Associação de Municípios do 
Oeste em sua defesa, num acto de reconhecimento da importância deste projecto para 
a nossa região e na prossecução dos anseios e interesses das populações. 

É por entendermos que este projecto traz consigo ventos de mudança para a 
nossa região e que com ele novas portas se abrirão ao desenvolvimento e à 
prosperidade económica e social das populações, que o Grupo Municipal do Partido 
Socialista propõe à Assembleia Municipal de Peniche, na sua reunião ordinária de 27 
de Abril de 2007, o seguinte: 

a) A tomada de posição da Assembleia Municipal de Peniche em defesa da 
construção do Aeroporto Internacional de Lisboa na Ota e que esta posição seja 
enviada à Associação de Municípios do Oeste, ao NAER, a S. Ex.ª o Primeiro-ministro, 
a S. Ex.ª o Ministro das Obras Públicas, aos vários Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República e a S. Ex.ª o Presidente da República, bem como, à 
comunicação social. 

Peniche, 27 de Abril de 2007. 
Os deputados Municipais do PS.” 
 
Posta à discussão, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que deu 

conhecimento da reunião a realizar em Fátima sobre o assunto e endereçou convite aos 
membros da Assembleia para estarem presentes e informou que em reunião da RTO foi 
aprovada moção de defesa deste contributo para o desenvolvimento da região e do país. 

 
Submetida à votação, foi a moção apresentada aprovada, por maioria, com 4 

abstenções. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor Rui Carvalho, que declarou que o 

Grupo do PSD concordava com o texto da moção, adiantando que gostaria, também, de 
ver concretizado o troço rodoviário do IC11. 
 
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 
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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: 
 
Américo Gonçalves: 
- Perguntou qual o ponto de situação dos esgotos da Papôa; 
- Chamou a atenção para o despesismo de água que se verifica em fontanário 

fora da urbanização da Papôa; 
- Questionou sobre o ponto de situação relativo ao parqueamento de 

autocaravanas; 
- Chamou a atenção para a necessidade de se encontrar solução para os veículos 

longos que estacionam dentro da cidade. 
 
Henrique Bertino: 
- Registou com agrado a intervenção efectuada no espaço denominado “Fórum 

da Parreirinha”; 
- Disse não ter chegado ao conhecimento da Junta de Freguesia de Ajuda a 

situação do esgoto a céu aberto existente no Forte da Luz; 
- Manifestou a sua satisfação pelas obras levadas a efeito na Praça de N. 

Senhora da Boa Viagem; 
- Fez uma referência especial ao novo projecto do parque infantil, sito no Jardim 

Principal, e à riqueza da programação das comemorações do 25 de Abril, nas quais a 
população aderiu e manifestou-se interessada em que se dê continuidade. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Referiu que seria de pensar a disponibilização da Internet sem fios à 

Assembleia; 
- Disse não fazer sentido a utilização e transformação do Largo D. Pedro I em 

parque de estacionamento e sugeriu a tomada de medidas que acabe definitivamente 
com a situação; 

- Chamou a atenção para a necessidade de se intervir na envolvente do depósito 
de água da Coimbrã, a qual se apresenta num estado vergonhoso; 
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- Alertou para as condições intransitáveis em que se apresentam os pisos dos 
caminhos agrícolas marginantes à albufeira de São Domingos e a necessitarem de 
intervenção; 

- Perguntou qual o ponto de situação dos concursos para as concessões do 
restaurante Nau dos Corvos e Castelinho da Berlenga. 

 
Rui Martins: 
- Solicitou informação sobre as medidas tomadas que resolvam a falta de pé 

direito e a descarga para o mar de águas residuais do restaurante Nau dos Corvos; 
- Perguntou quais as soluções preconizadas para acabar com a ilegalidade do 

aglomerado de barracas existentes na praia do Baleal; 
- Questionou sobre quais as medidas tomadas para obviar à falta de 

estacionamento no Baleal, tendo sugerido que se incentivasse o uso da bicicleta; 
- Sugeriu a colocação de ecopontos nas praias. 
 
Rui Carvalho: 
- Solicitou a disponibilização, em próxima reunião, de informação sobre o 

projecto do Fosso das Muralhas, incluindo o novo espaço da feira; 
- Perguntou qual a empresa a quem foi adjudicado o estudo sobre os serviços 

de urgências. 
 
Alina Marcelino: 
Salientou o carácter positivo que envolve a assinatura do protocolo com a 

URAP (União dos Resistentes Antifascistas). 
 
José António Amador: 
- Pediu informação sobre a notícia vinda a público da existência de petróleo ao 

largo de Peniche; 
- Perguntou se as obras de recuperação do Campo da República estão atrasadas 

ou não. 
 
Paulo Santos: 
- Chamou a atenção para a falta de passadeiras em frente à Tupatur; 
- Aludiu ao agravamento do parqueamento no Baleal e questionou sobre o que 

deu origem à situação actual e o que está previsto para solucionar o problema; 
- Fez referência aos placard’s instalados pela CDU em locais não aconselháveis 

por colidirem com a estética do meio onde se inserem, caso da Praça Jacob Rodrigues 
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Pereira. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Aludiu à notícia que leu e que depois remeterá ao Senhor Presidente da 

Câmara acerca de um surfista que teria sido agredido por um popular depois de vir da 
sua actividade desportiva; 

- Lamentou que depois de Dezembro nunca mais vai se viu actividade no 
Parque das Gaivotas Sport (custou ao Município 21.843,87 €); 

- Sugeriu que se solicitasse à EP a reposição da placa indicativa do trajecto para 
Ferrel, na rotunda de Porto de Lobos – IP6, que aquando da vandalização das placas 
devido à incorrecção do nome de Atouguia da Baleia, ficou também ela destruída; 

- Perguntou se existe uma nova feira à entrada do Mercado Municipal de 
Peniche e se os vendedores estão legalizados; 

- Solicitou informação sobre se o prazo indicado no Relatório de Actividades 
relativamente às obras da Igreja de São José iria ser cumprido (Abril de 2007); 

- Referiu que o ecoponto da Avenida das Escolas, junto ao cruzamento com a 
Rua Garrett, deveria ser relocalizado; 

- Perguntou se foi contratada empresa para realizar a Corrida das Fogueiras e 
qual o valor pelo qual os seus serviços foram adjudicados; 

- Aludiu ao empréstimo aprovado, em 2005, para apoio ao Plano de 
Actividades e destinado às obras de requalificação do Porto de Areia Sul, as quais ainda 
não viu concluídas. 

 
Jorge Carvalho: 
- Fez referência ao estacionamento de autocaravanas na cidade de Peniche, 

Consolação e Baleal e declarou que as mesmas não podem ser impedidas de estacionar 
dada a sua condição de serem veículos ligeiros, não podendo, no entanto interferir com 
a saúde pública. Sugeriu que se diligencie para que Peniche faça parte do circuito 
internacional de caravanismo; 

- Manifestou a sua apreensão face ao acréscimo da população de etnia cigana e 
perguntou o que está a ser feito em termos do seu acompanhamento e controlo e o que  
se pensa fazer em sede de realojamento; 

- Aludiu à proliferação de vendedores ambulantes em diversos locais da cidade 
e suscitou a tomada de medidas que alterem a situação. 

 
Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os seguintes esclarecimentos: 
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- Recebeu minuta de protocolo do núcleo de caravanismo e está em fase de 
estudo a implantação de área de serviço junto ao terminal rodoviário. Referiu que se 
está no bom caminho para encontrar uma solução; 

- A Comissão de Trânsito está a debruçar-se sobre duas áreas prioritárias, o 
Baleal e o Largo 5 de Outubro; 

- Exaltou o papel das Juntas de Freguesia e o envolvimento que tiveram nas 
comemorações do 25 de Abril; 

- Iria recomendar aos serviços a disponibilização da Internet sem fios; 
- Aguarda-se a aquisição de uma máquina motoniveladora para ocorrer a 

diversos trabalhos de nivelamento das vias municipais; 
- O restaurante da Nau dos Corvos irá ser objecto de obras de recuperação, uma 

vez que se constataram existirem problemas na estrutura do edifício; 
- O processo do mini-mercado “Castelinho da Berlenga” está a ser analisado 

pelo senhor consultor jurídico devido à apresentação de reclamações; 
- O problema do estacionamento na zona do Baleal está a ser equacionado, 

podendo ter que se recorrer como alternativa a outros espaços públicos e privados 
localizados na referida zona; 

- Vai recomendar ao DEA a colocação de ecopontos na praia; 
- Sugeriu a constituição de comissão para análise e implementação de sistema 

de circulação para bicicletas; 
- As obras do Campo da República estarão concluídas no final de Maio/Junho e 

as da entrada da cidade de Peniche, que têm sofrido alguns reajustamentos, caso da 
deslocalização da fonte cibernética, em princípio, no final de Setembro. As obras da 
Biblioteca encontram-se mais atrasadas devido à implantação do posto de 
transformação; 

- A colocação de cartazes publicitários e de propaganda política em 
determinados locais da cidade deverá ser objecto de alguns cuidados; 

- O investimento efectuado no Parque das Gaivotas foi um ganho, havendo a 
possibilidade do equipamento ser deslocalizado; 

- Tomou nota da necessidade de recolocação da placa indicativa de Ferrel, na 
rotunda do IP6, em Porto de Lobos, tendo suscitado à Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia que naquele local fosse instalado um trabalho escultórico relativo à “Baleia”; 

- A questão da sedentarização de população de etnia cigana é um problema que 
vem de muitos anos, sendo matéria que deve ser retomada quer ao nível do 
impedimento de novas ocupações, quer no âmbito do seu realojamento; 

O Senhor Presidente da Câmara aproveitou para endereçar convite aos 
deputados municipais para participarem na deslocação a Lagos, no dia 17 de Maio, para 
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visita à marina e no Congresso do Oeste, entregando para este efeito ficha de inscrição. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
Prestou os seguintes esclarecimentos: 
- Não há aumento de população de etnia cigana; 
- A situação do edifício da Nau dos Corvos é muito mais grave do que se 

pensava em Outubro passado e que só foi possível detectar após uma avaliação rigorosa 
à estrutura; 

- Já foi solicitada à PSP uma fiscalização rigorosa à forma como se desenvolve a 
actividade de venda ambulante; 

- Já se actuou no Mercado Abastecedor sobre a venda ilegal e solicitou-se a 
colaboração da GNR e PSP em relação à venda ambulante realizada porta a porta; 

- A Câmara irá colocar os ecopontos nas praias; 
- As obras da escadaria de acesso no Porto de Areia Sul ainda não foram 

concluídas devido à execução de diversos trabalhos em que a Câmara está envolvida; 
- O procedimento adoptado para a Corrida das Fogueiras teve subjacente a 

análise e avaliação da empresa a quem foi concedida a responsabilidade da 
organização; 

- O Parque das Gaivotas Sport irá ser alvo de diversas actividades, algumas 
delas inseridas na programação do Festival Sabores do Mar com a realização de torneio 
de futebol de praia, em que estarão presentes algumas das melhores equipas nacionais, 
de que se destacam o Benfica e o Sporting Clube de Portugal. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Não tem havido problemas com as águas pluviais no Quebrado e Papôa; 
- Não chegou a haver reclamações sobre o Porto de Areia Sul; 
- Está programada intervenção no reservatório da Coimbrã com o objectivo 

claro de dignificação do local; 
- A concretização de medidas ao nível do ordenamento do trânsito no Largo 5 

de Outubro vai condicionar bastante o estabelecimento e actividade desenvolvida pela 
Santa Casa da Misericórdia de Peniche. 

 
Tiago Gonçalves: 
Declarou que tudo aquilo que estava mencionado no Relatório de Actividades, 

desde a última Assembleia até à presente data, nada constava sobre as iniciativas no 
âmbito do desporto e que o suporte utilizado para o comentário efectuado foi com base 
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em documento elaborado pelo GAP. 
 
Henrique Bertino: 
- Disse que, relativamente ao acampamento de população de etnia cigana, 

haverá a mesma responsabilidade que nos mandatos anteriores e que só o 
desenvolvimento de processo de habitação social poderá resolver; 

- Chamou a atenção para os problemas de ordem social existentes no Bairro 
Arco-Íris e que urge por cobro através de uma maior incidência policial. 

 
Paulo Santos: 
Perguntou quais as razões que levaram o proprietário a lavrar o terreno no 

Baleal. 
 
Jorge Carvalho: 
- Disse ter pedido esclarecimento ao Senhor Presidente da Câmara e não ao 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda sobre a questão da população cigana; 
- Perguntou se há conhecimento da existência de gado suíno e caprino na 

cidade; 
- Chamou a atenção para a quantidade, cada vez maior, de cães perigosos, 

normalmente acompanhados por jovens, e necessidade de se proceder ao seu controlo, 
com vista à segurança dos cidadãos; 

- Alertou, na qualidade de perito avaliador, para os processos de obras que se 
encontram parados e em cujas moradias ainda sem a respectiva licença de utilização, 
habitam já pessoas. 

 
José António Amador; 
- Disse ficar perplexo com a insatisfação manifestada sobre a colocação dos 

cartazes de índole política, referindo que o princípio de liberdade de expressão está 
consignado na Constituição. 

 
Presidente da Câmara: 
- Disse não fazer juízos de valor sobre a atitude do proprietário do terreno do 

Baleal, sendo que está a ser elaborado plano de intervenção para análise; 
- Irá recomendar aos Serviços de Fiscalização que averigúem a questão do gado, 

em Peniche; 
- Referiu que a questão dos animais perigosos irá ser objecto de trabalho de 

ligação entre a Médica Veterinária Municipal e a APAP. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
No período destinado à intervenção do público, usaram da palavra o Senhor 

Marcelino Pereira, que alertou para o pseudo-bairro clandestino existente junto à Água 
Doce, no Baleal e se está previsto o arranjo na Avenida do Mar, junto aos edifícios com 
os n.ºs de polícia 115 e 117; António Maria Pinto, que manifestou a sua insatisfação face 
aos problemas de ruído produzidos junto ao Carreiro de Joanes e derivados do latido 
de canídeos e alertou para a construção de pombais, limpeza e alargamento de espaço 
para estacionamento e colocação de poste de iluminação pública em espaço municipal, 
por funcionários municipais, e Pedro Pessoa, que questionou para quando está previsto 
a fixação de um técnico de enfermagem na Ilha da Berlenga e alertou para a urgência 
dos arranjos dos socalcos no Parque de Campismo. 

 
Seguidamente interveio o Senhor Presidente da Câmara que referiu o seguinte: 
- O assunto relacionado com o abarracamento existente na praia do Baleal foi 

objecto de apreciação em reunião com a CCDRLVT, com vista a efectuar-se uma 
intervenção no local; 

- Foram dadas instruções com vista a intervir-se na zona do Carreiro de Joanes; 
- Iria proceder ao levantamento de inquérito para averiguação dos factos 

relativos à colocação do poste de iluminação por trabalhadores municipais; 
- Está em desenvolvimento o Plano de Ordenamento da Reserva das Berlengas 

em cuja elaboração se discutirá o modelo ao nível das responsabilidades das entidades 
intervenientes. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a inclusão 

na ordem de trabalhos desta reunião de um novo ponto relacionado com a 1.ª Revisão 
ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos dos SMAS para o ano económico 
de 2007. 

Ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido do 
assunto ser tratado no final da ordem de trabalhos. 

 
O Senhor Presidente da Mesa colocou também à consideração da Assembleia a 

alteração à presente ordem de trabalhos, no sentido do ponto 3 – Apreciação e votação 
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final da Carta Educativa do Município de Peniche ser apreciado em 1.º lugar. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Referiu que o documento foi aprovado pela Câmara, por maioria, com os votos 

a favor da CDU (3) e as abstenções do PS e PSD (4), tendo merecido também a 
aprovação do Conselho Municipal de Educação, com um voto contrário apenas. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Referiu que o sistema de educação apresenta lacunas ao longo da vida e que 

não tira o mérito a quem elaborou a Carta Educativa, sendo que há questões que correm 
o risco, segundo afirmações produzidas, de terem sido inadequadamente avaliadas; 

- Aludiu ao estado de conservação do parque escolar, dizendo que no 
documento figuram pressupostos errados, nomeadamente no que respeita a 
observância das mesmas condições na escola da Coimbrã comparativamente com a 
escola do Casal da Vala e aconselhando que se visitem os edifícios escolares para 
confirmar as realidades; 

- Perguntou se a Câmara reconhece a situação de carência e necessidade de 
intervenção a curto prazo das escolas n.º 1 e 2 de Atouguia da Baleia e se assume como 
prioridade os investimentos nas mesmas e na ampliação da Escola E.B. 2, 3 de Atouguia 
da Baleia. 

 
Jorge Carvalho: 
- Disse que foi com tristeza que na sua escola o documento foi pouco discutido; 
- Salientou que houve pouco tempo para análise e discussão de um documento 

tão importante. 
 
Presidente da Mesa: 
- Referiu que acompanhou de perto a elaboração do documento e ser injusto 
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não o reconhecer como um instrumento fundamental educativo, bastante corrente e 
documentado e tecnicamente bem construído e conseguido; 

- Disse que o documento foi disponibilizado publicamente; 
- Subscreve que o documento poderia ter uma abrangência maior, no entanto 

não é documento fechado e é dinâmico durante 6 anos, podendo ser objecto da 
introdução de alterações; 

- Declarou não ter dúvidas que as escolas de Atouguia da Baleia são uma 
prioridade; 

- Reconheceu, por último, estar-se perante uma boa proposta, tendo 
apresentado os sinceros parabéns à equipa que o elaborou. 

 
Henrique Bertino: 
- Agradeceu ao Conselho Municipal de Educação o trabalho desenvolvido; 
- Salientou as posições de reconhecimento dos Vereadores Joaquim Raul e 

Paulo Rodrigues; 
- Vincou que o documento deveria ter sido elaborado há mais tempo; 
- Referiu que todos os autarcas querem o melhor para os alunos do nosso 

concelho e que só não colaborou quem não quis na elaboração da Carta Educativa. 
 
Américo Gonçalves: 
- Referiu que na sua escola fez a divulgação por todos os meios possíveis da 

Carta Educativa; 
- Disse que se trata de um bom documento de trabalho, pecando por tardio; 
- Aludiu às linhas orientadoras que o documento contém, que, embora extenso 

e inacabado, terá que ser agarrado. 
 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que é um momento importante para o concelho ter passado a dispor 

da Carta Educativa; 
- Salientou o nível técnico e político que presidiu à elaboração do documento e 

agradeceu à técnica municipal que acompanhou o processo e à Comissão de 
Acompanhamento e a todos aqueles que de forma generosa participaram e deram os 
seus contributos para que o documento passasse a ser uma realidade; 

- Disse ser defensor de uma Escola Secundária forte e dinâmica e centralizada; 
- Deu conhecimento que irá haver alteração ao regime da escolaridade 
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obrigatória, que passará a ser até ao 12.º ano; 
- Informou que irão ser efectuados reajustamentos ao nível do parque escolar e 

assumidas intervenções na sede da freguesia de Atouguia da Baleia. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que o diagnóstico e cronograma apresentado na Câmara, em 

Janeiro, apontava para que o documento fosse analisado e discutido em 4 meses, não 
sendo possível a audiência pública antes da resolução ao nível dos Agrupamentos; 

- Disse que há uma aposta clara na qualidade, com vista a dotar os 
estabelecimentos de ensino com melhores condições de conforto, refeitórios e biblioteca; 

- Saudou os trabalhadores da Câmara, SMAS e Juntas de Freguesia pelo 
trabalho desenvolvido na requalificação do Parque Escolar; 

- Referiu que é intenção da CDU, tal como constava do seu programa eleitoral, 
generalizar o pré-escolar a todas as crianças da área do Município; 

- Salientou que além do diagnóstico, a Carta Educativa foi objecto de apreciação 
em reuniões públicas promovidas pela Câmara e Assembleia Municipal, sendo que tem 
conhecimento que em outras autarquias tal desiderato não foi levado a efeito; 

- Declarou que ninguém foi discriminado para apresentar propostas; 
- Realçou o trabalho da técnica que acompanhou o projecto, Dr.ª Raquel, do 

Assessor, Raul Santos, e da CEDRU. 
 
Representante da CEDRU: 
- Fez referência ao desenvolvimento e concretização do processo; 
- Aludiu aos vários trabalhos já elaborados sobre esta temática no País; 
- Agradeceu os contributos facultados e referiu que o documento tem 

dinamismo e a possibilidade de monotorização; 
- Referiu que, relativamente às prioridades, a Carta Educativa inclui um 

cronograma sobre intervenções com indicação onde irão ser realizadas. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Disse que esperava que o documento não contivesse erros e discordar que não 

é altura para tecer críticas ao mesmo; 
- Disse que o processo cronológico teve as datas muito próximas que não 

permitiram uma participação mais efectiva; 
- Referiu que ficaria bem à CDU admitir que o trabalho provém de todas as 
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Câmaras anteriores; 
- Perguntou se a escola da Prageira está referida na Carta. 
 
António Salvador: 
- Enalteceu o trabalho desenvolvido; 
- Referiu que o Centro Educativo de Atouguia da Baleia peca por exiguidade de 

salas de aula; 
- Disse que fez o que lhe competia no Conselho Municipal de Educação e que se 

iria abster na votação. 
 
Jorge Carvalho: 
- Referiu que por vezes devemos ter a humildade para reconhecer que nem 

tudo foi feito para motivar os responsáveis das escolas, pais e encarregados de 
educação e alunos. 

 
Américo Gonçalves: 
- Referiu que os alunos não participaram na discussão do documento, sendo 

que os pais se fizeram representar; 
- Vincou que as pessoas não participaram porque não quiseram. 
 
Jorge Amador: 
- Informou que a escola da Prageira é para manter após a introdução de 

benefícios no âmbito do conforto e climatização; 
- Referiu que houve uma participação activa das Juntas de Freguesia, as quais 

deram os seus contributos; 
- Disse que, caso fosse aceite a proposta de mais salas em Atouguia da Baleia, 

algumas escolas da freguesia teriam que encerrar, nomeadamente a do Casal da Vala, 
objecto de um grande investimento há pouco tempo. 

 
Submetida a votação, foi a Carta Educativa do Município de Peniche aprovada, 

por maioria, com 19 votos a favor e 6 abstenções. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:  
 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
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constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO:  
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam no próximo dia 30 de Abril (Segunda-feira), com a realização de nova 
reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da Câmara 

Municipal do exercício de 2006; 
2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados do exercício de 2006; 
3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Plano Plurianual e orçamento dos 

Serviços Municipalizados de Peniche 
4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 

relativa à contratação de um empréstimo no valor de 122.000,00 €; 
5. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 

relativa à contratação de um empréstimo no valor de 140.000,00 €; 
6. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 

relativa a um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças Municipais; 
7. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 

relativa a três protocolos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia de 
Ajuda, Conceição e São Pedro; 

8. Apreciação e votação da deliberação camarária de 9 de Abril de 2007, 
relativa ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior; 

9. Apreciação e votação das deliberações camarárias de 5 e 19 de Março de 
2007, relativas à desafectação do domínio público de duas parcelas de terreno; 

10. Apreciação e votação da classificação do Geomonumento da Ponta do 
Trovão como Sítio de Interesse Municipal; 

11. Apreciação e votação da deliberação camarária de 12 de Fevereiro de 2007, 
relativa à declaração de interesse público municipal, para fins turísticos, do 
empreendimento denominado “A Coutada”. 

 
Referiu também que a convocatória era feita directamente e com dispensa de 

convocação escrita a todos os membros presentes, sendo que aos ausentes, dada a 
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proximidade das datas e interposição do final da semana, iria promover os contactos 
necessários para que se verificasse as suas presenças. 

 
ENCERRAMENTO:  

 
Sendo uma hora e cinquenta 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. 


