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AACC TT AA    NN.. ºº     66//22000077  

 

A C TA  D A  1 . ª  R EUN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD INÁR I A  DO  M Ê S  D E  

S E T EMBRO  D A  A S S EMB L E I A  MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA  NO  D I A  2 6   D E   S E T EMBRO   D E   2 0 0 7 :  

 

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano dois mil e sete, 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 

Manuel Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição 

João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Jorge Santos Carvalho, 

José António Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador, Rui António Rodrigues 

Carvalho, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Nuno Eduardo Faustino Rainha, 

Jacinto Sousa Pinto, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período de “antes da ordem do dia”. 

 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

3.º - Período da ordem do dia:  

 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

aditamento de novas taxas na Tabela de Taxas e Licenças do Município, relativas ao 

Parque Municipal de Campismo; 

2.  Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração dos quantitativos fixados na Tabela de Taxas e Licenças do Município pela 

utilização das Piscinas Municipais; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de três parcelas de terreno; 
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4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

classificação de um moinho de vento com engenho e área envolvente com 5m de raio, 

localizado em Serra d' El-Rei, como Imóvel de Interesse Municipal; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 1.ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e ao Plano Plurianual de Investimentos; 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração em regime simplificado ao Plano Director Municipal de Peniche - Zona 

Industrial do Abalo; 

7. Serviço de Urgências Básicas do Hospital de São Pedro Gonçalves 

Telmo – Ponto de situação e eventual tomada de posição. 

 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, Senhor António José Correia, 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. 

 

RENÚNCIA DE MANDATO :  

 

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

renúncia de mandato, a seguir indicado: 

- Do Senhor António José Azevedo Filipe, que invocou motivos de ordem política. 

Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista da CDU, Senhora Maria 

de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

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

suspensão de mandato, a seguir indicados: 

- Do Senhor Júlio Alberto Silva Coelho, por um período de 6 meses, a partir de 

hoje, por motivos académicos; 

- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 97 dias, a 

partir de hoje, por motivos de ordem profissional. 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
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listas, Senhores Rui Manuel Santos Martins (do PSD) e Arminda Glória Félix Martins 

Braz (da CDU), 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 Paulo Jorge Ferreira Santos, por se encontrar ausente do concelho; 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por motivos 

que se prendem com a sua actividade académica; 

- Do Senhor Américo Araújo Gonçalves, por motivos de ordem profissional. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 

do PS, Senhores Ângelo Miguel Ferreira Marques e Gabriel da Graça Barreiro 

Gonçalves, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na 

reunião. 

 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foi presente a acta n.º 5/2007, da reunião realizada no dia 29 de Junho de 2007, 

tendo sido dispensada a leitura da mesma por o respectivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos deputados municipais. 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que na reunião 

de representantes do partido ficou acordado que os deputados municipais fizessem 

chegar os seus contributos para a presente acta e esta fosse submetida à votação na 

próxima reunião. 

 

Postas à discussão, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

José Leitão: 

Disse que não se oporia à apreciação nesta reunião, desde que as alterações 
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fossem pouco significativas. 

 

António Salvador: 

Lembrou que o Senhor Presidente ainda não esclareceu as dúvidas por si 

levantadas na referida reunião, tal como afirmou e que consta de folhas 85. 

 

Rui Martins: 

Solicitou as seguintes alterações à sua intervenção constante de folhas 84: 

a) Onde consta “Aludiu ao facto de se confundir a imagem com o 

protagonismo, festas e romarias” deve ficar consignado “estão a confundir a Câmara 

Municipal com a comissão de festas, organização de eventos ou empresa de marketing, 

visto a sua obsessão pela imagem e que a sua única preocupação é a realização de festas 

e promoção pessoal”; 

b) Retirar a frase “proposta de estudo para a execução de ponte pedonal à 

entrada do IP6 para o Casal da Vala”; 

c) Aditar “em vez de esbanjar 7 mil contos em concertos à porta fechada, eu 

com essa verba propus que se criasse um subsídio de alimentação para que todos os 

estudantes carenciados do nosso concelho possam ter direito a duas refeições diárias, 

visto que alguns deles, a única refeição que tomam é o almoço que em muitos casos já é 

subsidiado”. 

 

Deliberado que a acta seja submetida à 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 

documentos recebidos: 

 

1 - Ofício n.º 6026, datado de 6 de Julho de 2007, da Câmara Municipal de 

Peniche, convocando o Senhor Presidente da Mesa para uma reunião do Conselho 

Municipal de Educação. 

2 - Circular n.º 72/2007, datada de 29 de Junho de 2007, da ANMP, remetendo 

exemplares do boletim n.º 159, de Junho de 2007. 
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3 - Ofício n.º 145, datado de 5 de Julho de 2007, da Assembleia Municipal de 

Faro, remetendo cópia de uma moção, intitulada “Transferência de Competências”. 

4 - Carta n.º 2792, datado de 3 de Julho de 2007, da ATAM – Associação dos 

Técnicos Administrativos Municipais, relativa à realização do seu XXVII Colóquio 

Nacional, que terá lugar em Albufeira, de 24 a 27 de Outubro. 

5 - Circular n.º 92/2007, datada de 30 de Julho de 2007, da ANMP, remetendo 

exemplares do boletim n.º 160, de Julho de 2007. 

6 - Ofício n.º 4717, datado de 17 de Agosto de 2007, do IPL – Instituto Politécnico 

de Leiria, remetendo documentação atinente aos três novos mestrados que irá 

promover. 

7 - Carta, datada de Setembro de 2007, da Fundação Fira de Lleida, dando 

conhecimento da realização da 14.ª Edição do Salão Internacional de Equipamentos e 

Serviços Municipais, que se realizará de 23 e 26 de Outubro. 

8 - Convite, endereçado ao Senhor Presidente da Mesa, para estar presente na 

inauguração do XXIV Festival do Vinho Português, no Bombarral. 

9 - Convite, endereçado ao Senhor Presidente da Mesa, para estar presente nas 

comemorações do 83.º aniversário do Núcleo da Liga dos Combatentes de Caldas da 

Rainha. 

10 - Convite, endereçado ao Senhor Presidente da Mesa, para visitar o evento 

“Um dia a Pintar Peniche”. 

11 - Convite, endereçado ao Senhor Presidente da Mesa, para estar presente na 

cerimónia de entrega de prémios da prova de ciclismo “35 Voltas ao Aterro”, em Serra 

d'El-Rei. 

12 - Convite, endereçado ao Senhor Presidente da Mesa, para estar presente na 

inauguração das Escolas Básicas e Jardins de Infância de Bufarda e N.º 2 de Peniche 

(Filtro). 

13 - Convite, endereçado ao Senhor Presidente da Mesa, para estar presente na 

inauguração do balcão de Peniche do Banco Português de Negócios, S.A.. 

14 - Convite, do Governo Civil de Leiria, endereçado ao Senhor Presidente da 

Mesa, para estar presente no lançamento da obra “Aprender a Crescer – Manual de 

Formação Cívica”. 

15 - Exemplares n.ºs 181, 182 e 183 – Julho, Agosto e Setembro 2007, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

16 - Exemplar n.º 12 – Agosto 2007, do Boletim Informativo da empresa Águas 

do Oeste “AdOnotícias”. 
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17 - Exemplares n.os 372 e 374 – 13 de Julho e 14 de Setembro de 2007, do jornal 

Área Oeste. 

18 - Exemplar n.º 86 – Junho 2007, do jornal do STAL. 

19 - Exemplares n.os 226 e 227 – Junho e Julho de 2007, do jornal "Associação" – 

Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 

20 - Exemplar n.º 20 – Junho 2007, do Boletim Região de Lisboa, da CCDRLVT. 

21 - Exemplar n.º 6 – Agosto 2007, da revista LVT. 

22 - Exemplar n.º 49 – Julho 2007, do boletim da Mútua dos Pescadores. 
23 - Carta, datada de 13 de Agosto de 2007, do Senhor Orlando Figueiredo 

Vitorino, propondo que seja homenageado o Dr. Jorge de Almeida Santos Silva através 

da atribuição do seu nome a uma das artérias desta cidade. 

24 - Carta, com a ref.ª 375/DI, datada de 18 de Setembro de 2007, da 

Cercipeniche, endereçada ao Senhor Secretário, Orlando Ferreira Santos, remetendo 

convite para estar presente na sessão solene das comemorações do 30.º aniversário 

daquela instituição. 

25 - Carta, com a ref.ª 375/DI, datada de 18 de Setembro de 2007, da 

Cercipeniche, endereçada ao Senhor Presidente da Mesa, para estar presente na sessão 

solene das comemorações do 30.º aniversário daquela instituição. 

26 - Circular n.º 102/2007-LP, datada de 17 de Setembro de 2007, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo brochura do Comité das Regiões 

evocativa dos 50 anos dos Tratados Fundadores da União Europeia. 

27 - Exemplar n.º 51 – Setembro 2007, da revista “Portugal e a EU”, dos 

Deputados do Partido Comunista Português ao Parlamento Europeu. 

 

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: 

 

Vítor Marques: 

- Fez referência à reunião da Comissão de Observação para reflexão e 
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preparação da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e perguntou qual o balanço e 

modelo para o próximo ano; 

- Perguntou se se confirma a fusão da Valoursul com a Resioeste e quais as 

condicionantes. 

 

António Salvador: 

Perguntou o que pretende a Câmara fazer na rotunda de Porto de Lobos. 

 

José Leitão: 

Fez referência à cerimónia de inauguração da EB1 e do Jardim Infantil da 

Bufarda, tendo manifestado a sua insatisfação por o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia não ter sido referenciado na intervenção efectuada 

pelo Senhor Presidente da Câmara. Disse querer acreditar que só por distracção se 

esqueceu e, assim sendo, ficar-lhe-ia bem pedir desculpas pelo facto, uma vez que a 

democracia tem limites na ética e na educação. 

 

Tiago Gonçalves: 

- Fez referência à deliberação camarária de 16 de Julho último e à justeza que 

deve presidir a atribuição de galardões municipais aos cidadãos, chamando a atenção 

para o cuidado a ter com estas menções já que sem intenção se poderá estar a ferir a 

susceptibilidade de outras pessoas que entendem merecer tal distinção; 

- Chamou a atenção para o facto de algumas parcelas constantes na página 54 

no objectivo – Cultura, Desporto e Tempos Livres, se encontrarem incorrectas, tendo 

solicitado a sua correcção e que os números fossem indicados por actividades e índices 

de participação; 

- Perguntou se a mudança do local do vaivém oceanário de deveu a falha de 

planeamento do local. 

 

Nuno Rainha: 

Fez referência à ADTE de São Bernardino como uma acção de vital importância 

para o desenvolvimento do concelho e solicitou informação sobre o ponto de situação 

da ADTE norte e que propostas foram recebidas para a ADTE Sul.  

 

Presidente da Câmara: 

Prestou os seguintes esclarecimentos: 
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- Foi feita uma reflexão sobre a realização da festa de Nossa Senhora da Boa 

Viagem, não havendo ainda modelo definido para o próximo ano. Referiu que está 

prevista a constituição de Comissão de Observação para o efeito; 

- O Senhor Vereador Jorge Abrantes tem feito o acompanhamento do processo 

relacionado com a eventual fusão da Resioeste com a Valoursul; 

- Foi realizada reunião com a EP para tratar de diversos assuntos, entre eles os 

relacionados com as modificações das inclinações das rotundas, cujo projecto e 

execução é da sua responsabilidade; 

- Referiu que no quadro das relações institucionais com a Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia têm havido reuniões frequentes e que a inauguração da Escola EB1 

da Bufarda decorreu num ambiente muito informal por se tratar de iniciativa simples. 

Disse considerar que não houve falta de ética, tendo assumido o compromisso que irá 

ter o máximo de cuidado com a agenda dos convidados a intervir em situações futuras; 

- A informação apresentada tem a envolvência de todos os departamentos do 

Município, sendo que esta, da forma como está desenvolvida, permitirá, com maior 

facilidade, a elaboração do Relatório Anual de Actividades; 

- A Câmara tem vindo a fazer a propositura, com vista a dar maior relevância às 

comemorações do Dia do Município. Referiu que a travessia das Berlengas teve impacto 

muito grande e pretende-se fazer mais reconhecimentos com maior abrangência na 

próxima efeméride; 

- Foram realizadas reuniões com os proprietários dos terrenos localizados nas 

ADTE norte e sul de São Bernardino, tendo ficado a ideia do surgimento de Plano de 

Pormenor que englobe as duas áreas. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

- Referiu que os níveis de participação nas actividades desenvolvidas pelo 

Pelouro do Desporto, Cultura e Tempos Livres têm sido muito grandes e que irá 

analisar os números constantes da informação prestada; 

- Informou que o oceanário teve de mudar de local por a equipa ter constatado 

que não havia condições no Campo da República. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Prestou esclarecimentos sobre a eventual fusão da Valoursul com a Resioeste, 

dando conta que a proposta apresentada ia no sentido de reduzir em 50% do que se 

paga de tarifário à Resioeste por utilização do aterro sanitário, sendo que em sede da 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 26.09.2007  *  Livro 17 * Fl. 99 

AMO está a prosseguir-se com a análise do processo. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

No período de intervenção do público usaram da palavra os Senhores adiante 

mencionados: 

 

Jorge Chagas: 

Chamou a atenção para o trabalho inacabado que se verifica no troço de ligação 

ao Casal da Vala, designadamente em relação à falta de iluminação, e ao desconforto 

existente na Piscina Municipal por falta de espaço para compensação e de iluminação 

nos passadiços. 

 

António Maria Pinto: 

Alertou para a ocupação da via pública sem licenciamento na Rua  Cidade de 

Viseu, lixo acumulado no Carreiro de Joannes, falta de publicitação de alvará de 

licenciamento de obras na Avenida do Mar e execução de obras no Bairro dos 

Pescadores da Berlenga. 

 

Seguidamente, usaram da palavra: 

 

Presidente da Câmara: 

Agradeceu as questões colocadas e recomendou que os serviços de fiscalização 

municipais procedessem ao levantamento das situações. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que tem sido feito um esforço financeiro, estando a dar-se resposta às 

questões da iluminação pública e a trabalhar para melhorar os aspectos negativos que 

possam existir na piscina municipal. 

 

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

PESAR :  

 

Foram presentes e admitidas para discussão, por unanimidade, as seguintes 

propostas, cujos textos, com identificação dos respectivos subscritores, a seguir se 
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transcrevem: 

 

“MOÇÃO :  

A Fortaleza de Peniche é um monumento nacional e uma das principais 

maravilhas de Peniche. 

Apesar disso, foi durante muitos anos insultada na sua dignidade servindo para 

prisão política e práticas repressivas. 

Tal facto pesa ainda na memória dos penichenses e dos portugueses. 

A Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro, que aplaudiu o novo executivo 

que a seguir a vitória da CDU desentaipou o Campo da Torre, não pode deixar de 

lamentar o actual cerco à Fortaleza com baias, correias e fitas pelo que solicita à 

Assembleia Municipal a aprovação da seguinte moção. 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida no dia 26 de Setembro de 2007, 

recomenda à Câmara Municipal de Peniche a retirada imediata das baias, correias e 

fitas que cercam a Fortaleza e atentam contra a paisagem, o monumento, o dinheiro 

público investido no espaço e a memória de quem aqui reside ou por aqui passa. 

26 de Setembro de 2007. 

Maria Manuela Farto.” 

 

Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Vice-Presidente: 

Deu conhecimento que a Câmara na última reunião tinha já proposto a retirada 

das grades. 

 

José Leitão: 

Disse que era um assunto que o grupo do PSD pretendia ver discutido na 

reunião de hoje e com a recomendação de que a vedação nunca mais fosse colocada. 

 

José António Amador: 

Disse não fazer sentido a votação da moção, atendendo à informação prestada 

pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara. 

 

Submetida à votação, foi a moção aprovada, por maioria, com 18 votos a favor, 

1 voto contra e 6 abstenções. 
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“VOTO DE PESAR :  

 

Que seja exarado em acta um voto de pesar pelo falecimento da técnica D. Rosa 

Carvalho ocorrido na ETAR e que se endereçasse à família as condolências da 

Assembleia Municipal por tão infausto acontecimento.  

José Leitão (PSD). 

Submetido à votação, foi o voto de pesar aprovado, por unanimidade. 

 

“VOTO DE PESAR :  

 

Que seja exarado em acta um voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado 

municipal e ex-presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Abel José Carvalho de 

Campos, e se ponderasse a atribuição do seu nome a uma rua da cidade.  

Henrique Bertino (CDU). 

 

“VOTO DE PESAR :  

 

Grupo Municipal: Partido Socialista (PS) 

Faleceu no passado 17 de Julho de 2007, o ex-autarca e ex-deputado desta 

Assembleia Municipal, Abel José Carvalho de Campos. 

Abel Campos ocupou durante uma parte significativa da sua vida, com uma 

acção de dedicação e empenho à causa pública, tendo cumprido vários mandatos 

enquanto Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, condição pela qual tinha 

também acento nesta Assembleia Municipal. 

O seu espírito de serviço não se limitou ao exercício de funções públicas nos 

órgãos deste Município e da Freguesia de São Pedro, mas também, exerceu com a 

mesma atitude, diversos e honrosos cargos dirigentes na concelhia de Peniche do 

Partido Socialista e no movimento associativo. 

Independentemente do seu percurso, das suas opções de gestão, por ventura 

diferentes das que alguns dos presentes nesta Sala poderiam adoptar, merece, sem 

dúvida, o devido reconhecimento desta Assembleia pelo seu papel e pelo valor que 

dedicou à causa pública. 
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Por sem dúvida ter contribuído com o seu melhor e por durante o seu percurso 

ter sido inbuído da confiança que a soberania popular através do voto lhe depositou, o 

Grupo Municipal do Partido Socialista propõe: 

- Que a Assembleia Municipal de Peniche reunida em 26 de Setembro de 2007, 

aprove um justo e singelo voto de pesar, em homenagem à pessoa de Abel José 

Carvalho de Campos, ex-autarca, falecido recentemente e que este voto seja 

comunicado à respectiva família. 

Paços do Município de Peniche, 26 de Setembro de 2007. 

Os Deputados Municipais do PS.” 

 

Atendendo a que as duas últimas propostas apresentadas têm em vista o 

mesmo desígnio, submetidas à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, 

aprovar o voto de pesar com a redacção contida no texto escrito proposto pelo 

deputado Tiago Gonçalves, aditado da recomendação de atribuição do nome do ex-

deputado municipal a denominação de uma artéria da cidade. 

 

“VOTO DE SAUDAÇÃO :  

 

Que seja exarado em acta um voto de saudação especial pelo 30.º aniversário da 

Cercipeniche sempre a servir Peniche as suas gentes e o caminho que tem tido no 

tratamento dos deficientes. Parabéns à Cercipeniche, aos seus trabalhadores e que 

continue sempre a trabalhar em prol daqueles que mais necessitam. 

José António Amador. 

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

 

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. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 26.09.2007  *  Livro 17 * Fl. 103 

e-2) OUTROS :  

 

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

os Senhores, adiante identificados: 

 

Maria Manuela Farto: 

Fez as considerações e efectuou os pedidos de informações seguintes: 

- Senhor Presidente. Nós prometemos durante a campanha eleitoral fazer tudo 

para resolver o problema do Visconde. 

Gostaríamos de saber como está a situação dado que recebemos informações de 

que umas casas estão a ser legalizadas e outras não. 

A ser verdade, qual foi o critério seguido? 

- A dinamização do Campo da Torre foi prometida publicamente pelo Senhor 

Presidente. Entre outras iniciativas constava o Oceanário que chegou a ter honras de 

placard na praça. Porém ele deslocou-se para o Parque das Gaivotas. Quando lhe 

demonstrei a minha estranheza o Senhor Presidente disse-me que ia justificar-se 

perante a população da minha junta. Fiquei à espera. 

Como tal não chegou ao meu conhecimento gostava de saber se trata de má 

informação minha ou esquecimento seu. 

- A limpeza da freguesia tem sido uma das nossas preocupações e ocupa grande 

parte do orçamento da Junta. Temos dois funcionários para limpar quase metade da 

península. 

Obviamente que não temos capacidade para chegar da Ribeira aos Remédios 

com eficácia. Que pensa a Câmara fazer? Destacar funcionários da limpeza para esta 

junta, conforme propusemos na discussão do protocolo; dar dinheiro para a junta 

contratar pessoal; ou deixar acumular o lixo na área? 

 - No Largo Maria Padeira temos um problema semelhante ao do Visconde. 

Porque para nós o que conta são as pessoas, não pararemos enquanto não se encontrar 

uma solução para quem não tem esgotos. Assim, gostávamos de ouvir o Senhor 

Presidente em meio de mandato, dizer se é difícil ligar as actuais casas com fossas à 

rede de esgotos que certamente equipa o Pólo Universitário que soubemos pela 

comunicação social prestes a ser inaugurado. 

- A junta já alertou contra todas estas coisas que o Senhor António Pinto, aqui 

falou, através de ofícios. 
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José Leitão: 

- Felicitou o novo Chefe de Gabinete do GAP pela sua nomeação para o cargo; 

- Perguntou que medidas pensa a Câmara tomar ou o que se está a fazer para 

obstar à venda ambulante clandestina; 

- Chamou a atenção para a necessidade de se efectuar uma intervenção ao nível 

dos serviços de limpeza da zona do Carreiro de Joannes e espaço vazio por debaixo dos 

passadiços de acostagem das embarcações marítimo-turísticas. 

 

João Paulo Teófilo: 

- Lamentou a renúncia de mandato apresentado pelo deputado municipal, 

Senhor António José Filipe, e apresentou os seus cumprimentos pelo tempo dispensado 

e trabalho realizado no exercício das suas funções; 

- Fez referência a duas notícias de imprensa onde os comerciantes da 

Consolação manifestaram a sua opinião sobre os efeitos negativos da actividade sazonal 

devido ao pouco sol que houve no Verão, tendo chamado a atenção que as actividades 

não podem estar só associadas à praia e ao sol, devendo, por isso, apostar-se em outras 

soluções alternativas e na valorização do papel dos investidores; 

- Perguntou qual o ponto de situação da obra da Biblioteca Municipal, 

nomeadamente que medidas foram tomadas com vista à sua concretização; 

- Manifestou a sua preocupação face à quantidade de água que se gasta com a 

rega do Parque Urbano da Cidade e perguntou qual a previsão dos custos com a 

manutenção da relva; 

- Apelou à Câmara e Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para que fosse 

promovida a limpeza do espaço envolvente ao depósito elevado da Coimbrã, assim 

como a colocação de pavet e sinal de proibição de circulação de viaturas e pintura do 

respectivo muro, tendo em vista dar maior dignidade ao local; 

- Chamou mais uma vez a atenção para o facto do Largo 5 de Outubro estar 

transformado em parque privativo de estacionamento e suscitou a tomada de decisão 

definitiva sobre a abertura ou encerramento ao trânsito daquela artéria; 

- Solicitou informação sobre qual o nível de satisfação das disposições contidas 

no Regulamento de Águas Residuais e quais as penalidades e exigências que a Câmara 

pensa impor em caso de incumprimento; 

- Perguntou a que se deve a quebra tão significativa da receita corrente prevista 

no Orçamento para o corrente ano e referente à rubrica “loteamentos e obras”. 

 

Rui Martins: 

Apresentou declaração cujo texto a seguir se transcreve: 
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“Para mim ser jota é não nos demitirmos, enquanto jovens, de lutarmos no 

presente, pelo futuro da nossa geração. 

É ajudar a erguer uma sociedade mais próspera, mais justa, mais competente, 

mais exigente, mais solidária. 

Ao longo da nossa história sempre assumimos a liderança no caminho da 

mudança. Assumimos sempre as nossas posições, por muito incómodas que por vezes 

as mesmas fossem para muitos, com irreverência, com firmeza, com determinação, 

mas sempre com um enorme sentido de responsabilidade. 

E porque ao longo deste mandato temos assistido a uma feroz máquina de 

propaganda politica e organização de festas e pouco mais do que isso. Actualmente 

todos percebemos que as promessas assumidas não foram mais do que isso – 

promessas, quero confrontar o Sr. Presidente da Câmara com algumas intervenções 

que publicou no seu livro de A a Z com o que vem fazendo.  

A primeira pergunta que quero fazer-lhe, é por que letra começam as suas 

ideias, as suas propostas, os seus projectos, porque neste livro todas as suas 

intervenções começam por: Solicitou, Perguntou, Referiu, Lembrou, Sugeriu, Chamou á 

atenção, essa é a minha primeira questão. 

A segunda é relativamente aos motivos pelos quais os senhores vereadores de 

então votaram contra as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2004. 

Vou passar a ler o que o senhor disse e escreveu no seu livro.  

Na página 67 do mesmo livro relativamente às grandes opções do plano e 

orçamento para 2004. 

No dia 18/12/03, os senhores vereadores votaram contra pelos seguintes 

motivos: 

“Mais uma vez se insiste na navegação à vista, já que não há qualquer 

referência a elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento do nosso 

concelho” E eu pergunto onde está o vosso Plano de Desenvolvimento do nosso 

concelho? O que é que já fizeram do vosso Plano de Desenvolvimento para o 

concelho? 

E disse ainda: “Mais uma vez não se detectam acções concretas para estímulo 

ao empreendorismo e ao aparecimento de novas actividades empresariais”. 

E eu gostava de perguntar ao Sr. Vice-Presidente Amador se sabe o que é 

empreendorismo? Diga-me o que é para si empreendorismo? O que é que os senhores 

já fizeram, a não ser fechar a porta aos empresários, para o aparecimento de novas 

actividades empresariais?    

Quais foram as medidas que tomaram para estimular o empreendorismo? Na 

minha opinião não fizeram rigorosamente nada, porque os senhores são contra o 
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empreendorismo, são contra o desenvolvimento do nosso concelho, são contra a 

criação de riqueza, são contra a criação de postos de trabalho, são contra a fixação de 

jovens licenciados no nosso concelho. 

Ou, para os senhores, empreendorismo é a construção de quinze hotéis na 

zona oeste, e o facto de nenhum ser em Peniche? Isso é que é o empreendorismo que 

os senhores defendiam em 2004 e agora em 2007?  

Na página 41, no dia 24/02/03, o Sr. Presidente “Chamou a atenção para o 

facto de estar a ser deposto lixo e entulho junto ao caminho de Ferrel ao Béltico e para 

a necessidade de regularização e limpeza.” E agora passados cerca de dois anos do 

seu mandato, a situação é a seguinte: os Srs. nada fizeram para retirar esses entulhos, 

como ainda, são os mentores da nova lixeira de Ferrel, colocaram um contentor, mas 

não fizeram qualquer rampa de acesso, o que mais uma vez denota a vossa 

incompetência, ou seja, não têm a noção de como as coisas se fazem. Tenho aqui 

várias fotografias e gostava que os Srs. me explicassem como é que as carrinhas e os 

camiões vazam o entulho para dentro do contentor? 

Ferrel não precisa de uma nova lixeira e que só promovam os burros. A 

freguesia de Ferrel precisa de ser vista com mais respeito. O que a freguesia de Ferrel 

precisa é que a promovam pela positiva para atrair mais pessoas e investimentos. 

Relativamente a esta questão, quero propor ao executivo que façam a 

pavimentação do caminho entre Ferrel e o Béltico, isso sim era uma obra que ia ajudar 

o nosso concelho.  

Deixando agora de lado um pouco o seu livro, quero voltar a falar sobre a falta 

de segurança nas obras. 

Eu antes de começar a falar sobre a falta de Segurança nas obras do nosso 

concelho, quero recomendar ao executivo camarário a leitura exaustiva do Decreto-lei 

nº 441/91, de 14 Novembro, e o Decreto-lei nº 273/2003, de 29 de Outubro que têm a 

ver com as regras de segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros da 

construção e as responsabilidades das várias entidades. 

Eu tenho dezenas de fotografias que comprovam aquilo que vou dizer. Quero 

começar por dizer que em relação à falta de segurança nas obras particulares do nosso 

concelho parecemos um concelho do terceiro mundo, não há qualquer preocupação 

com a segurança em obra. 

Ninguém usa capacete, muito poucos usam botas de biqueira e palmilha de 

aço, na esmagadora maioria das obras não existe qualquer tipo de vedação para 

controlar o acesso à obra (para evitar entre outras coisas, que as crianças façam das 

obras os seus parques infantis aos fins de semana), não existe qualquer sinalização 

das regras de segurança em obra, não existem guarda corpos e não existem redes de 
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protecção em altura (para proteger as quedas) Tenho fotografias de edifícios de três 

andares sem qualquer protecção de queda em altura, ocupam a via pública sem 

qualquer sinalização, abrem valas e deixam-nas abertas meses sem qualquer tipo de 

vedação.  

E perante este cenário, que na minha opinião é muito grave, não vejo o partido 

comunista minimamente preocupado com a segurança das pessoas e das condições 

precárias de trabalho dos trabalhadores. 

Acho que está na hora de deixarem de colar cartazes a dizer que defendem os 

trabalhadores, mas nada fazem, e passarem a fazer uma fiscalização preventiva nas 

obras particulares do nosso concelho. 

Relacionado com segurança dos trabalhadores, quero que o Sr. Presidente me 

confirmasse uma notícia que eu ouvi mas que não quero acreditar que seja verdade. 

Ouvi dizer que um trabalhador da Câmara fracturou vários membros em obra porque 

em vez de uma escada o Sr. usava como meio para subir e descer o balde de uma 

retro-escavadora, e que terá caído. Isto é verdade? A ser verdade quem é que foi 

responsabilizado por este acidente em obra.  

E já que falei dos cartazes do PCP, quero dizer que não tenho nada contra os 

cartazes do partido comunista, mas quero confrontá-los com o que vem lá escrito e o 

que os senhores vêm fazendo. Vou dar dois exemplos: o primeiro exemplo foi o cartaz 

“Público é de todos, privado só para alguns” e depois fazem concertos á porta fechada, 

ou seja, quem não tem dinheiro para o bilhete não entra. 

O segundo, que é o actual diz “chega de injustiças” de desemprego, de 

despedimentos, e depois deparamo-nos com o Presidente do Jardim-Escola da Serra 

d’ El-Rei, que era funcionário ou ainda é funcionário do partido comunista e militante 

desse mesmo partido, esse mesmo senhor que defende o que vem nesses cartazes e 

que diz que é contra os despedimentos, e esse mesmo senhor que é o Sr. Vice-

Presidente Amador despediu recentemente uma funcionária antes de ela acabar o 

contrato. 

Então em quem acreditamos nos cartazes? Ou o senhor é contra os ideais 

comunistas e contra o que vem nos cartazes! Não consigo perceber se é ou não contra 

os despedimentos. Gostava de ouvir também a opinião do partido comunista em 

relação a este caso de despedimento protagonizado pelo vosso camarada. 

Depois, nas férias de verão, dei por mim a ler o jornal municipal sem me estar a 

aperceber que era o jornal municipal, porque comecei a ler e a ver tudo em tons de 

vermelho e depois só via fotografias do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vice-

Presidente Amador. No número 1, que tem 20 páginas, tem 34 fotografias e, a segunda 

edição, com as mesmas 20 páginas, tem 28 fotografias do Sr. Presidente e do Sr. Vice-
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Presidente Amador, e depois questionei-me, será que isto é o jornal do Avante? E 

perante esta curiosidade voltei para a primeira página e qual não é o meu espanto 

quando vejo jornal municipal de Peniche. 

E a minha questão é muito simples! Este jornal municipal que é pago por todos 

os contribuintes, que é pago através dos impostos do povo, o seu objectivo é: 

Promover o Município?  

Ou promover o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente? 

A vida política, e mais concretamente os cargos políticos devem ser atribuídos 

pelo mérito e pela atitude, pela competência, e pelas ideias, não pelos poderes 

instalados ou pelas meras conveniências de ocasião. Quero com isto dizer que não 

basta querer para se ser, tem que se saber e, mais que tudo, ter ideias e projectos 

vocacionados para os cargos que se exercem, e falo mais concretamente para o Sr. 

Vice-Presidente Amador que tem o pelouro da juventude. 

Vou dar exemplos concretos da incompetência do senhor vereador, que têm o 

pelouro da juventude. 

Estamos a renovar o parque escolar, e na Serra D’el-rei constrói-se um 

refeitório de raiz quando se sabe que a vida útil daquela escola é muito curta, qual é o 

futuro para aquele refeitório? 

Proposta da JSD é construir um refeitório com contentores pré-fabricados, visto 

que é para estar aberto pouquíssimo tempo.    

Semana da juventude: o senhor vereador pensa que a juventude só quer andar 

aos saltos nos insufláveis, não senhor vice-presidente, engana-se, os jovens não 

precisam só de animação, o que os jovens precisam é de futuro. 

Proposta da JSD, em vez de insufláveis e música: 

 Queremos uma feira das profissões para nos ajudar a escolher o futuro. 

Queremos medidas concretas, como baixar os impostos para atrair investimento, e com 

isso criar postos de trabalho. O Sr. vai dizer que não há dinheiro para isso. 

Propostas da JSD, não gastem dinheiro de forma descontrolada; não deitem 

dinheiro á rua, como é o caso da rotunda da Serra que foi feita sem um único motivo, 

foi apenas um capricho pessoal; não façam concertos aos quais a nossa autarquia não 

tem capacidade para os ter; não andem distraídos porque, por incompetência do 

senhor, perdemos três campos de futebol sintéticos; estejam mais atentos, não viam 

que a obra do Campo da Torre, entre outras coisas, não tinham passeios; não gastem 

em jornais com o objectivo de tudo menos promover o concelho; acreditem no valor 

das pessoas da nossa terra para a realização de eventos e não gastar em empresas 

que levam fortunas. 
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Queremos mais apoio à acção social escolar, queremos que se crie um 

subsídio de alimentação para os jovens carenciados para que em vez de terem só 

direito ao almoço possam ter também direito ao pequeno almoço, porque ninguém, e 

muito menos um jovem, consegue estar atento e concentrado nas aulas cheio de fome. 

Queremos uma aposta forte no empreendorismo 

Queremos propostas claras para ajudar os jovens a montar o seu próprio 

negócio e criar assim mais emprego. 

Queremos um programa de fixação de recém licenciados no Concelho. 

Queremos reeditar uma Feira/Exposição Agrícola do Concelho. 

Queremos demonstrar e promover os produtos agrícolas locais. 

Queremos a edição de um manual de Boas Práticas Agrícolas. 

Queremos a promoção de um sistema de rega com aproveitamento das águas 

residuais, sim, porque nas freguesias rurais muitos dos nossos jovens estão na 

agricultura e também precisam de futuro.  

Queremos que os jovens de Ferrel tenham direito a meio de transporte para 

poderem praticar natação. 

Queremos medidas para aumentar a taxa de natalidade do nosso concelho. 

Estas sim são algumas propostas para melhorar a vida e dar um futuro á nossa 

juventude. 

 E, para terminar, quero que o senhor Vice-Presidente Amador me diga o que 

tem contra a vila da Atouguia da Baleia? Esclareça-nos, de uma vez por todas, o 

porquê de na semana da juventude não se fazer qualquer iniciativa na Atouguia, é 

porque na Atouguia não existe juventude? Ou é o preço que têm de pagar por residir 

numa freguesia social-democrata?” 

 

Henrique Bertino: 

- Deu as boas vindas ao novo Chefe de Gabinete do GAP; 

- Apresentou o seu lamento por, pela 1.ª vez, não lhe ter sido permitido escrever 

no jornal “A Voz do Mar”; 

- Referiu que na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda 

também não teve lugar de destaque na inauguração da EB1 do Filtro; 

- Declarou que o Município está a ser vítima de não terem sido melhor 

aproveitados os fundos comunitários; 

- Salientou que as considerações feitas sobre a falta de investimento são injustas, 

face ao trabalho que tem sido desenvolvido no concelho, nomeadamente com a 

elaboração da Magna Carta/2005; 

- Disse que, em virtude de se estar a proceder à elaboração do Orçamento e do 
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Plano Plurianual de Investimentos, se deveria aproveitar a oportunidade para 

consagrar a execução das obras da passagem pedonal, em frente à Tupatur, e a ponte 

pedonal de ligação ao Casal da Vala; 

- Afirmou que as instalações da Colónia de Férias deveriam ser demolidas por 

se encontrarem desactivadas e em grande estado de degradação; 

- Manifestou o seu agrado pelos arranjos efectuados nos acessos à EB-1, 2, 3 e 

sugeriu que se acabasse a rotunda existente no local; 

- Disse sentir-se preocupado pelo facto das obras da empreitada da Biblioteca 

Municipal se encontrarem paradas; 

- Perguntou qual a data prevista para o início das obras de ampliação do 

Cemitério Municipal de Peniche; 

- Disse ter ficado surpreendido com o voto desfavorável do grupo do PSD na 

Câmara sobre o serviço de urgências do hospital; 

- Solicitou informação sobre o resultado da reunião da Comissão da Reserva 

Natural das Berlengas. 

 

Tiago Gonçalves: 

- Declarou ser salutar que na Assembleia haja a intervenção de jovens 

deputados; 

- Perguntou se a acusação inserida no blog sobre o PU Baleal é verdadeira ou se 

houve alguma pressão sobre o assunto; 

- Referiu que, por o processo ter sido desenvolvido tardiamente, o parque de 

estacionamento criado no Baleal esteve subaproveitado na época balnear; 

- Perguntou se o pavimento da estrada do Casal da Vala para o Casal Moinho já 

foi corrigido; 

- Disse que continua a aguardar a conclusão do pedido de apuramento de 

responsabilidades sobre a não contemplação dos mini-campos sintéticos; 

- Lembrou a discussão havida sobre o “Modelo”, em que a opinião pública se 

manifestou, e perguntou se a sua instalação é projecto interessante para Peniche; 

- Solicitou informação sobre se houve patrocínio da Câmara e quais os encargos 

a satisfazer com a iniciativa levada a efeito na Berlenga em sede de aniversário da 

Reserva Natural das Berlengas; 

- Perguntou quais os motivos por que não foi ainda disponibilizado o relatório 

financeiro sobre o Festival Sabores do Mar e qual a data previsível para a sua entrega; 

- Questionou sobre os motivos que estão associados à anulação do concurso 

para técnico Superior da Biblioteca Municipal e sobre o qual foi apresentada queixa ao 

Procurador-Geral da República por irregularidades cometidas na instrução do processo; 
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- Disse lamentar os incidentes ocorridos com os voluntários do PAC na Corrida 

das Fogueiras e não ter percebido as razões que levaram à denúncia do protocolo; 

- Declarou que não participou na cerimónia solene do Dia do Município por ter 

estado ausente do concelho. No entanto, dado o cariz de solenidade do acto, entende 

que se deveria dar a palavra aos partidos representados na Câmara. 

 

Álvaro Amador: 

- Afirmou que o Governo Central não tem honrado os compromissos assumidos 

com as autarquias; 

- Referiu que as declarações e considerações feitas pelo deputado municipal Rui 

Martins são demagógicas e desprovidas de fundamento, já que o mesmo, a seu ver, tem 

andado desatento em relação ao impulso que a Câmara tem dado ao desenvolvimento e 

empreendorismo do concelho, lembrando a crise económica e de desemprego na altura 

em que o PSD era governo. 

 

José António Amador: 

- Chamou a atenção para as queixas que são recebidas sobre o desordenamento 

do estacionamento no Porto de Areia Sul e para a necessidade de fiscalização e actuação 

em conformidade; 

- Disse que não pode aceitar a verborreia anti-comunista balofa do jovenzinho 

danado do PSD; 

- Referiu que o PCP está farto de acusações infundadas e que o jornal “O 

Avante” não defende o culto da personalidade; 

- Salientou que a CDU tem a confiança do povo para levar por diante o 

programa apresentado ao eleitorado. 

 

José Leitão: 

- Disse que não irá tratar por jovenzinho danado nenhum membro da 

Assembleia, por questão de educação; 

- Referiu que o papel da Câmara nas questões do desenvolvimento é criar as 

condições para que tal objectivo seja uma realidade e solicitou informação sobre o que 

está previsto no próximo Plano de Actividades em relação a este assunto; 

- Aludiu a um recém artigo publicado sobre as medidas implementadas pela 

Câmara Municipal de Óbidos relativamente a benefícios fiscais concedidos às empresas 

sediadas naquele concelho e sugeriu a elaboração de estudo na área da fiscalidade com 

vista a atrair-se novas pessoas e investimentos; 

- Perguntou qual o ponto de situação dos planos de urbanização, uma vez que 
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estes são instrumentos essenciais para o desenvolvimento; 

- Lembrou que o grupo do PSD apresentou proposta em 30 de Julho com vista à 

elaboração de plano de apoio e de desenvolvimento do comércio tradicional e uma vez 

que não foi ainda apreciada sugeriu que o assunto fosse agendado e discutido pela 

Assembleia; 

- Perguntou se foi feito estudo económico sobre a alteração introduzida no 

Parque Urbano da Cidade, substituição do prado de sequeiro por relva; 

- Referiu que o PSD votou desfavoravelmente o abaixo-assinado sobre o serviço 

de urgências do hospital por considerar extemporânea a declaração, tendo afirmado, no 

entanto, estar em consonância com o protesto efectuado. 

 

António Salvador: 

- Chamou a atenção que, no âmbito da Semana da Juventude, também foram 

realizadas actividades na freguesia de Atouguia da Baleia e que, por lapso, não 

figuraram no respectivo cartaz; 

- Perguntou qual o ponto de situação do PU Atouguia da Baleia e referiu que a 

sua aprovação é de extrema importância para o desenvolvimento da freguesia; 

- Perguntou qual o ponto de situação do assunto relacionado com a criação da 

ponte pedonal de ligação ao Casal da Vala; 

- Disse que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia está disponível para 

resolver com a Câmara a questão relacionada com uma eventual intervenção na zona 

do depósito elevado da Coimbrã. 

 

Nuno Rainha: 

- Disse que lhe causa incómodo e lamentou a forma e as palavras usadas e 

dirigidas ao deputado municipal Rui Martins, referindo que as divergências devem ser 

contrapostas com argumentos; 

- Perguntou se já foram apresentados os projectos da ADTE Norte e Sul de São 

Bernardino e quais as conclusões retiradas; 

- Questionou se, face à alteração do prado de sequeiro para relva, no Parque 

Urbano da Cidade, foram acautelados os impactos económicos com a mudança e 

aproveitamento da água; 

- Perguntou se as correcções a introduzir no Campo da República têm a ver com 

a retirada da gravilha. 

 

Manuela Farto: 

- Solicitou a colocação de placa toponímica no Largo D. Urbana Trindade; 
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- Afirmou que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda já tem muito 

trabalho com que se preocupar na sua junta pelo que não deve inquietar-se com 

questões que respeitem à Junta de Freguesia de São Pedro, que tem providenciado e 

sabido resolver os seus problemas. 

 

Henrique Bertino: 

- Disse ter pena que o deputado municipal, Senhor José Leitão, não tivesse 

participado de forma mais activa na discussão da Magna Carta; 

- Referiu que nos executivos anteriores não haviam relatórios sobre o Festival 

“Sabores do Mar”; 

- Declarou que era um disparate a colocação do prado de sequeiro no Parque 

Urbano da Cidade, o qual se apresenta mais dignificado com o arrelvamento ali aplicado. 

 

Rui Martins: 

- Pediu desculpa pelo tom que empregou aquando no uso da palavra; 

- Disse desculpar o palavreado do deputado municipal, Senhor José António 

Amador, devido ao facto da Assembleia estar a ser realizada depois do jantar; 

- Referiu que não faz demagogia, dado que as propostas que apresentou são 

actuais e concretas. 

 

Presidente da Mesa: 

Manifestou o seu desagrado pela forma como os deputados municipais estão a 

conduzir-se no debate e exigiu que se deixasse a confrontação verbal e acusação 

gratuita e se elevasse o debate, evitando-se pessoalizar gratuitamente, e a discussão se 

situasse nas questões importantes de Peniche com regras e princípios de cortesia e de 

boa educação. 

 

João Paulo Oliveira Teófilo: 

Solicitou, dado o adiantamento do horário, que se interrompesse os trabalhos e 

se marcasse nova reunião para finalização dos trabalhos. 

 

Presidente da Câmara: 

- Informou que iria preparar uma resposta global e fará a sua intervenção na 

próxima reunião; 

- Manifestou o seu sentimento de desilusão face às declarações produzidas pelo 

deputado municipal, Senhor Rui Martins. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 1.ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA E DA RECEITA E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 

 

Face aos procedimentos de ordem financeira que estão pendentes da apreciação 

do assunto, a Assembleia passou à discussão do ponto quinto da ordem de trabalhos, 

não se tendo registado quaisquer intervenções. 

 

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

 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO :  

 

O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam com nova reunião, em data a fixar posteriormente, no mesmo local e 

pelas 21.30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período de “antes da ordem do dia”. 

1. Aprovação da acta da reunião anterior; 

2. Intervenção do Senhor Presidente da Câmara; 

3. Período de intervenção do público. 

 

2.º - Período da ordem do dia:  

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

aditamento de novas taxas na Tabela de Taxas e Licenças do Município, relativas ao 

Parque Municipal de Campismo; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração dos quantitativos fixados na Tabela de Taxas e Licenças do Município pela 

utilização das Piscinas Municipais; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de três parcelas de terreno; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

classificação de um moinho de vento com engenho e área envolvente com 5m de raio, 

localizado em Serra d'El-Rei, como Imóvel de Interesse Municipal; 
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5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração em regime simplificado ao Plano Director Municipal de Peniche - Zona 

Industrial do Abalo; 

6. Serviço de Urgências Básicas do Hospital de São Pedro Gonçalves 

Telmo – Ponto de situação e eventual tomada de posição. 

 

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 e vinte 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. 


