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AACC TT AA    NN.. ºº     99//22000088  

 

A C TA  D A  S E S SÃO  E X T RAORD I NÁR I A  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   N O   D I A   8   D E   

JU LHO   D E   2 0 0 8 :  

 

Aos oito dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, no Auditório do Edifício 

Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, estando 

presente o Senhor Rogério Manuel Dias Cação, Presidente, e os Senhores Henrique Ber-

tino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Aze-

vedo Filipe, Silvino da Conceição Ferreira, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doi-

rado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Américo 

Araújo Gonçalves, Jorge Santos Carvalho, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos 

Costa, Júlio Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, Rui António Rodri-

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

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

ques, Ângelo Miguel Ferreira Marques e Arminda Glória Félix Martins Braz reuniu a 

Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período da ordem do dia: 

1. Aprovação da proposta de Revisão do Plano Plurianual de Investi-

mentos para lançamento de Concurso para Recuperação do Fosso das Muralhas; 

2. Nomeação de três representantes da Assembleia Municipal para inte-

grarem Grupo de Acompanhamento da ETAR de Peniche. 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

Assistiram à reunião o Presidente e o 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 e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 

Constatando-se que do número legal dos membros que compõem a Mesa da 

Assembleia apenas se encontrava presente o Presidente, Senhor Rogério Manuel Dias 
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Cação, a Assembleia elegeu, por escrutínio secreto, de entre os membros presentes, os 

Senhores Tiago Jorge Carvalho Gonçalves e Rui Manuel Santos Martins para integrarem 

a mesa que presidiu à reunião. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

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

suspensão de mandato do Senhor João Manuel de Jesus Gomes, para o dia de hoje. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitada 

e encontrando-se presente um elemento que se segue na respectiva lista do PS, Senhor 

Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves, 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, para a reunião de hoje, dos Senhores Orlando Ferreira Cipria-

no Santos, Paulo Jorge Ferreira Santos, Raul Fernando Conceição Santos e Álvaro André 

Paiva Amador. 

 

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

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

PSD, Senhor Rui Manuel Santos Martins, e da CDU, Senhores José Joaquim Franco 

Antunes e Armindo Craveiro Fernandes, reconheceu os seus poderes, pelo que passa-

ram, 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 artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reu-

nião de hoje pelo Tesoureiro da referida Junta de Freguesia, Senhor Silvino da Concei-

ção Ferreira. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 

LANÇAMENTO DE CONCURSO PARA RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS: 

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Mesa: 

Referiu o motivo da elaboração da Revisão da Revisão Orçamental em análise, 

salientando a importância da obra de recuperação do Fosso das Muralhas, há muito 

ansiada pela população de Peniche. 

Fez um breve resumo histórico das diligências efectuadas para a concretização 

desta obra e reiterou ao Senhor Presidente da Câmara que desse uma explicação das 

circunstâncias que levaram à necessidade da elaboração da revisão orçamental. 

 

Presidente da Câmara: 

Informou que a elaboração da revisão orçamental visava viabilizar o lançamen-

to do concurso público para a realização da obra do Fosso das Muralhas, por parte da 

Câmara Municipal. 

Fez uma breve introdução histórica deste processo, desde a assinatura de um 

protocolo com diversas entidades para elaboração do projecto, em 2001, as vicissitudes 

que o financiamento da obra tinha passado ao longo do tempo e as razões do enqua-

dramento do seu financiamento no QREN. 

Referiu as reuniões havidas com diversos membros do Governo e com o IPTM, 

dando uma informação circunstanciada das decisões tomadas e do conteúdo do proto-

colo celebrado com o IPTM. 

 

Júlio Coelho: 

Pediu esclarecimento sobre o facto de, sendo a obra financiada pelo QREN, o 

concurso para a sua execução ir ser lançado sem que o seu financiamento estivesse 

assegurado. 

 

José Leitão: 

Perguntou se o novo protocolo acordado com o IPTM já estava assinado. 
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Presidente da Câmara: 

Respondeu que o protocolo já estava aprovado pelas duas entidades outorgan-

tes. 

 

José Leitão: 

Manifestou a sua preocupação pelo facto da Câmara ser a dona da obra, res-

ponsabilizando-se por questões técnicas e financeiras de alguma complexidade. 

Fez referência ao desagrado sentido pelo PSD por o protocolo inicialmente assi-

nado pelo Governo não ter sido honrado, com o argumento de falta de meios financei-

ros. 

Referiu que a Câmara iria utilizar uma parte importante do QREN para finan-

ciar a obra e perguntou se este projecto estava incluído nas compensações a pagar pelo 

Governo aos municípios do Oeste pela mudança de localização do aeroporto da Ota 

para Alcochete. 

Disse, por último, que o PSD iria votar favoravelmente o revisão ao Orçamento 

e ao PPI e deixou um texto do PSD, dizendo ao Presidente da Mesa que gostaria que 

ficasse apenso à presente acta. 

 

João Paulo Teófilo: 

Disse que o PS estaria sempre disponível para aprovar qualquer medida que 

levasse à concretização da recuperação do Fosso das Muralhas. 

Manifestou também o seu desacordo por o Governo, por razões financeiras, não 

ter honrado o protocolo inicialmente celebrado com o INAG e lamentou que uma fatia 

do QREN do Município fosse gasta para financiar esta obra, recomendando, por conse-

quência, que a Câmara não deixasse de lutar para que a verba a utilizar fosse retirada 

do montante do QREN atribuído ao Governo. 

Disse, por último, que esta obra, que atravessou vários executivos de diferentes 

cores partidárias, era muito importante para o Município de Peniche e que esperava ver 

o arranque da segunda fase muito em breve. 

 

José António Amador: 

Disse que lhe parecia que estavam todos de acordo de que a obra do Fosso das 

Muralhas era de interesse vital para Peniche e que felicitava a Câmara pelo grande pas-

so que tinha dado no sentido de concretizar uma antiga aspiração da população de 
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Peniche. 

 

Presidente da Câmara: 

Realçou a unanimidade manifestada pela concretização da obra em questão, 

que deveria de encher de orgulho o Município de Peniche. 

Frisou que se deveria ver em cada momento qual o caminho possível a seguir 

para se atingir os objectivos e que aquele caminho tinha sido o possível trilhar naquela 

altura. Fez analogia com os centros de alto rendimento desportivo. 

Informou que o Secretário de Estado das Obras Públicas, quando tinha estado 

no concelho, pelo 25 de Abril, para inaugurar o Parque Urbano, tinha perguntado como 

estava a assinatura do protocolo para a recuperação do Fosso das Muralhas e que havia 

já uma data prevista para a assinatura do protocolo, que seria posteriormente comuni-

cada à Assembleia Municipal. 

Referiu que, apesar da obra ter características técnicas específicas, a colaboração 

entre o Município e o IPTM iria fazer com que a obra corresse bem. Salientou a credibi-

lidade da empresa projectista, que já à partida dava uma certa segurança, e que a prepa-

ração da segunda fase iria decorrer em paralelo à execução da primeira fase. 

Disse, também, que a importância desta obra tinha sido assumida por todo o 

Oeste e que estava contemplada no plano de acção territorial desenvolvido pela AMO e 

entregue à CCDRLVT. 

Como compensação pela mudança de localização do aeroporto, disse que tinha 

sido considerado o prolongamento do travessão do molhe em mais 160 m. Que seria 

financiado pelo PIDDAC e que o IC11, entre Peniche e Torres Vedras, também estava 

assumido dentro desse quadro de compensação. 

 

Nuno Rainha: 

Reconheceu a importância da obra para o Município e relembrou ao Senhor 

José Leitão que o primeiro acordo, embora tivesse sido assinado pelo governo PS, tinha 

passado por dois governos PSD, sem que nada avançasse. Acrescentou que a obra iria 

agora ser concretizada por um governo PS. 

Disse que se teria de dar os parabéns a esta Câmara, mas também se enaltecer o 

trabalho feito pelos executivos anteriores. 

Perguntou qual o modelo de financiamento preconizado pela Câmara para esta 

obra. 
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José Leitão: 

Disse que concordava com o Senhor Nuno Rainha, uma vez que os governos 

PSD nada tinham feito para a concretização da obra. 

 

Henrique Bertino: 

Manifestou a sua satisfação pela concretização da obra do Fosso das Muralhas 

e, em nome da CDU, enalteceu o trabalho de todos os autarcas que contribuíram para 

que a obra se tornasse realidade. Acrescentou que seria sua intenção apresentar um 

documento escrito sobre o assunto que serviria de declaração de voto. 

 

José António Amador: 

Disse que não queria entrar na guerra entre governos que nada fizeram para a 

concretização da obra em questão, que apoiaria qualquer Câmara que avançasse com a 

obra, mas que sentia grande orgulho por ter sido uma Câmara da CDU a iniciar a obra. 

Quanto às culpas do PS ou PSD, quando foram governo, da não realização da 

obra, disse que não se metia nesse assunto, mas afirmando que, se o PCP fosse governo, 

estava convencido que esta obra já estava executada há mais de quinze anos. 

 

Presidente da Câmara: 

Informou que a Câmara iria procurar solução para a parte municipal do finan-

ciamento, que, provavelmente, passaria pelo crédito a médio e longo prazos. 

 

Posta a votação, foi a proposta de Revisão do plano Plurianual de Investimentos 

e do orçamento para lançamento do concurso para a Recuperação do Fosso das Mura-

lhas aprovada por unanimidade. 

 

NOMEAÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAREM 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAR DE PENICHE: 

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Mesa: 

Explicou que, na reunião de Câmara realizada em 3 de Julho passado, elemen-

tos da Mesa da Assembleia Municipal e representantes dos grupos partidários tinham 
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estado presentes numa reunião, a convite do Presidente da Câmara, para discutir assun-

tos relacionados com a ETAR de Peniche. 

Informou que o Presidente da Câmara tinha proposto a constituição de uma 

comissão de acompanhamento da ETAR de Peniche, na qual seriam integrados três 

elementos da Assembleia Municipal, a indicar por cada uma das forças políticas com 

assento neste órgão autárquico. 

Perguntou aos líderes dos grupos partidários quais os elementos que indicavam 

para a referida comissão de acompanhamento. 

 

José Leitão: 

Disse que não via qualquer interesse na integração de elementos da Assembleia 

Municipal na comissão de acompanhamento da ETAR e apresentou a declaração que a 

seguir se transcreve: 

 

“O PSD, depois de discutida a questão, considera que o Executivo Municipal e 

o Conselho de Administração dos SMAS têm as condições técnicas e politicas para tra-

tar de tão delicado assunto. 

Assim, não vê, o PSD, interesse na constituição desta Comissão. 

Não propomos, portanto, nenhum elemento para a referida Comissão. 

PSD/Assembleia Municipal, 8 de Julho de 2008.” 

 

Nuno Rainha: 

Disse que o PS estaca disponível para colaborar na comissão de acompanha-

mento da ETAR de Peniche e indicou o Senhor João Paulo Teófilo para integrar a referi-

da comissão. 

 

Henrique Bertino: 

Disse que a CDU estava disponível para participar na comissão de acompa-

nhamento. Acrescentou que, embora o Senhor José Leitão tivesse a sua opinião sobre 

este assunto, achava importante que se acrescentasse massa critica à comissão de acom-

panhamento, através da agregação de três elementos da Assembleia Municipal. Pergun-

tou se o representante do grupo da CDU poderia ser indicado posteriormente, por não 

terem tido disponibilidade para discutir o assunto. 

 

Presidente da Mesa: 
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Salientou a importância da criação da comissão de acompanhamento, assim 

como da vantagem da agregação de elementos da Assembleia Municipal de todas as 

sensibilidades políticas. 

 

Nuno Rainha: 

Referiu que a comissão de acompanhamento era uma realidade e que este pon-

to da ordem de trabalhos se destinava a indicar três elementos da Assembleia Munici-

pal para integrar a referida reunião. 

 

Américo Gonçalves: 

Disse que a Câmara Municipal tinha tido um ano para resolver os problemas da 

ETAR, depois prorrogou esse prazo por mais seis meses e agora tinha praticamente só 

um mês para se resolver afinal o quê? 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que numa matéria que tinha a ver com o ambiente de Peniche, não deve-

ria haver uma coloração política. Acrescentou que havia um grupo da Câmara para 

acompanhar os problemas da ETAR, que deveria ser alargado à Assembleia Municipal, 

para arranjar massa critica que permitisse resolver esses problemas. 

Disse, por fim, que não se iria alterar nada do que tinha sido feito, mas que se 

poderia alterar o que faltava fazer. 

 

Américo Gonçalves: 

Interrogou-se sobre se a Câmara não iria usar a Assembleia Municipal para jus-

tificar o que não tinha sido feito. 

Acrescentou que não conseguia perceber o que os representantes da Assembleia 

Municipal iriam fazer. 

 

Presidente da Mesa: 

Respondeu que os elementos da Assembleia Municipal iriam fazer o mesmo 

que os elementos da Câmara e que não iriam vincular em nada a Assembleia, princi-

palmente em termos depreciativos. 

 

Henrique Bertino: 

Disse que o que tinha sido referido pelo Senhor Américo Gonçalves poderia ser 
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usado e abusado nas “politiquices”. 

Referiu que os SMAS tinham as três forças políticas representadas no seu Con-

selho de Administração e que o seu Director-Delegado tem uma longa experiência. 

Disse também que, em sua consciência, sentia responsabilidade institucional 

para colaborar na procura das soluções dos problemas, com coerência e dando-lhe a sua 

real dimensão. 

Lamentou que o PSD, através do seu líder, possuidor de uma longa experiência 

sobre o assunto e ex-Presidente do Conselho de Administração dos SMAS, tinha decli-

nado a sua participação na comissão de acompanhamento, uma vez que poderia dar um 

contributo sério para a resolução dos problemas. 

 

João Paulo Teófilo: 

Disse que, como ex-Presidente do Conselho de Administração dos SMAS, não 

esquecia o passado. Acrescentou que continuava a achar que a ETAR tinha problemas e 

que não se poderia pensar que a responsabilidade na sua resolução passava para a 

Assembleia, ao indicar três elementos para a comissão de acompanhamento, uma vez 

que essa responsabilidade cabia à Câmara e aos SMAS. 

Disse, também, que estaria na comissão de acompanhamento em questão de 

acordo com os pressupostos definidos na reunião da Câmara Municipal. 

Salientou que importava resolver os problemas do presente, a olhar para o futu-

ro, não esquecendo o passado. 

 

Júlio Coelho: 

Para clarificar a posição do PSD sobre este assunto, disse que importava saber a 

missão da comissão de acompanhamento, uma vez que o que estava em causa era 

resolver os problemas e não acompanhá-los. Por isso não via qualquer utilidade na par-

ticipação do elemento do PSD para integrar a comissão de acompanhamento da ETAR. 

 

Presidente da Mesa: 

Esclareceu que a comissão de acompanhamento era para acompanhar os pro-

blemas e não para resolver esses problemas e não tirava qualquer responsabilidade de 

quem tinha a obrigação de decidir sobre esta matéria. 

Disse ainda que não lhe parecia que o prazo não seria só de um mês. 

 

Presidente da Câmara: 
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Disse que tinha sido o autor da proposta e que o espírito da comissão era o de 

acompanhar este assunto, por se tratar de uma situação que exigia uma grande serieda-

de para encontrar as soluções mais adequadas. 

Deu uma breve explicação sobre o PROMAR e as regras impostas à indústria 

transformadora e disse que a comissão de acompanhamento deveria reunir mensalmen-

te, para saber das diligências que tinham sido feitas junto das empresas, a fim de pos-

suir toda a informação sobre os assuntos da ETAR e todos os seus elementos poderem 

falar a uma só voz. 

 

Júlio Coelho: 

Disse que partilhava das preocupações expressas pelo Presidente da Câmara e 

que não se devia concluir que o PSD se estava a alhear dos problemas da ETAR, uma 

vez que iriam acompanhar este processo por outras formas. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que a CDU indicava o Senhor Henrique Bertino e que, por terem sido 

indicados somente dois elementos da Assembleia Municipal, propôs que ele próprio 

também integrasse a citada comissão de acompanhamento. 

 

José Leitão: 

Disse que obviamente o PSD se iria abster na proposta apresentada pelo Presi-

dente da Mesa, uma vez que, embora não duvidassem do valor dos elementos indica-

dos, por não ter indicado ninguém, não fazia sentido votar qualquer proposta. 

 

Posto à votação este ponto, a Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 

a abstenção dos seis elementos do PSD, a indicação dos Senhores Presidente da Mesa, 

Henrique Bertino e João Paulo Teófilo para integrarem a comissão de acompanhamento 

da ETAR de Peniche. 

 

Presidente da Mesa: 

Agradeceu a objectividade das intervenções dos elementos da Assembleia e da 

Câmara Municipais. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 
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Neste período não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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 vinte e três horas e 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. 


