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AACC TT AA    NN.. ºº     77//22000088  

 

A C TA  D A  P R IM E I R A  R E UN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD I NÁR I A  DO  

M Ê S  D E  JUNHO  DA  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 7   D E   JUNHO   D E   2 0 0 8 :  

 

Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, 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 Codi-

nha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Filipe Monteiro 

Vitória, Silvino Doirado Conceição João, José António Leitão da Silva, Américo Araújo 

Gonçalves, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, José António Bombas 

Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Nuno Eduardo Faustino Rainha, Jacinto 

Sousa Pinto, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves e Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 

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 desafec-

tação do domínio público de cinco parcelas de terreno e da rectificação da redacção dos 

editais n.os 4/2008 e 58/2007; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para contra-

tação de um empréstimo, até ao valor de 1.130.506,00 €, no âmbito do Programa “Pagar 

a Tempo e Horas”; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para contra-

tação de um empréstimo, até ao valor de 753.670,00 €, no âmbito do Programa “Pagar a 

Tempo e Horas”; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alte-

ração ao Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas; 
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5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para altera-

ção ao n.º 1 do artigo 20.º da Tabela de Taxas e Licenças do Município, relativo ao Par-

que de Estacionamento de Viaturas do Baleal. 

 

Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, respectivamente, e os Vereado-

res, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim 

Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 

Rodrigues. 

 

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: 

- Da Senhora Maria de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos, por um perío-

do de seis meses; 

- Do Senhor Júlio Alberto Silva Coelho, pelo período de uma semana. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos solici-

tadas e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PSD, 

Senhor Rui Manuel Santos Martins, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, 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 Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 10 dias, por 

motivos de ordem profissional. 

- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, até ao dia 1 de Julho, por motivos 

académicos. 

- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, para a reunião de hoje, por 

se encontrar ausente do concelho. 

- Da Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz, para a reunião de hoje. 

- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, para a reunião de hoje, por se encon-
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trar ausente do concelho. 

- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, para a reunião de hoje. 

- Do Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques, para a reunião de hoje, por moti-

vos académicos. 

- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, para a reunião de hoje, por se encontrar 

ausente do concelho. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos solici-

tados e encontrando-se presente os elementos que se seguem nas respectivas listas da 

CDU, Senhores José Joaquim Franco Antunes, Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa 

Marcelino, Armindo Craveiro Fernandes e Fernando José dos santos Correia, do PS, 

Senhores Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves e Miguel Filipe da Silva Paiva, e do PSD, 

Senhor Luís Manuel Marques Faria, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de 

imediato, a participar na reunião. 

 

SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES :  

 

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

da Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea 

c) do n.º 1 do Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reu-

nião de hoje pelo Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Afonso Rosário Cos-

ta Clara. 

 

Seguidamente, e após o Senhor Presidente da Mesa ter posto à consideração da 

Assembleia um pedido do executivo para que os pontos 3 e 4 fossem apreciados na 

reunião de hoje, usaram da palavra os deputados municipais adiante identificados: 

 

José Leitão: 

Pediu esclarecimentos sobre as razões do pedido de alteração da ordem de tra-

balhos, qual a urgência e motivo da não inclusão também do ponto 2 e declarou que a 

ordem de trabalhos se deve manter conforme consta da convocatória. 

 

Américo Gonçalves: 

Disse não concordar com as alterações, tendo proposto que a reunião se inicia-

se com a apreciação do período da ordem do dia. 
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PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foram presentes as actas n.os 1, 2, 3, 4, 5 e 6/2008, respectivamente das reuniões 

realizadas nos dias 29 de Fevereiro, 12 de Março, 4, 18 e 23 de Abril e 29 de Maio de 

2008, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por o respectivo texto haver sido pre-

viamente distribuído pelos deputados municipais. 

 

Postas à discussão, uma após outra, intervieram os Senhores Tiago Gonçalves, 

que sugeriu a introdução de sistema de gravação nas reuniões da Assembleia por forma 

a dar ao conteúdo das actas uma redacção mais fidedigna das intervenções efectuadas; 

José Leitão, que disse concordar, até certo ponto, que as intervenções devam ser repro-

duzidas; Henrique Bertino, que deu a sua concordância caso haja um sistema fácil de 

reprodução e o Presidente da Mesa, que referiu fazer sentido a reprodução das inter-

venções nas actas. 

 

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

seguintes resultados: 

 

Acta n.º 1/2008 – Aprovada, por maioria, com um voto contra e cinco absten-

ções. 

Acta n.º 2/2008 – Aprovada, por maioria, com sete abstenções. 

Acta n.º 3/2008 – Aprovada, por maioria, com um voto contra e oito abstenções. 

Acta n.º 4/2008 – Aprovada, por maioria, com um voto contra e nove absten-

ções. 

Acta n.º 5/2008 – Aprovada, por maioria, com oito abstenções. 

Acta n.º 6/2008 – Aprovada, por maioria, com oito abstenções. 

 

b)  EXPEDIENTE :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 

se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 

ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
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documentos recebidos: 

1 - Carta, datada de 16 de Abril de 2008, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, dando conhecimento do requerimento que apresentou para 

apreciação parlamentar do Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril. 

2 - Ofício n.º 2222, datado de 18 de Abril de 2008, do Instituto Politécnico de 

Leiria, remetendo a “Revista Politécnica”. 

3 - Ofício n.º 342, datado de 24 de Abril de 2008, da Escola Secundária de Peni-

che, endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para uma sessão no âmbito das 

comemorações da Semana da Europa. 

4 - Circular n.º 60/2008-CO, datada de 29 de Abril de 2008, da ANMP, remeten-

do exemplares do boletim n.º 168, de Abril de 2008. 

5 - Carta, sem data, da ANMP, remetendo um CD para promoção do projecto 

“Cidadania Activa”. 

6 - Carta n.º 90/DI, datada de 2 de Junho de 2008, da CERCIPENICHE, endere-

çando convite ao Senhor Presidente da Mesa para assistir ao evento “Moda Alcobaça 

2008”. 

7 - Carta, datada de 2 de Junho de 2008, da Câmara dos Técnicos Oficiais de 

Contas, endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para a sessão de lançamen-

to do “Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses”. 

8 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Do Governo Civil de Leiria, para a apresentação do Dispositivo Operacio-

nal de Combate aos incêndios florestais, no dia 24 de Abril de 2008. 

b) Da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, para 

um espectáculo, no dia 31 de Maio. 

c) Da Câmara Municipal de Peniche, para a sessão de inauguração do IX Fes-

tival Sabores do Mar, no dia 6 de Junho de 2008. 

d) Da Câmara Municipal de Peniche, para a inauguração da exposição “Terra 

Mãe”, no dia 6 de Junho de 2008. 

e) Do Instituto Politécnico de Leiria, para assistir às finais das Olimpíadas da 

Saúde, no dia 6 de Junho de 2008. 

f) Da Câmara Municipal de Peniche, para a inauguração da exposição “Tes-

temunhos”, no dia 7 de Junho de 2008. 

9 - Exemplar n.º 236 – Abril de 2008, do jornal “Associação” – Órgão Oficial da 

Associação Portuguesa de Deficientes. 

10 - Exemplares n.º 266 – Maio de 2008, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
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11 - Exemplar n.º 22 – Maio 2008, do boletim “Região de Lisboa e Vale do Tejo”. 

12 - Exemplares n.os 387 e 388, do jornal “Área Oeste”. 

13 - Exemplar n.º 88 – Março 2008, do jornal do STAL. 

14 - Exemplar n.º3 – Junho 2008, do boletim Habitação e Reabilitação Urbana. 

15 - Exemplar n.º 190 – Abril 2008, do Boletim Informativo da Associação 
Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

Foi ainda dado conhecimento do seguinte expediente recebido que não consta-

va do referido memorando: 

16 - Circular n.º 72/2008-CO, datada de 30 de Maio de 2008, da ANMP, reme-

tendo exemplares do boletim n.º 169, de Maio de 2008.  

17 - Ofício n.º 5416, datado de 18 de Junho de 2008, da Câmara Municipal de 

Peniche, convocando o Senhor Presidente da Mesa para o Conselho Municipal de Edu-

cação. 

18 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Da Freguesia de Serra d'El-Rei, para as comemorações do 5.º aniversário 

da elevação daquela localidade a vila. 

b) Do Ministério da Cultura, para a inauguração da exposição “Sit Tibi Terra 

Levis”, no dia 22 de Abril de 2008. 

c) Da Junta de Freguesia de Conceição, para a inauguração da exposição 

colectiva de pintura do grupo Amigos a Pintar, no dia 25 de Abril de 2008.  

d) Do projecto Poemas do Contra, Baixo e Guitarra, para um espectáculo, no 

dia 30 de Abril de 2008.  

e) Do Governo Civil de Leiria, para o Fórum da Segurança Rodoviária, no 

dia 8 de Maio de 2008. 

f) Do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para a 1.ª 

Grande Estafeta Peniche – Fátima a Correr, no dia 18 de Maio de 2008. 

g) Da Escola Superior de Tecnologia do Mar, para o evento “Artes em Cock-

tail”, no dia 15 de Maio de 2008.  

h) Da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para o lanche convívio 

do 58.º aniversário daquela associação, no dia 20 de Maio de 2008. 

i) Do Turismo de Portugal, IP, para a apresentação do Programa de Anima-

ção para o Destino Turístico do oeste, no dia 19 de Junho. 

j) Do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para a 4.ª 

Festa do Atletismo 24 Horas a Correr, no dia 12 de Julho de 2008. 
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k) Da Associação de Dadores Benévolos de sangue de Peniche, para a cele-

bração do 13.º aniversário daquela associação, no dia 13 de Julho de 2008. 

 

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 previa-

mente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 

 

Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 

 

Vítor Marques: 

Perguntou quais os resultados obtidos da reunião realizada com a Iberogestão. 

 

Nuno Rainha: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Se já está disponível para consulta a versão preliminar do Plano Estratégico de 

Habitação; 

- Se o protocolo a celebrar sobre o dossier Berlengas/UNESCO vai significar 

novo modelo de acesso e restrições; 

- O que está o executivo a pensar fazer sobre a reorganização dos serviços e 

para quando a sua aplicação; 

Referiu que em sede de desenvolvimento tem havido muitas reuniões e poucas 

decisões. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações: 

- Pretende-se adequar e ajustar a estrutura orgânica municipal aos novos desa-

fios, caso da Educação. Nas reuniões levadas a efeito tem havido o envolvimento dos 

trabalhadores; 

- Em 15 de Julho será apresentado trabalho preliminar sobre o dossier Berlen-

ga/UNESCO; 

- No decurso do próximo mês será publicado o concurso da obra de reabilitação 

do Fosso das Muralhas. 
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d) MOÇÕES ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU 

PESAR :  

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 

 

José Leitão: 

Procedeu à leitura do artigo inserido no semanário Região de Leiria, que se 

reproduz e propôs um voto de congratulação à ESTM pelo prémio de reconhecimento 

que lhe foi dado. 

 

«Escola Superior de Peniche Distinguida 

A Escola Superior de Tecnologia do Mar (ESTM) de Peniche, do Instituto Poli-

técnico de Leiria (IPL), venceu o prémio de reconhecimento “Best Education Partner” da 

Galileo – empresa de fornecimento de soluções tecnológicas na área do turismo – que 

distingue, bienalmente, entidades e personalidades ligados ao sector do Turismo. O 

prémio foi entregue no passado dia 8.» 

 

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

 

Deliberado, ainda, comunicar à Direcção da ESTM e ao IPL a decisão hoje 

tomada. 

 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  

 

e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 

distribuído pelos deputados municipais um memorando sobre o assunto. 

 

Não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

os Senhores, adiante identificados: 

 

Vítor Marques: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Para quando se prevê a abertura do Restaurante Nau dos Corvos; 

- Se está salvaguardado o acesso ao topo do edifício por pessoas com mobilida-

de reduzida; 

- Qual o ponto de situação do regulamento sobre a venda ambulante; 

- Se se confirma estarem por pagar coimas relacionadas com o incumprimento 

do Regulamento de Drenagem de Águas Residuais. 

 

Américo Gonçalves: 

Fez as seguintes considerações: 

- Agradeceu a colaboração que tem sido prestada à Escola Secundária de Peni-

che; 

- Agradeceu o empenho do Senhor Vice-Presidente na resolução da questão dos 

transportes escolares; 

- Felicitou o executivo pela obra executada na Rua do Juncal e suscitou igual 

intervenção na Rua António da Conceição Bento, em Peniche; 

Solicitou as seguintes informações: 

- Se estão à venda no Posto de Turismo camisolas alusivas ao Festival Sabores 

do Mar; 

- Se foi tomada alguma iniciativa com vista à vedação e limpeza do espaço onde 

se encontrava instalada a garagem Patrício; 

- Se é possível demolir o barracão instalado junto à Praia do Quebrado face aos 

problemas higio-sanitários que lhe estão associados e apostar na valorização do espaço 

tal como foi feito no Porto de Areia Sul; 

- Porque se não aposta na plantação de plátanos em algumas zonas de Peniche; 

- Se foram realizadas reuniões com as empresas que drenam para a ETAR e 

tomadas medidas penalizadoras para os incumpridores do regulamento, tendo suscita-

do uma atitude de firmeza e coragem com vista à resolução do problema. 

 

José António Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte declaração: 

«Vou falar sobre o IX Festival dos Sabores do Mar, que na minha opinião, está 
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cada vez mais atractivo, nomeadamente sobre 3 eventos desse magnifico Festival. 

São eles: A cobertura do Festival no Canal 1 da Televisão. Este canal esteve 

durante todo o dia na linda Praia do Baleal, a melhor praia de Portugal como diz Raul 

Brandão no seu livro “Os pescadores”, a divulgar Peniche a sua gastronomia, o seu 

artesanato, a sua animação e o seu desporto, de forma positiva, engrandecendo o nosso 

concelho e as suas gentes. Na verdade parecia quase o Natal dos Hospitais. 

Peniche um dia inteiro na Televisão. 

Segundo: O Dia Nacional do Pescador, 31 de Maio de 2008, às 10 horas da 

manhã realizou-se o seminário “Pró-Mar: que oportunidades para a pesca e para as 

comunidades piscatórias”. 

Este seminário, na minha opinião, correu lindamente. Foi pena que a oposição 

tivesse participado pouco, visto que a pesca é o sector mais importante da economia do 

nosso concelho. 

Devo realçar também o almoço na Cantina da Câmara para mais de 250 Pesca-

dores no activo e reformados, almoço esse de arroz de safio com muita qualidade, até 

parecia que estávamos a almoçar num restaurante de 5 estrelas – Felicito todos mas em 

particular os trabalhadores que contribuíram para esta bela refeição. 

Depois a deposição da coroa de flores no monumento ao Pescador com muitos 

pescadores presentes neste acto. 

Seguidamente a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche em que 

homenageou armadores, pescadores e atadeiras, pessoas simples e humildes que tudo 

tem feito ao longo da sua vida para engrandecer a sua profissão e o nosso concelho, ses-

são essa que foi presenciada por centenas de pessoas mesmo com o tempo a ameaçar 

chuva. 

Por fim o ponto alto, os fados com o Fadista António Severino, pessoa querida 

dos pescadores de Peniche. Estiveram a assistir a este espectáculo mais de um milhar de 

pessoas que ouviram e aplaudiram com entusiasmo esta actuação. 

Mesma a terminar não podia deixar de realçar a missa na Igreja da Misericórdia 

em nome dos Homens do Mar em que eu tive a honra de participar juntamente com o 

Dr. Jorge Abrantes, devo dizer que havia tanto pessoal fora da bonita Igreja como lá 

dentro. 

Terceiro e último a travessia a nado do Nuno Vicente e Miguel Arrombas dos 

Farilhões até ao Porto de Peniche debaixo de uma nortada que metia respeito, feito 

nunca visto em Portugal. 

Felicitou estes valentões e a Câmara Municipal de Peniche por este grandioso 

evento, + de 26 quilómetros a nadar. 

Aos espectáculos que eu assisti na Ribeira foram todos de grande nível. 
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Não me vou referir à segunda Convenção “Sou de Peniche”, porque não parti-

cipei em virtude de estar em trabalho nos Açores, mas segundo já fui informado por 

várias pessoas que participaram foi um grande êxito. 

Mesmo a terminar tiro o chapéu, ou melhor, a boina à Câmara e a todos os que 

participaram, para que o IX Festival dos Sabores do Mar tivesse este sucesso tão gran-

de.» 

 

José Leitão: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Se a reunião temática pedida pelos vereadores do PSD há cerca de 4 meses, 

sobre o acampamento de pessoas de etnia cigana na zona central de Peniche, já se 

encontra marcada; 

- Porque foi escolhido o restaurante D. Tonho, no Porto, para apresentação do 

Festival Sabores do Mar e quais os custos que lhe estão associados. Solicitou, ainda, 

relatório financeiro do evento; 

- Se o investimento efectuado pela ESIP vai proporcionar que todas as descargas 

serão feitas dentro dos parâmetros legais; 

- Se é verdade ou não que a Câmara adiou candidatura a projecto de âmbito de 

drenagem de águas residuais; 

- Se a Câmara tinha plano de reserva de combustíveis face à greve dos camio-

nistas; 

- Se há candidaturas aprovadas ao QREN sobre o Centro Educativo; 

- Se é verdade que o envolvimento do Finicia é de 0% no concelho; 

- Se existe estudo comparativo da natalidade e mortalidade das empresas no 

concelho, taxa de desemprego, criação de empresas por jovens empresários e impacto 

económico originado pelo IP6 nos três anos de mandato; 

- Se existe em Peniche estratégia suplementar às IPSS e se integra projectos 

específicos orientados para as famílias numerosas; 

- Qual o acompanhamento que tem sido feito no âmbito da Associação Euro-

peia de Municípios. 

Fez as seguintes considerações: 

- Ficou baralhado com a afirmação produzida em jornal que as empresas não 

cumprem com as disposições do regulamento de drenagem de águas residuais; 

- Manifestou o seu desagrado sobre a intervenção efectuada pelo Senhor Presi-

dente da Câmara no Dia do Pescador, que considerou de paraquedistas as pessoas que 

trabalham fora de Peniche. Referiu que o raiar da má educação não é digno nem fica 

bem a ninguém. Chamou a atenção do Senhor Presidente da Câmara de que os mem-
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bros do PSD não podem sistematicamente ser maltratados e que não os obrigue a entrar 

em ataques pessoais para pôr termo ao seu comportamento. 

 

Rui Carvalho: 

- Perguntou, em termos de estudos, o que foi feito e o que vai ser apresentado 

pelo grupo de trabalho constituído no seio do Conselho Local de Educação; 

- Disse que o local onde se realizam as aulas de ballet não dispõe das infra-

estruturas de apoio adequadas para o exercício da referida actividade. 

 

Silvino João: 

Disse que terá que se encontrar local próprio para a fixação de cais e colocação 

de contentores em Ferrel, e onde seja exercida uma fiscalização mais eficaz. 

 

Tiago Gonçalves: 

Incidiu a sua intervenção sobre os seguintes assuntos: 

- Condução da agenda de trabalhos; 

- Reduzidas deliberações relevantes tomadas pelo executivo entre a última e a 

presente reunião; 

- Pedido de disponibilização dos documentos financeiros sobre o Festival Sabo-

res do Mar; 

- Felicitou os alunos da ESTM pelo prémio de reconhecimento alcançado; 

- Situação dos canídeos na Rua da Cruz das Almas, direito ao repouso e a res-

posta a reclamação apresentada; 

- Falta de visibilidade e manutenção do ecoponto na Avenida das Escolas/Rua 

Garrett; 

- Falta de relatório sobre o concurso para coordenação das piscinas; 

- Corrida das Fogueiras 2008 e expectativa de melhoramento em relação à cor-

rida de 2007; 

- Problemas constatados na prova de Triatlo 2008 e imagem que deve ser pre-

servada; 

- Situação da ETAR e relação com as empresas e avaliação e possibilidade de 

candidatura ao PROMAR. 

 

Nuno Rainha: 

Fez as seguintes considerações: 

- Disse achar caricato como se deu a intervenção do Presidente da APAP; 

- Censurou o comportamento do Senhor Presidente da Câmara no Dia do Pes-
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cador, chamou a atenção de que as pessoas devem medir as intervenções que fazem e 

lembrou que este tipo de situação já aconteceu com membros do PS; 

- A situação de Ferrel é também questão de saúde pública; 

- Não vê qualquer estratégia política no âmbito da regulação dos resíduos 

industriais e agrícolas; 

- O Festival Sabores do Mar foi “fraquinho” não tendo nada de excelência. Sus-

citou a reimplantação do modelo anterior dado que o actual modelo não serve. 

- Deverá ser dado maior ênfase, distinção e reconhecimento aos feitos dos atle-

tas da nossa terra, como o campeão europeu de bodyboard. 

Perguntou qual o ponto de situação relacionado com a implementação de um 

parque para caravanas. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as informações e os esclarecimentos seguintes: 

- O desenvolvimento da obra da Nau dos Corvos é da responsabilidade do con-

cessionário; 

- O acesso ao nível da cobertura para pessoas com mobilidade reduzida não foi 

contemplado; 

- O assunto da ETAR é matéria hipersensível e constitui preocupação perma-

nente dos SMAS e sendo uma responsabilidade de todos existem boas perspectivas para 

a resolução; 

- A ideia é proceder à vedação do espaço junto à Garagem Patrício. Aguarda-se 

informação dos proprietários sobre o assunto; 

- Vai recomendar o levantamento da situação higio-sanitária e legitimidade da 

posse do terreno onde está instalado o barracão junto à praia do Quebrado; 

- Está previsto o arranjo do talude na Rua António da Conceição Bento; 

- É opinião da Arq. Paisagista o incremento de plátanos em algumas zonas da 

cidade; 

- Tem havido reuniões com as empresas responsáveis pelas descargas de águas 

residuais industriais com influência na ETAR sobre o PROMAR e cumprimento do 

regulamento de drenagem de águas residuais; 

- Apresentou em reunião camarária o envio de nota ao Senhor Presidente da 

República e ao Senhor Primeiro Ministro sobre o reconhecimento a dar aos nadadores 

que fizeram a travessia Farilhões/Peniche; 

- Considera-se uma pessoa educada e tem tido esse reconhecimento. Não pre-

tende alimentar a discussão sobre a intervenção que fez no Dia do Pescador, onde cada 

um deve assumir a sua responsabilidade pelo que disse; 
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- A apresentação dos Sabores do Mar, no Porto, teve a ver com uma acção de 

divulgação do destino de Peniche para além do referido festival ; 

- Acha estranho que o deputado José Leitão esteja baralhado dado o conheci-

mento que tem sobre a matéria relacionada com a drenagem de águas residuais e seus 

efeitos na ETAR; 

- A situação dos combustíveis por virtude da greve dos camionistas estava con-

trolada; 

- A Câmara tem a funcionar a Rede Social como estratégia complementar às 

IPSS, não tendo aparecido sinal de preocupação nem impactos negativos sobre esta 

matéria; 

- Não há projecto específico orientado para as famílias numerosas; 

- O Município aderiu à Associação Europeia de Municípios com Portos e Mari-

nas; 

- Fez atendimentos e assumiu a condução do processo de realojamento dos 

canídeos; 

- Houve aspectos formais que correram mal no concurso para coordenação das 

piscinas; 

- A deposição de resíduos em Ferrel tem sido acompanhada pelo DEA; 

- Enalteceu a atitude dos nadadores para com o Município e já houve reconhe-

cimento e dispensado apoio ao Silvano Lourenço; 

- Está a ser equacionado um espaço infra-estruturado no Parque de Campismo 

para as autocaravanas. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações e esclarecimentos: 

- Está marcada reunião para o dia 11 de Julho para apreciação da primeira ver-

são da alteração ao Regulamento de Venda Ambulante; 

- A Câmara apresentou diversas candidaturas ao QREN para instalação de Cen-

tros Educativos, sendo que os pareceres só foram dados entre quatro e cinco meses 

depois; 

- Na reunião de avaliação da actividade desenvolvida foi reconhecido que o 

espaço existente na Fortaleza tem óptimas condições para a prática da actividade de 

ballet; 

- A Corrida das Fogueiras do ponto de vista desportivo foi um êxito, tendo par-

ticipado mais de 4.000 atletas. O contratempo verificou-se apenas na classificação dos 

atletas de Peniche uma vez que o resultado não foi conhecido em tempo oportuno. 
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Vereador Jorge Abrantes: 

- Foram apresentadas as defesas escritas no âmbito dos processos de contra-              

-ordenação instaurados aos SMAS em matéria ambiental e devidos pelo funcionamento 

da ETAR, sendo que as conclusões avançam para o arquivamento dos processos. Tem 

havido uma acentuada vigilância obrigatória com vista a assegurar o tratamento dos 

efluentes e o cumprimento do regulamento. Prestou informação sobre o desenvolvi-

mento do processo em matéria de responsabilização, investimentos e tratamento com 

vista a resolução do assunto; 

- É falso que a Câmara tivesse adiado candidatura a projecto de investimento na 

área de drenagem de águas residuais; 

- O PROMAR só foi criado em Junho e só a existência de dificuldades na sua 

implementação é que impedem a celeridade dos processos de candidatura. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

Neste período registaram-se as seguintes intervenções: 

- Maria Carolina Azevedo e Silva, que solicitou a resolução do problema prove-

niente da instalação de canil não licenciado na Rua da Cruz das Almas, em Peniche, e 

sobre o qual resumiu as diversas queixas apresentadas ao executivo. 

- Augusto Dias Fernandes Santos, que fez a entrega de abaixo-assinado dos 

utentes do Parque Municipal de Campismo, onde solicitam a alteração da alínea b) do 

artigo 15.º do Regulamento por considerarem um exagero obrigar os campistas a vir 

todos os fins de semana ao parque. 

- Vítor Ricardo, que questionou se a provisoriedade da nova lixeira se vai man-

ter como definitiva ao se vai ser extinta. 

- Daniel Delgado, que perguntou por que não são tomadas medidas sobre cães 

vadios. 

- Henrique Bertino, que, na qualidade de Presidente da APAP, prestou esclare-

cimentos sobre o alojamento de canídeos existentes na Rua da Cruz das Almas, em 

Peniche, e das medidas preconizadas para o seu recenseamento e realojamento. 

- Maria Alice Pedro, que suscitou uma visita à sua propriedade confinante com 

a lixeira de Ferrel com vista a encontrar-se uma solução para os problemas ambientais 

existentes. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou os seguintes esclarecimentos: 
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- O problema do alojamento dos canídeos vem já de muitos anos. Envolveu-se 

na resolução cuja dimensão deve ser ponderada. Foi acertada com a proprietária uma 

forma gradual da retirada dos animais; 

- O assunto do Parque de Campismo tem sido acompanhado pelo Senhor Vice-

Presidente; 

- Registou a declaração dos cães vadios e irá transmitir aos serviços para actua-

ção em conformidade; 

- Vai com certeza haver solução para a lixeira de Ferrel, a qual irá ser articulada 

com a Junta de Freguesia. 

 

Vice-Presidente: 

- Registou a forma elegante como foi colocada a questão da alteração do Regu-

lamento do Parque de Campismo; 

- Esclareceu que os utentes do Parque de Campismo que participaram em reu-

nião foram informados da alteração havida e que o assunto terá que ser presente nova-

mente em reunião do executivo. Vincou a dificuldade que existe em conferir maior 

segurança ao parque quando os utentes não o utilizam e nele não permanecem com 

maior assiduidade; 

- A Câmara terá que resolver o problema da lixeira nova juntamente com a 

actual Junta de Freguesia e que foi criado pelo anterior executivo da Junta. 

 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO :  

 

O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão prosse-

guiriam no dia 4 de Julho, com a realização de nova reunião, no mesmo local, pelas 

21.30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

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

e) Outros assuntos de interesse para a Autarquia. 

e-2) Outros (continuação) 

 

2.º - Período da ordem do dia:  
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1- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para desa-

fectação do domínio público de cinco parcelas de terreno e da rectificação da redacção 

dos editais n.os 4/2008 e 58/2007; 

2- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para contra-

tação de um empréstimo, até ao valor de 1.130.506,00 €, no âmbito do Programa “Pagar 

a Tempo e Horas”; 

3- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para contra-

tação de um empréstimo, até ao valor de 753.670,00 €, no âmbito do Programa “Pagar a 

Tempo e Horas”; 

4- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alte-

ração ao Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas; 

5- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para altera-

ção ao n.º 1 do artigo 20.º da Tabela de Taxas e Licenças do Município, relativo ao Par-

que de Estacionamento de Viaturas do Baleal. 

6- Apreciação dos pareceres do Conselho Municipal de Segurança, nos 

termos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, cons-

tatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo uma hora e vinte cinco 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. 


