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AACC TT AA    NN.. ºº     88//22000088  

 

A C TA  D A  S E GUNDA  R E UN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD INÁR 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    4   D E   JU LHO   D E   2 0 0 8 :  

 

Aos quatro dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, no Auditório do Edifí-

cio 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, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Américo 

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

Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Sér-

gio Miguel Franco Martins Leandro, Jacinto Sousa Pinto, Tiago Jorge Carvalho Gonçal-

ves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e Arminda Glória Félix Martins Braz, reuniu a 

Assembleia Municipal de Peniche, 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:  

 

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; 
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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. 

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. 

 

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

trabalhos a Senhora Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe e os Senhores João 

Paulo Oliveira Teófilo, Ângelo Miguel Ferreira Marques e Júlio Alberto Silva Coelho. 

 

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

Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e 

Joaquim Raul Gregório Farto. 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS :  

 

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

justificação de falta, à reunião de hoje, do Senhor José António Leitão da Silva, por 

razões de ordem pessoal. 

 

A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30  DIAS :  

 

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

substituição de mandato, para a reunião de hoje, a seguir indicados: 

- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente do concelho. 

- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos. 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente do con-

celho e motivos profissionais. 

- Da Senhora Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino. 

 

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

tados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas listas, 

Senhor Armindo Craveiro Fernandes (da CDU), Senhores Gabriel da Graça Barreiro 
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Gonçalves e Miguel Filipe da Silva Paiva (do PS), Senhor Rui Manuel Santos Martins 

(do PSD), 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. 

 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  

 

e-2) OUTROS (CONTINUAÇÃO):  

 

Reatado o ponto do período de “antes da ordem do dia” que tinha sido suspen-

so na reunião anterior, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Rui Martins: 

Incidiu a sua intervenção sobre as seguintes matérias. 

- Arranjo de rotura de água ao fim de cinco meses; 

- Falta de referência à agricultura na convenção “Sou de Peniche”; 

- Ausência de parques para estacionamento para bicicletas; 

- Impedimento de pessoas carenciadas aos espectáculos realizados no âmbito 

do Festival Sabores do Mar; 

- Estado actual e dimensão da lixeira de Ferrel; 

- Mau cheiro que se verifica em Peniche. 

 

Silvino João: 

Informou das providências e iniciativas levadas a efeito pela Junta de Freguesia 

de Ferrel com vista a minimizar os impactos ambientais relacionados com o depósito de 

lixos e limpeza urbana. 
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José António Amador: 

Efectuou os seguintes comentários, cujo texto escrito disponibilizou: 

«Primeiro: 

Quero chamar a atenção para o seguinte: - Quando alguém diz alguma coisa 

com sentido de humor, e isto é dirigido ao Sr. Deputado Municipal Tiago, não meça a 

regra de educação, porque se assim fosse tínhamos uma Assembleia da República cheia 

de bestas, cavalgaduras e gente sem escrúpulos e não é assim antes pelo contrário são 

pessoas civilizadas e prestigiadas umas mais do que as outras mas isso é normal, o que 

eu dispenso é a feira de vaidades, até porque gosto muito do poeta popular António 

Aleixo e das suas lindas quadras. Passo a citar uma: 

“Uma mosca sem valor 

Pousa com a mesma alegria 

Na cabeça de um Doutor 

Como em qualquer porcaria” 

Segundo: 

A ETAR que está a funcionar à sete anos e tem o regulamento a funcionar desde 

2005, continua à 7 anos a cheirar mal. Recentemente saiu nova legislação, portanto com 

esta nova lei se não se cumprir determinados parâmetros de qualidade, as coimas pode-

rão ir de 500 mil euros e a 2,5 milhões de euros. 

A antiga Idal, agora Esip descarga mais de 50% dos seus resíduos para a Etar. 

Portanto, logo aqui temos um problema mais antigo que deve ser resolvido no interesse 

da população de Peniche e da Fábrica. Chamo a atenção para o número de trabalhado-

res, que esta fábrica emprega, 600 a 800, conforme a altura do ano. 

É a fábrica que mais sardinha compra às 12 traineiras de Peniche, que são as 

traineiras que existem actualmente. Em 1986 data da adesão de Portugal ao projecto 

Europeu eram 56 traineiras. Temos que ter em atenção este processo, que tem que ser 

resolvido com um grande sentido de responsabilidade, porque cautelas e caldos de 

galinha nunca fizeram mal a ninguém. 

Terceira: 

Quero felicitar a Câmara Municipal de Peniche por mais uma obra que prome-

teu e cumpriu, na reunião da Assembleia Municipal realizada em Ferrel no ano passa-

do, houve um munícipe que apresentou uma proposta para um passeio pedonal de Fer-

rel e a Câmara comprometeu-se a estudar, com alguma urgência, e fico contente e feliz 

porque o passeio já está parcialmente a funcionar, mais uma obra ainda que incompleta 
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a juntar ao conjunto de outras que a Câmara tem realizado neste concelho, apesar das 

dificuldades financeiras que encontrou quando tomou posse.» 

 

Henrique Bertino: 

Fez as seguintes considerações: 

- Gostou sempre do modelo das Tasquinhas e não é tanto a favor do actual 

modelo do Festival Sabores do Mar; 

- Seria pertinente discutir-se a qualidade do serviço oferecido pelos nossos esta-

belecimentos de restauração; 

- Seria conveniente debruçar-se sobre as questões do urbanismo suscitadas no 

artigo publicado pelo Senhor José Maria Costa; 

- Não gostou da intervenção desajustada e demagógica que encerrou o discurso 

do Vereador do PSD no Dia do Pescador; 

- A agricultura consta da Magna Carta; 

- Os concertos deveriam de ser todos gratuitos; 

- Não há condições para pôr em prática a combustagem de resíduos, mas existe 

a obrigação de encarar a situação; 

- Já é tempo dos proprietários da Garagem Patrício encontrarem uma solução 

que altere o actual estado do terreno, sito junto à Escola Secundária; 

- Devem ser tomadas medidas que promovam o encerramento do estabeleci-

mento de bebidas, sito junto à Praia do Quebrado; 

- O projecto e a edificação do canil a levar a efeito pela APAP terão que ser uma 

realidade face às questões emergentes que lhe estão associadas e que urge resolver; 

- A sua saída do lugar que ocupa como deputado municipal para poder intervir 

no período reservado ao público, como presidente da APAP, deveu-se ao facto de pre-

tender prestar informações sobre a evolução do processo de construção do canil e 

acompanhamento do realojamento de animais instalados na Rua da Cruz das Almas; 

- Que se comparasse o actual processo de recrutamento para a coordenação das 

piscinas municipais com o anterior; 

- A situação existente e relacionada com a população de etnia cigana cheira mal 

e há muitos anos, sendo que a sua resolução só será possível quando houver solução 

habitacional alternativa. 

 

Presidente da Mesa: 

Fez as seguintes considerações: 
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-É mais fácil cumprir o Regimento do que o processo da responsabilidade dos 

líderes dos grupos com assento na Assembleia; 

- A Mesa está disponível para proceder a eventual alteração do articulado do 

Regimento; 

- A participação do deputado municipal no período de intervenção do público 

deveria ter sido objecto de pedido de suspensão do mandato; 

- Temos que ser capazes de encontrar “desodorizante” comum que obvie os 

maus cheiros. 

 

Afonso Clara: 

Solicitou os esclarecimentos sobre as matérias seguintes: 

- Revisão dos arranjos a efectuar na Rua da Saudade, em Geraldes. Solicitou a 

disponibilização do projecto à Junta de Freguesia; 

- Para quando se prevê a intervenção na rotunda de Porto de Lobos; 

- Previsão do arranjo e recuperação da igreja de São José; 

- Intervenção a efectuar com a abertura do arruamento da Rua da Palmeira à 

Rua dos Emigrantes, em Casais Brancos. 

Informou que a população não concorda com a localização do Centro Educativo 

de Atouguia da Baleia no espaço interior da EB 2.3. 

 

Sebastião Batalha: 

Apelou que se avançasse o mais rápido possível para a construção de instala-

ções para alojamento de canídeos e gatídeos. 

 

Américo Gonçalves: 

Fez as seguintes declarações: 

- A solução da implementação de lombas não é totalmente eficaz atendendo à 

falta de infra-estruturas para drenagem das águas pluviais; 

- As pinturas das passadeiras deverão ser efectuadas com materiais mais resis-

tentes; 

- É preciso resolver, criar regras e fazer cumprir o Regulamento de Venda 

Ambulante pelas pessoas de etnia cigana; 

- Deverão ser criadas regras que regulem o estacionamento de autocaravanas na 

área do concelho; 

- Vai propor a redução dos tempos de intervenção dos deputados municipais e 
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consequentemente alteração ao regimento; 

- Como técnico de educação e pela experiência que tem, o Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia deverá ser instalado dentro do mesmo espaço físico da actual EB 

2.3; 

- Era conveniente que se instalassem lombas limitadoras de velocidade junto à 

Escola Secundária. 

Perguntou, no âmbito do abastecimento de água, que locais do concelho estão a 

utilizar as águas provenientes da Barragem e da concessionada às Águas do Oeste. 

Manifestou o seu agrado pelo estado de limpeza das praias. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações: 

- Foi aprovado um projecto no âmbito do QREN sobre acessibilidades; 

- A Câmara e a Junta de Freguesia de Ferrel hão-de encontrar a solução para 

acabar com a deposição de lixos; 

- Tem havido grande proximidade na relação com os empresários orientada 

para o pré-tratamento das suas águas residuais e com recurso ao PROMAR e que per-

mitam a ausência de investimentos volumosos na ETAR; 

- Os preços das entradas praticados nos concertos do Festival Sabores do Mar 

eram compatíveis com a generalidade das pessoas; 

- O proprietário da Garagem Patrício foi já notificado para promover a limpeza 

do espaço; 

- A questão social relacionada com a deslocalização da população de etnia ciga-

na é delicada e requer grandes cuidados quanto à solução a tomar. Convidou os mem-

bros da Assembleia a participar em reunião a realizar no dia 11 de Agosto onde vai ser 

abordado o assunto; 

- Está prevista para Setembro a reparação da Rua da Saudade, em Geraldes, 

tendo sido dados instruções para remessa do projecto à Junta de Freguesia; 

- Foi definido em protocolo com a E.P. algumas intervenções nas rotundas, que 

não foram efectuadas por incumprimento daquela entidade. No entanto, a Câmara pre-

tende fazer intervenção na rotunda de Porto de Lobos, havendo a intenção de instalação 

de peça escultórica no local; 

- A Câmara tem investido muito ao nível do restauro da igreja de São José;  

- No próximo Conselho Local de Educação irá partilhar o dossier e trabalhar a 

matéria relacionada com o Centro Educativo de Atouguia da Baleia e colocar o que foi o 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 04.07.2008  *  Livro 18 * Fl. 97 

caminho, sem demagogia; 

- A Câmara tem estado a trabalhar na resolução dos problemas relacionados 

com o alojamento de canídeos e gatídeos; 

- Tem sido feito um elevado investimento na limpeza das praias; 

- Aceita contributos com vista a encontrar-se uma solução para as autocarava-

nas. 

Registou a atitude do PSD relativa à não aceitação e falta de cooperação e de 

responsabilidade no que concerne à sua demarcação sobre o projecto do Fosso das 

Muralhas. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

- Fez referência ao marco importante no panorama ambiental relacionado com o 

facto da ETAR de Atouguia da Baleia ter sido ligada e estar a responder positivamente 

ao desafio do encaminhamento e tratamento das águas residuais da zona sul do conce-

lho. Disse esperar que tal situação aconteça igualmente com a ETAR de Casais do Júlio; 

- Informou que a empresa Águas do Oeste iniciou o fornecimento de água. Está 

a ser utilizado o caudal mínimo acordado. Salientou que o Município passou a dispor 

de três fontes alternativas de abastecimento de água. 

 

Presidente da Mesa: 

- Chamou a atenção de que o período de “antes da ordem do dia” teve a dura-

ção de cerca de seis horas e trinta minutos, e que por esse facto é matéria que merece 

uma reflexão aprofundada; 

- Salientou que é urgente promover-se a discussão do Regimento com vista à 

optimização do tempo e alcance de resultados mais palpáveis ao serviço do Município. 

 

Rui Carvalho: 

Manifestou o seu desagrado na sequência da reflexão de irresponsabilidade que 

o Senhor Presidente da Câmara apontou ao PSD sobre o Fosso das Muralhas. 

 

Maria Manuela Farto: 

Apresentou o voto de pesar, cujo texto, objecto de leitura pelo Senhor Presiden-

te da Mesa, a seguir se transcreve: 

 

«Voto de Pesar: 
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Todos sabemos que a compatibilidade da vida diária das mulheres e da política 

é difícil e exigente. 

Ser mulher e política é um duplo trabalho, que exige redobrado esforço. 

Por isso, pelas suas qualidades de autarca, sobretudo no trabalho do nobre 

órgão de base que é uma Junta de Freguesia, não podemos deixar de lembrar e trazer a 

esta Assembleia um voto de pesar pelo falecimento de Rosa Caneira, autarca de Peniche 

e Mulher. 

A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, 

Maria Manuela Farto.»  

 

Submetido à votação, foi o voto de pesar apresentado aprovado, por unanimi-

dade. 

 

A Assembleia deliberou, ainda, transmitir as condolências aos familiares por 

tão infausto acontecimento. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DESAFECTAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO DE CINCO PARCELAS DE TERRENO E DA RECTIFICAÇÃO DA REDACÇÃO DOS 

EDITAIS N.OS 4/2008 E 58/2007: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto primeiro da ordem de trabalhos, 

foram presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação de ter-

renos do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos ter-

mos da alínea b) do n.º 4 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e, ainda, 

das rectificações também adiante referenciadas: 

 

a) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 52,50 m
2
, sita em “Pisa 

Barros”, freguesia de Conceição, em Peniche, e que confronta do norte, sul e nascente com 

Município de Peniche e do poente com Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.
da

; 

b) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 52,50 m
2
, sita em “Pisa 

Barros”, freguesia de Conceição, em Peniche, e que confronta do norte, sul e nascente com 

Município de Peniche e do poente com Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.
da

; 

c) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 52,50 m
2
, sita em “Pisa 
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Barros”, freguesia de Conceição, em Peniche, e que confronta do norte, sul e nascente com 

Município de Peniche e do poente com Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.
da

; 

d) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 84,00 m
2
, sita na Zona 

Industrial do Abalo, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte com Nautipeniche 

– Pesca, Desporto e Turismo, L.
da

, do sul e poente com Município de Peniche e do nascente com 

Siprome – Sociedade Industrial de Produção Mecânica, L.
da

; 

e) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 197,72 m
2
, sita na Travessa 

1.º de Maio, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta do norte com 

Joaquim Dias, do sul e poente com José Soares Dias e do nascente com Travessa 1.º de Maio; 

f) Rectificação do destino a dar à parcela de terreno, sita no Caminho da Fonte da Nora, 

desafectada do domínio público pela Assembleia Municipal, em 12 de Março de 2008, que é 

logradouro e não construção; 

g) Rectificação da área da parcela de terreno, sita na Rua da Saudade, em Ferrel, desa-

fectada do domínio público pela Assembleia Municipal, em 23 de Abril de 2008, que é de 333,31 

m
2
 e não de 333,71 m

2
. 

 

Submetidas à votação, foram todas as propostas aprovadas, por unanimidade, 

consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio pri-

vado do Município e rectificados os editais. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO, ATÉ AO VALOR DE 1.130.506,00 €, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “PAGAR A TEMPO 

E HORAS”: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, usa-

ram da palavra os senhores: 

 

Júlio Coelho: 

Questionou sobre os objectivos que estão subjacentes à negociação do crédito e 

em que se irá traduzir o prazo médio expectável de pagamento dos valores contratados. 

 

João Paulo Teófilo: 

- Chamou a atenção para o facto da contratação do empréstimo ter como objec-

tivo honrar os compromissos em dívida para com os fornecedores; 

- Solicitou a disponibilização de mapa com a indicação dos valores em dívida. 
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Vereador Jorge Abrantes: 

- Vincou que as regras e objectivos a atingir são claros nos documentos forneci-

dos; 

- Salientou o normativo rigoroso que o programa estabelece, nomeadamente 

quanto ao cumprimento e diminuição do prazo médio de pagamento de dívidas a for-

necedores, que será de 60 a 70 dias. 

 

Submetida à votação, foi a proposta da Câmara Municipal para contratação de 

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

e Horas”, aprovada, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO, ATÉ AO VALOR DE 753.670,00 €, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “PAGAR A TEMPO E 

HORAS”: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto terceiro da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação, foi a proposta da Câmara Municipal para contratação de 

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

Horas”, aprovada, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DE TAXAS E COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto quarto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Júlio Coelho: 

- Chamou a atenção para alguns erros de formatação existentes no documento e 

necessidade da sua correcção, casos do n.º 9 do artigo 4.º e n.º 4 do artigo 17.º, que se 

repetem; artigo 27.º, que sendo ponto único deverá ser usado o mesmo critério dos arti-

gos anteriores e artigo 49.º, que deverá iniciar-se pelo ponto 1 em vez do que se encon-

tra consignado; 
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- Solicitou explicação sobre o documento que está para ser apreciado, uma vez 

que do preâmbulo não se consegue perceber com rigor de que regulamento se trata; 

- Disse que o regulamento, sendo um documento de extrema importância de 

âmbito urbanístico, devia espelhar com exactidão quais os incentivos a conceder a even-

tuais investidores; 

- Sugeriu que, em relação aos valores das autorizações previstas no Quadro IX, 

n.º 2 – Empreendimentos Turísticos, se deveria dar sinais claros aos investidores com 

base em critérios de equidade. 

 

Presidente da Câmara: 

Informou que o quadro IX iria ser objecto de análise e eventual rectificação. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Prestou esclarecimentos sobre a evolução da prática urbanística municipal e jus-

tificou as razões que justificam a elaboração do Regulamento e o estabelecimento das 

novas taxas a afectar às novas disposições criadas pelo Decreto-Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro. 

 

Submetida à votação, foi a proposta de Regulamento de Taxas e Compensações 

Urbanísticas, aprovada, por maioria, com um voto contra. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALTERAÇÃO AO N.º 1 

DO ARTIGO 20.º DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO DE VIATURAS DO BALEAL: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto quinto da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação, foi a proposta da Câmara Municipal para alteração ao n.º 

1 do artigo 20.º da Tabela de Taxas e Licenças do Município, relativo ao Parque de Esta-

cionamento de Viaturas do Baleal, aprovada, por maioria, com uma abstenção. 

 

O deputado municipal, Senhor Tiago Gonçalves declarou que iria apresentar 

declaração de voto, a qual não foi presente até ao encerramento da acta. 
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APRECIAÇÃO DOS PARECERES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, NOS TERMOS 

PREVISTOS NA ALÍNEA A) DO N.º 2 DO ARTIGO 15.º DO REGULAMENTO: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto sexto da ordem de trabalhos, 

sobre o conteúdo dos vários pareceres elaborados pelos diversos grupos de trabalho 

criados no Conselho Municipal de Segurança, usaram da palavra os senhores adiante 

identificados: 

 

Henrique Bertino: 

Manifestou o seu reconhecimento e agradeceu o trabalho realizado pelas comis-

sões. 

 

Presidente da Câmara: 

Agradeceu os contributos, referindo que, para além de terem sido valorizadas 

áreas que eram preocupação da Câmara, foram dados alguns indicadores a reter nas 

opções para o Orçamento de 2009. 

 

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 zero horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa decla-

rou 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. 


