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AACCTTAA    NN..ºº     1100//22000088  
 

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

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

R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 6   D E   S E T E M B R O   D E   2 0 0 8 :  
 

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano dois mil e sete, no Edifício-sede 
da Associação Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, pelas 
vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, estando presentes os Senhores Rogério 
Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, 
respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Sebastião Codinha 
Batalha, António Filipe Monteiro Vitória, João Paulo Oliveira Teófilo, José António 
Leitão da Silva, Jorge Santos Carvalho, Júlio Alberto Silva Coelho, Maria Natália 
Figueiredo Martins dos Anjos Costa, José António Bombas Amador, Rui António 
Rodrigues Carvalho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva Amador, Vítor 
Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro e Tiago Jorge 
Carvalho Gonçalves, 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 

introdução de um aditamento ao n.º 4) (Piscinas) do artigo 19.º na Tabela de Taxas e 
Licenças Municipais; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que seja 
declarado o interesse público municipal para ampliação da propriedade Quinta do 
Juncal, sita em Serra d'El-Rei, no sentido de ser convertida em Hotel Rural; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
inserção de um aditamento ao n.º 6 do artigo 8.º do Regulamento do Mercado 
Municipal de Peniche; 
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4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
rectificação do ponto 3.1 do n.º 3 do artigo 16.º do Regulamento do Plano Director 
Municipal de Peniche. 

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

trabalhos os Senhores Américo Araújo Gonçalves e Ângelo Miguel Ferreira Marques. 
 
Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, Senhor António José Correia 

Santos, 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. 

 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:  

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

da Freguesia de Ferrel, 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 reunião de hoje pelo 
Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Alfredo de Jesus dos Santos. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  

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

justificação de falta à reunião de hoje, a seguir indicado: 
- Da Senhora Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, por motivos de 

doença de familiar. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

RENÚNCIA DE MANDATO:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

renúncia de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, que invocou motivos de ordem 

profissional. 
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Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 
elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (da CDU), Senhora 
Arminda Glória Félix Martins Braz, que encontrando-se presente lhe foram 
reconhecidos os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:  

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

suspensão de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor Jacinto Sousa Pinto, por um período de 91 dias, a partir de 26 de 

Setembro até 25 de Dezembro de 2008, por motivos de saúde. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitada 

e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhora Alina 
Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino (da CDU), 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 o dia de hoje, a seguir indicados: 
- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente do 

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

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhor Armindo Craveiro Fernandes (da CDU) e Gabriel da Graça Barreiro 
Gonçalves (do PS), 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:  
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Foram presentes as actas n.os 7, 8 e 9/2008, respectivamente, das reuniões 
realizadas nos dias 27 de Junho e 4 e 8 de Julho de 2008, tendo sido dispensada a leitura 
das mesmas por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos 
deputados municipais. 

 
Postas à discussão, usou da palavra o Chefe da Divisão Administrativa, 

funcionário que coadjuva a Mesa, que procedeu à leitura das seguintes alterações 
propostas pelo deputado municipal, Senhor Júlio Coelho: Na acta n.º 8: fls. 100, § 2.º, 
linha 6, deverá ser aditado “…que será de 60 a 70 dias” e fls. 101, § 6.º, linha 17, onde 
consta “… com uma abstenção” deverá ficar consignado “…com um voto contra”. Na 
acta n.º 9: fls. 108, § 6.º, linha 19, onde consta “Pasta a votação…” deverá ficar 
consignado “Posta a votação…”; fls. 110, § 3.º, linha 11, onde consta “…um ano para se 
resolver afinal o quê?” deverá ficar consignado “…um mês para se resolver afinal o 
quê?” e fls. 111, § 8.º, linha 24, onde consta “…Por isso não via qualquer utilidade na 
participação do elemento do PSD para resolver os problemas da ETAR” deverá ficar 
consignado “…Por isso não via qualquer utilidade na participação do elemento do PSD 
para integrar a comissão de acompanhamento da ETAR”. Interveio, a seguir, o 
deputado municipal, Senhor Rui Carvalho, que referiu que na acta n.º 7, fls. 84, § 3.º, 
linha 6, onde consta “Disse ter a sensação de que o espaço onde se realizam as aulas de 
ballet não reúne as condições necessárias para o exercício da referida actividade” 
deverá ficar consignado “Disse que o local onde se realizam as aulas de ballet não 
dispõe das infraestruturas de apoio adequadas para o exercício da referida actividade”. 

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

preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
Acta n.º 7/2008 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
Acta n.º 8/2008 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
Acta n.º 9/2008 – Aprovada, por maioria, com 3 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 n.º 3099, datada de 23 de Junho de 2008, da ATAM – Associação dos 

Técnicos Administrativos Municipais, relativa ao XXVIII Colóquio Nacional da ATAM, 
a realizar de 1 a 4 de Outubro, em Torres Vedras. 

2 - Carta, datada de 12 de Junho de 2008, da União das Misericórdias 
Portuguesas, remetendo um exemplar da publicação “Quem Somos nas Misericórdias”. 

3 - Circular n.º 81/2008-CO, datada de 30 de Junho de 2008, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 170 do Boletim 
daquela associação, referente ao mês de Junho. 

4 - Circular n.º 90/2008-CO, datada de 30 de Julho de 2008, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 171 do Boletim 
daquela associação, referente ao mês de Julho. 

5 - Carta, datada de 11 de Julho de 2008, sem remetente, endereçada ao 
Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche 
com conhecimento ao Presidente da Assembleia Municipal. 

6 - Carta n.º 263 DI, datada de 16 de Julho de 2008, da CERCIPENICHE, 
divulgando o Plano de Formação – Formações Modelares Certificadas.  

7 - Circular n.º 89/2008-FD, datada de 24 de Julho de 2008, da Associação de 
Municípios Portugueses, relativa à transferência de competências no âmbito da 
educação. 

8 - Circular n.º 88/2008-AG, datada de 22 de Julho de 2008, da Associação de 
Municípios Portugueses, remetendo parecer sobre a Proposta de Lei que altera as taxas 
e os prazos de isenção previsto no Código do IMI. 

9 - Carta, sem data, de Artur Manuel de Almeida, sobre o Regulamento do 
Parque Municipal de Campismo. 

10 - Ofício n.º 166/AM/2008, datado de 30 de Julho de 2008, da Assembleia 
Municipal do Porto, remetendo o texto de moção aprovada por aquela Assembleia. 

11 - Ofício n.º 153/2008, datado de 11 de Agosto de 2008, da Junta de Freguesia 
de São Pedro, endereçando convite para uma noite de fados, a realizar no dia 14 de 
Agosto. 

12 - Carta, datada de 4 de Setembro de 2008, de António Luís Magalhães 
d’Oliveira, agradecendo a disponibilidade da Junta de Freguesia de Conceição para o 
envio de um relatório oficial. 
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13 - Circular n.º 108/2008, datada de 9 de Setembro de 2008, da Associação de 
Municípios Portugueses, sobre a transferência de competências no âmbito da educação. 

14 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Da Academia das Ciências de Lisboa e do Museu Nacional de 
Arqueologia, para a sessão solene evocativa do 150.º aniversário do nascimento do 
Doutor José Leite de Vasconcelos, no dia 7 de Julho;  

b) Do Instituto dos Museus e da Conservação e do Museu Nacional de 
Arqueologia, para a inauguração da exposição “Impressões do Oriente”, no dia 7 de 
Julho; 

c) Do Município de Peniche, para a inauguração da exposição “Arribas”, 
no di 12 de Julho; 

d) Da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para a apresentação dos 
trabalhos do evento “Pintar Atouguia da Baleia”, no dia 12 de Julho; 

e) Da Câmara Municipal do Bombarral, para a inauguração do XXV 
Festival do Vinho Português, no dia 19 de Julho; 

f) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a cerimónia de entrega de 
diplomas dos cursos de especialização tecnológica, no dia 29 de Julho; 

g) Da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, para a 
inauguração da exposição de pintura e fotografia, no dia 22 de Agosto; 

i) Da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, para uma 
noite de fados, no dia 23 de Agosto; 

j) Do Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do 
Júlio, para um café-concerto, no dia 14 de Setembro; 

l) Da Câmara Municipal da Marinha Grande, para a inauguração da 7.ª 
Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande 2008, no dia 20 de Setembro. 

15 - Exemplar n.º 89 – Junho 2008, do jornal do STAL. 
16 - Exemplares n.os 390 e 391, do jornal “Área Oeste”. 
17 - Exemplar n.º 240 – Agosto 2008, do jornal “Associação” – Órgão Oficial da 

Associação Portuguesa de Deficientes. 
18 - Exemplares n.os 192, 193 e 194 – Julho, Agosto e Setembro 2008, do Boletim 

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



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 26.09.2008  *  Livro 18 * Fl. 120 

19 - Exemplar n.º 23 – Agosto 2008, do boletim “Região de Lisboa e Vale do 
Tejo”. 

20 - Exemplar n.º 2 – Junho 2008, da revista “Casas Comuns – Habitação e 
Reabilitação Urbana”, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 

21 - Exemplar n.º 8 – Junho 2008, da Revista LVT. 
22 - Exemplares n.º 268 – Julho de 2008, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
 
Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Henrique Bertino: 
Questionou o Senhor Presidente da Câmara em relação à carta recebida a 

propósito do Centro Educativo de Atouguia da baleia, nomeadamente que fosse dado 
conta do que representa a informação da Direcção de Serviços de Planeamento e Gestão 
da Rede e qual o ponto de situação. 

 
José Leitão: 
Solicitou, também, após ter cumprimentado os autarcas e todas as pessoas de 

Atouguia da Baleia presentes e manifestado o seu agrado pela descentralização das 
reuniões da Assembleia para terras do concelho, informação sobre a que respeita a carta 
recebida e o acesso à cópia do pedido de esclarecimento que a Câmara fez sobre o 
Centro Educativo de Atouguia da Baleia para análise, uma vez que não se sabe 
objectivamente a que candidatura se refere, pois apenas se conhece o n.º do processo e 
respectiva designação e não se sabendo para que local é que está previsto a construção e 
se o mesmo já se encontra escolhido. 

 
António Salvador: 
Que, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

deu as boas vindas a todos os autarcas e pessoas presentes, saudou a realização da 
reunião em Atouguia da Baleia e manifestou a sua congratulação pelo facto de se dar 
oportunidade às pessoas de poderem assistir e darem conta do desenvolvimento de 
uma sessão da Assembleia Municipal. 

 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:  

 
c-1) Actividade do Município: 
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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: 
 
Júlio Coelho: 
- Fez alguns reparos relativamente à documentação que lhe chegou, tendo 

chamado a atenção, contrariamente ao constante da nota introdutória onde refere que 
nos termos da legislação em vigor a informação deve ser prestada sobre a actividade 
mais relevante, para a existência de um conjunto de intervenções que de relevância tem 
muito pouco e sobre as quais sublinhou alguns exemplos: conferência organizada pela 
Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa sobre um curso de geografia, 
reunião camarária de 2 de Julho; reunião da Assembleia Municipal de Peniche de 4 de 
Julho; apresentação pública dos novos corpos sociais da Associação Desportiva de 
Ferrel; III Grande Torneio de Ténis de Praia e reunião com o actor Nicolau Breyner 
sobre pedido de autorização para produção de filme; 

- Disse estranhar que não tivesse havido também a preocupação de reunir e 
convidar o ESTM, respectivamente com vista à preparação do seminário sobre energias 
renováveis dos oceanos e visita ao Centro Fotovoltaico de Almareleja no âmbito do 
projecto ECOS, atendendo a que a escola dispõe de algumas valências e pessoas com 
competência a colaborar nestas áreas; 

- Referiu ainda que na alusão feita à participação em reunião com o Senhor 
Comandante Operacional de Protecção Civil do Distrito de Leiria seria mais pertinente 
e importante saber-se o que resultou desse encontro. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse saudar sempre quando a Câmara dá informação mais exaustiva possível 

mesmo correndo o risco de, por exemplo, de incluir assuntos menos relevantes, sendo 
que para si seria mais grave se se não desse conta das coisas relevantes. 

 
Presidente da Câmara: 
- Cumprimentou o público, os autarcas e particularmente o Senhor Presidente 
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da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 
- Fez um comentário genérico referindo que a informação prestada é o relato do 

que vai fazendo durante a sua actividade, sendo um pouco daquilo que informa na 
Câmara. Referiu que o facto da informação não se encontrar com outro detalhe não 
obsta a que subsidiariamente e através de informações suplementares dê conta dos 
assuntos com mais algum pormenor; 

- Referiu que há uma ampla cooperação entre a Câmara e a ESTM e o facto de se 
ter ido ao parque fotovoltaico de Moura e de se ter convidado a Escola Secundária de 
Peniche tem a ver muito com os cursos e competências desta Escola. 

 
c-2) 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. 

Seguidamente, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Paulo Santos: 
- Lembrou que, em Dezembro último, o PS votou desfavoravelmente o 

Orçamento Municipal para 2008 por entender que algumas rubricas orçamentais, 
nomeadamente as referentes à venda de terrenos e loteamentos e obras, se 
apresentavam demasiadamente empoladas quanto à previsão dos valores a arrecadar, 
constatação a que se chega actualmente devido à diferença dos valores entre o previsto 
e o arrecadado; 

- Perguntou, face à diminuição da execução da receita em cerca de 5.876.000,00 €, 
que obras é que ficaram por executar. 

 
Henrique Bertino: 
- Disse que o empolamento dos orçamentos municipais é prática do Município 

desde sempre e tem a ver com a origem das receitas e das despesas a realizar e fazer de 
conta que está tudo bem e que os indivíduos da Câmara se enganaram a fazer contas e 
por acharem graça é passar um atestado de menoridade a toda a gente; 

- Salientou que a quebra verificada na receita em sede de alienação de lotes de 
terreno e falta de arrecadação de valores relativos a taxas de loteamentos e obras se 
deve à situação económica do País e de Peniche e receio dos investidores em avançar 
com novos empreendimentos; 
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- Disse que, da parte da CDU, há todo o interesse em receber toda a informação 
que o Senhor Presidente da Câmara entenda enviar. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Referiu que apesar de alguns não darem valor às questões financeiras da 

Autarquia para o grupo do PS é assunto de extrema importância; 
- Disse que um dos motivos por que o PS invocou a impossibilidade de alcançar 

a previsão da receita corrente ao nível dos loteamentos e obras se deveu a ter 
consciência da crise que se estava a instalar, mormente por achar que a conjuntura não 
permitia tal desiderato e entender que a receita estava empolada, situação que 
denunciou e justificou; 

- Salientou que os deputados municipais do PS quando participam nas reuniões 
da Assembleia tem a intenção de dar a sua contribuição para que os assuntos do 
concelho sejam resolvidos ou devidamente equacionados. 

 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que quem já teve responsabilidade ao nível da elaboração dos 

Orçamentos sabe quais são as dificuldades e constrangimentos para que se possam 
enunciar as obras que são necessárias efectuar; 

- Disse que as previsões foram fundamentadas, as quais têm sempre uma 
componente de algum empolamento para que se possam prever obras que 
eventualmente possam andar mais depressa do que outras. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Referiu que os números descritos pelo deputado Paulo Santos relativamente à 

falta de arrecadação de receitas na rubrica de venda de terrenos estão incorrectos 
atendendo a que houve a realização de cerca de 350.000,00 € como resultado da 
alienação de apenas um lote em hasta pública, sendo que todos os outros, devidamente 
avaliados pelo executivo e que faziam parte do planeamento para realização de verbas 
previstas em Orçamento, não mereceram qualquer tipo de licitação; 

- Informou, também, que em todos os orçamentos municipais a verba resultante 
da venda da Docapesca está prevista para fazer o equilíbrio orçamental que é necessário 
para no fim do ano se aprovar o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, pelo que 
estar a levantar esta situação que toda a gente sabe que inclui determinadas 
necessidades para resolver o equilíbrio orçamental anual é abusivo e incorrecto, uma 
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vez que o Município desenvolveu as iniciativas para concretizar a arrecadação da 
receita dentro das limitações que a realidade actual oferece.  

- Esclareceu, ainda, que a falta de arrecadação de verbas relativamente a 
loteamentos e obras é uma realidade uma vez que a receita que se previa com o 
levantamento de autorizações de loteamentos para 2007 e que se entendia para 2008 não 
foi satisfeita porque os agentes empreendedores não estão a executar as obras a que se 
propuseram executar, também devido à crise instalada no sector. 

 
Paulo Santos: 
Fez as seguintes considerações: 
- Se os valores constantes da rubrica orçamental de venda de terrenos, à data de 

11 de Setembro último, e constantes dos documentos que lhe disponibilizaram, não se 
encontram correctos devem pois ser emendados; 

- O grupo do PS, em Dezembro último, chamou a atenção para a crise instalada 
e, mesmo que não houvesse crise, atendendo à dimensão do concelho de Peniche, se 
concluiria não haver capacidade para responder positivamente à execução prevista em 
orçamento através da venda de lotes de terreno; 

- Nunca tinha visto o empolamento das receitas correntes como vê agora com a 
CDU; 

- Foi sempre utilizado o valor de cerca de 1.000.000,00 € como previsão da 
venda da Docapesca, sendo que no presente orçamento foi previsto 4.500.000,00 €; 

- Lançou o desafio no sentido da CDU encontrar um orçamento onde o PS tenha 
feito o empolamento com estes valores. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Referiu que na execução orçamental está reflectida a venda de um lote de 

terreno por 350.000,00 € e que não deve ser ignorado; 
- Salientou que já se teve a oportunidade de demonstrar em reuniões anteriores 

da Assembleia, onde o Relatório de Gestão foi apresentado e analisado e debatido, que 
em termos de execução orçamental os anos onde as maiores diferenças se verificaram 
foi nos mandatos da responsabilidade do PS; 

- Vincou que os dados permitem constatar que o ano financeiro onde a 
percentagem de execução foi mais relevante respeita ao primeiro ano de mandato da 
CDU pelo que aconselha que uma boa consulta a esses documentos melhorará o 
conhecimento da situação. 
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d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 

PESAR: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em apreço, foram presentes e 

admitidas para discussão, por unanimidade, as seguintes propostas, cujos textos, com 
identificação dos respectivos subscritores, a seguir se transcrevem: 

 
“Voto de Saudação: 
O Grupo do Partido Socialista saúda o arranque do primeiro ano lectivo da 

Universidade Sénior de Peniche (USP). 
Esta iniciativa de cariz marcadamente social, surgida da audácia de um grupo 

de cidadãos e que a Junta de Freguesia da Conceição acolheu entusiasticamente, 
arrancou em Maio último graças à boa vontade de muitas pessoas e com as dificuldades 
inerentes a qualquer novo projecto, nomeadamente a escassez de apoios. 

No entanto, o sucesso do período experimental, destacando-se o empenho dos 
alunos, a disponibilidade, em regime gracioso, de professores, o apoio de diversas 
instituições ao funcionamento das actividades da USP para além de muito trabalho do 
grupo de voluntários envolvidos, permitiu aferir as potencialidades deste projecto e 
encarar com optimismo o seu futuro. 

Que esta saudação sirva de incentivo a todos os que estão envolvidos neste 
projecto e que possa contribuir, também, para o despertar das diversas entidades, 
nomeadamente autarquias, instituições e empresas, para os inegáveis méritos desta 
iniciativa. 

Peniche, 26 de Setembro de 2008. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
Seguidamente, usaram da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que declarou 

associar-se à iniciativa que considera de relevante interesse social e que merece ser 
incentivada em nome da qualidade de vida e de futuro das pessoas mais idosas e o 
deputado municipal, Senhor José Leitão, que declarou que o grupo do PSD também se 
associa ao voto de saudação apresentado.  

 
Submetido à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
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“Voto de Saudação: 
Que seja exarado um voto de saudação ao deputado municipal, Senhor Tiago 

Gonçalves, pela nomeação para o cargo partidário que irá ocupar na Direcção dos 
Jovens Socialistas, formulando votos de sucesso no desempenho dessas funções. 

O Presidente da Assembleia Municipal.” 
 
Submetido à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade. 
 
“Voto de agradecimento: 
Que seja exarado em acta um voto de agradecimento e reconhecimento ao 

Monsenhor Manuel Bastos por toda a dedicação, trabalho desenvolvido e obras 
realizadas em prol de Peniche e durante os 61 anos que esteve à frente da paróquia de 
Peniche. 

José Leitão (PSD).” 
 
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que, julgando 

interpretar o sentido da Assembleia, declarou que independentemente de se concordar, 
mais ou menos, com o perfil/ideário do Monsenhor Bastos é indiscutível que ele foi e 
será sempre para Peniche uma figura marcante e propôs que a Assembleia subscreva o 
voto de agradecimento e reconhecimento por toda a obra que fez ao longo dos 61 anos 
que esteve em Peniche. 

 
Submetido à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade. 
 
Deliberado, ainda, dar conhecimento ao Senhor Monsenhor Manuel Bastos e 

proceder à sua divulgação na comunicação social. 
 

d) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Reintroduziu a questão levantada sobre um ofício enviado pela Câmara 

Municipal sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia a fim desta explicar o seu 
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sentido e todos os antecedentes do processo. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- Fez o relato dos seguintes aspectos que tem estado subjacentes à discussão do 

processo relativo à construção e localização do Centro Educativo de Atouguia da Baleia 
e solicitou à Mesa que as intervenções se centrassem somente sobre este tema: 

- Quer o 1.º ciclo quer a EB 2,3 estão a funcionar em desdobramento com 
problemas que daí advêm para as crianças e encarregados de educação do que se 
justifica a construção do novo Centro Educativo com Jardim-de-infância e a ampliação 
da EB 2,3; 

- A posição da Junta de Freguesia foi sempre contra a que a localização do 
Centro Educativo fosse dentro das instalações da EB 2,3 uma vez que iria afectar o 
desenvolvimento da referida escola e do possível centro escolar a ser construído; 

- Foram feitas diversas propostas pela Junta de Freguesia, contrariamente ao 
que a Câmara quis fazer entender, que foram objecto de discussão e que mereceram da 
parte da Câmara a sua intransigência, uma vez que e depois do Senhor Presidente da 
Câmara ter dado a entender em reunião da Assembleia de Freguesia estar disponível 
para estudar nova localização veio agora a manifestar a sua disponibilidade somente 
para a localização dentro das instalações da EB 2,3; 

- Promoveu a realização de reuniões com a população, onde o Senhor 
Presidente da Câmara se disponibilizou a debater o assunto e a arranjar solução para o 
mesmo; 

- Participou, a convite, em reunião realizada na DREL, que considerou 
inconclusiva e gorada a sua expectativa, tanto mais que quase de imediato teve 
conhecimento de documento intitulado “Toda a Verdade” da autoria e posto a circular 
pelo Senhor Vice-Presidente e que foi distribuído pelos “amigos” e outras pessoas de 
interesse; 

- Promoveu nova reunião pública com a população, à qual o Senhor Presidente 
da Câmara não compareceu após convite que lhe foi dirigido, e de que resultou um 
abaixo-assinado que foi entregue na reunião camarária do dia 11 de Agosto, onde o 
senhor Presidente da Câmara disse que daria uma resposta até ao final da 1.ª quinzena 
de Setembro; 

- O prazo foi ultrapassado e a Junta de Freguesia nunca foi convidada, sendo 
que a novidade foi a chegada do presente documento do Ministério da Educação, que 
leu, e que não traz nada de novo; 

- Questionou, face à falta de informação que o Senhor Presidente da Câmara se 
comprometeu a dar à população de Atouguia, qual o ponto de situação do processo. 
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Presidente da Mesa: 
Fez as seguintes considerações: 
- A questão deve ser discutida em todas as suas vertentes, atendendo a que 

haverão várias formas de leitura e todas elas legítimas; 
- Não acredita que alguém possa sequer ter a veleidade de ser intransigente e 

que deliberadamente haja uma espécie de plano para chatear a cabeça do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia e a população de Atouguia da Baleia; 

- O assunto deve ser tratado com ponderação e sugeriu que se colocasse na 
discussão um nível de elevação, serenidade e transparência que o mesmo merece; 

- O melhor caminho é aquele que melhor servir à população de Atouguia da 
Baleia. 

 
José Leitão: 
- Disse concordar que o assunto deva ser discutido com muita transparência e 

objectividade; 
- Questionou, em relação à carta recebida, se já está definido pela Câmara 

Municipal o local de construção de raiz do equipamento educativo e, em caso 
afirmativo, onde se localiza. 

 
José António Amador: 
Perguntou se, no conjunto das escolas de Atouguia da Baleia, o n.º de alunos 

que as frequentam no ano lectivo 2008/2009 é superior ao verificado no ano lectivo de 
2007/2008. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Recordou que, aquando da discussão da Carta Educativa, o PS desde logo 

assumiu uma posição de que estaria disponível para aprová-la desde que houvesse o 
compromisso e fosse garantido como primeira prioridade a construção do Centro 
Educativo de Atouguia da Baleia porque entendia que as carências ao nível das 
instalações eram as mais notadas, sem que se descurasse uma outra que previsse 
também a sua futura ampliação para 12 salas; 

- Referiu que o PS tem manifestado a sua preocupação e tem vindo a 
acompanhar ao longo do tempo todo o processo e sugeriu que se faça um esforço 
conjunto para que o problema possa ser resolvido rapidamente por forma a criarem-se 
as condições dignas para as crianças e jovens da freguesia. 
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Presidente da Câmara: 
Fez as considerações, deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- A questão da educação tem merecido do ponto de vista do investimento uma 

atenção muito especial, dando exemplos das intervenções efectuadas e apontando o 
valor dispendido e referindo, ainda, que irá continuar com a lógica de valorização dos 
espaços educativos; 

- Foi no seu mandato que foi elaborada, discutida e participada a Carta 
Educativa, nomeadamente com o Conselho Municipal de Educação, que inclui 
representantes das Juntas de Freguesia e das Associações de Pais entre outras 
entidades, e que deram o seu aval ao desenvolvimento do documento; 

- Desde logo mereceu unanimidade que a Escola n.º 1 de Atouguia da Baleia era 
a prioridade, assunto que foi colocado na agenda dos investimentos a realizar pelo 
Município; 

- Foi o Ministério da Educação que colocou a questão de que cada vez mais 
deverá haver maior integração dos ciclos escolares; 

- Nunca fugiu a qualquer debate, tendo no dia 11 de Agosto se deslocado à 
reunião, quando se encontrava de férias, para receber a população de Atouguia da 
Baleia e assumir mais uma vez um espírito de abertura no sentido de encontrar solução 
sobre esta matéria; 

- O ofício recebido resultou das relações existentes com o Ministério da 
Educação, tendo-se perguntado se poderia haver outra localização ou se a posição era 
inevitável. A resposta que veio apenas refere que a construção será de raiz e não dá 
indicação sobre a localização; 

- Tem-se vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas com vista a encontrar-         
-se uma localização alternativa e que irá apresentar em primeira análise ao restante 
executivo; 

- Confirmou a abertura que desde sempre foi manifestada de se ouvir, trabalhar 
e desenvolver. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia: 
Disse congratular-se com as palavras proferidas pelo Senhor Presidente da 

Câmara e lamentar que a Junta de Freguesia não tenha acompanhado os contactos 
efectuados. 

 
José Leitão: 
Solicitou a disponibilização, o mais rápido possível, de cópias da candidatura e 

do pedido de esclarecimento que deu origem à resposta do Ministério da Educação. 
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Presidente da Câmara: 
- Referiu que não houve a formalização escrita do pedido de esclarecimento, o 

qual vem na sequência das reuniões havidas; 
- Disse que não se sente em falta por não ter envolvido o Presidente da Junta no 

desenvolvimento do processo de contactos efectuados com proprietários de possíveis 
terrenos equacionados. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Referiu que em relação à população de alunos há uma estabilização e que em 

relação a algumas das escolas da freguesia as mesmas irão conhecer tempos difíceis face 
à política do Governo de que as escolas com menos de 10 alunos terão que encerrar. 

 
Tiago Gonçalves: 
Fez as seguintes considerações: 
- Como consequência dos avanços, atrasos e recuos a que o processo relativo ao 

Centro educativo de Atouguia da Baleia esteve sujeito manifestou a sua preocupação 
sobre o desenvolvimento dos restantes equipamentos que estão previstos construir no 
concelho, concretamente o Centro Escolar de Peniche e os núcleos escolares de Ferrel e 
de Serra d’El-Rei e perguntou, tal como se encontra previsto na Carta Educativa, se 
estes vão ser objecto de recurso aos fundos comunitários e comparticipação financeira 
do Ministério da Educação, ou, em vez disso, irão ser construídos a expensas exclusivas 
do Orçamento Municipal: 

- Houve falta de audição e articulação grosseira com os parceiros locais com 
vista a encontrar-se uma solução consensual; 

- Situação do ordenamento do trânsito no Largo 5 de Outubro deve ser 
resolvida; 

- Congratulou-se com a realização da Feira das Profissões. Referiu que a data 
não é a mais oportuna e que deverá ser equacionada; 

- Gostava que os prazos de resposta a petições veiculadas pelos munícipes 
fossem cumpridos e corrigidos sob pena de descrédito dos órgãos municipais; 

- Apresentou declaração de voto e o requerimento, cujos textos a seguir se 
transcrevem: 

 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 

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 
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 Votei favoravelmente à proposta da Câmara Municipal, apresentada ao 
conhecimento dos Srs. Deputados Municipais no dia 18 de Junho de 2008 e tendente a 
ser presente à reunião ordinária da Assembleia Municipal de 27 de Junho de 2008, por 
entender que o assunto a que a mesma se referia não podia, no momento, sofrer 
qualquer alteração, dada a pouca margem de tempo existente para avaliar o processo e 
conduzi-lo num sentido diferente. 
 Apesar de estamos a votar taxas e não directamente o funcionamento ou não do 
espaço, entendo que a discussão sobre essa problemática não pode ficar à margem. O 
Parque de Estacionamento do Baleal é, diga-se, um processo delicado e que envolve 
diversas entidades, com aspirações legítimas. Nesse sentido, não pode, nem deve, no 
meu entendimento, merecer uma atitude leviana e insensata de ser confrontada a 
Assembleia Municipal no tempo em que o foi. Vejamos que, a 27 de Junho, e já iniciada 
a época balnear, é que foi o órgão deliberativo do Município chamado a deliberar sobre 
as taxas a aplicar, fase última do processo de abertura do respectivo parque. Desde 
logo, tal situação, em caso de reprovação das taxas, acarretaria prejuízos graves à 
entidade que o explora, cuja responsabilidade seria evidentemente atirada para cima 
daqueles que ousassem reprová-las. 
 Acontece que todo o processo do Parque de Estacionamento do Baleal é 
complexo. Todavia, deveria merecer uma avaliação presente dos dirigentes e 
responsáveis municipais. Se existiu, no meu entendimento, optou-se pelo caminho 
errado, se não vejamos: 
 A concessão da exploração do Parque aos Bombeiros Voluntários de Peniche 
deve ser lida com o enquadramento da situação à época da concessão. Hoje, é notório 
que tal situação já não é a mesma. O mundo está constantemente em mudança e a 
realidade actual não é exactamente nem objectivamente a mesma. 
 Desse modo, todos sabemos que o Parque Automóvel em Portugal cresceu 
significativamente e que desse modo existe uma maior procura de lugares de 
estacionamento. Também sabemos que o número de encartados aumentou e também 
que existe um considerável número de turistas a visitar as praias da Ilha do Baleal, fruto 
de novas acessibilidades, alguns inclusive, em auto-caravanas que por ali estacionam de 
forma permanente durante vários dias. Também todos sabemos que um anterior espaço 
para estacionamento viu impedida a sua utilização por decisão do seu proprietário. Em 
sequência disso, a Autarquia, pressionada pela força popular, pela Junta de Freguesia 
de Ferrel e pelos partidos políticos, moveu-se e adaptou outros terrenos à função de 
parqueamento, que pese embora o gesto positivo, encontram-se mais afastados das 
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praias, o que devido à sua interioridade leva a que não obtenha uma utilização massiva 
como seria esperado. Em consequência, o número de viaturas automóveis estacionadas 
em cima de passeios, placas de vias rodoviárias e bermas tem sido observado 
constantemente, conduzindo a uma má imagem e a evidentes situações de dificuldade 
para o trânsito fluir de forma eficaz. 
 Parece pois, que hoje, não se pode ignorar estes factos, que todos sabemos não 
existirem ao momento em que se realizou a concessão. Como em todos os processos, 
este deve merecer o maior respeito pelos compromissos assumidos e uma natural e 
exigível preocupação com os interesses da Associação dos Bombeiros Voluntários e as 
expectativas que legitimamente ao longo dos anos veio a ter. Acresce que hoje até 
factores de concorrência estão em jogo, dado que o acesso aos bares abrangidos pelo 
Parque de Estacionamento se encontra dificultado em relação a outros da Ilha, situação 
que, pese embora, a medida de estacionamento gratuito nos primeiros trinta minutos, 
não consegue ser satisfatoriamente atenuada. 
 Todavia, neste momento, não me parece ser possível continuar com a situação 
actual. Essa posição tem vindo recorrentemente a ser manifestada pela Junta de 
Freguesia de Ferrel, que percebeu a tempo a necessidade de rever e reavaliar este 
processo. 
 Entendo por isso que, não deve continuar a concessão do Parque de 
Estacionamento e que este deve ser aberto gratuitamente à utilização pela população, 
havendo, talvez a necessidade de precaver o eventual uso massivo por parte de auto-     
-caravanas, destinando para tal meio de transporte locais próprios, mais afastados, em 
virtude do carácter não temporário da sua permanência. 
 Em consciência entendo também que na sequência do fim da exploração deverá 
também existir uma compensação financeira à Associação dos Bombeiros Voluntários 
na medida das suas justas expectativas. Julgo que nesse âmbito, ao Município os custos 
com a compensação – por exemplo, o valor respeitante à melhor receita dos últimos 
cinco anos ou com a finalização do pagamento do empréstimo do Quartel Novo, optar-
se pela manutenção dessa despesa mas agora em subsídio – serão evidentemente 
suportados pelos benefícios de imagem, de melhoria do trânsito automóvel e do 
ordenamento daquele local. 
 Por todos estes motivos, teria votado contrariamente à proposta da Câmara para 
fixação das taxas, caso esta tivesse sido realizada em tempo devido, pese embora essa 
deliberação não abordasse a questão de fundo – ou seja, o funcionamento do parque – 
todavia, seria uma forma de mostrar a posição que defendo. Assim não o fiz porque 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 26.09.2008  *  Livro 18 * Fl. 133 

entendo que ao fazê-lo poderia eventualmente ser utilizado politicamente com um 
sentido contrário ao que verdadeiramente é, resultado de sempre possíveis 
interpretações políticas maliciosas, que de certo modo poderiam associar esse sentido 
de voto a uma discordância ou desinteresse pelos direitos da Associação de Bombeiros, 
o que não corresponderia à verdade. Assim, ao não votar contra e ao não impedir o 
decurso do processo, este encontra-se garantido para o ano presente, e com esta 
declaração de voto mantenho e reafirmo as minhas preocupações, para as quais apelo 
um estudo aprofundado para aplicação futura. 

Paços do Município de Peniche, 16 de Agosto de 2008. 
O Deputado Municipal do Partido Socialista, 
Tiago Gonçalves.” 

 
“REQUERIMENTO: 
Questão levantada na Assembleia Municipal de 26 de Setembro de 2008 sobre a 

Carta Educativa: 
1) Coloquei no decurso do PAOD a seguinte questão: “Foi elaborada a carta 

educativa, quanto às opções de investimento tendo em consideração previamente que 
essas opções serão alvo de comparticipação no QREN?” 

2) Não tendo recebido a devida resposta a uma pergunta tão concreta como 
esta, tando aliás recebido uma resposta sobre o supra referido documento que nada tem 
a ver com a questão levantada, solicito, nos termos regimentais, designadamente o 
artigo 31.º do Regimento da Assembleia Municipal a resposta, por escrito, à questão 
mencionada em 1). 

Atouguia da Baleia, 27 de Setembro de 2008. 
O Deputado Municipal do Partido Socialista, 
Tiago Gonçalves.” 
 
Júlio Coelho: 
Manifestou a sua preocupação sobre o dossier relativo ao Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia em virtude do Senhor Presidente da Câmara referir que no dia 6 vai 
apresentar suposta solução sozinho sem que partilhe com a Junta de Freguesia e os 
demais parceiros o assunto e para os quais foi pedido colaboração para encontrar 
soluções. 

 
Alina Maria: 
- Manifestou o seu desencanto pelas notícias vindas a público de que a 
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Fortaleza de Peniche iria ser Pousada de Portugal; 
- Fez a leitura de testemunho de ex-preso político já falecido e detido durante 9 

anos no Forte de Peniche, proferido numa sessão comemorativa do 25 de Abril; 
- Perguntou como pretende a Câmara compatibilizar a função hoteleira com a 

preservação da memória da prisão política; 
- Questionou se o projecto aprovado pelo Governo é da autoria do Arquitecto 

Siza Vieira. 
 
António Salvador: 
Fez as considerações e solicitou as informações seguintes: 
- Aludiu a um processo de concessão de horário de funcionamento para um 

estabelecimento de bebidas, sito na Vila de Atouguia da baleia, e ao facto do parecer 
emitido pela Junta de Freguesia sobre o horário de encerramento ter sido ignorado pela 
Câmara. Fez a leitura de ofício remetido à Câmara onde solicitou informação sobre as 
razões do não atendimento do parecer e quais os critérios usados para que houvesse o 
prolongamento até às 3 horas, uma vez que todos os estabelecimentos da área da 
freguesia apenas têm horário até às 2 horas, sendo que na ausência de qualquer 
resposta a Junta se desvincularia de prestar qualquer parecer para casos anómalos. 
Manifestou ainda a sua estranheza pelo facto de constar na acta de 14 de Julho um 
ofício remetido à Junta sobre os horários para estabelecimentos comerciais que nunca 
chegou a receber. Solicitou, por fim, esclarecimentos sobre o assunto; 

- Fez referência ao desenvolvimento de todo o processo relacionado com a 
iluminação de Natal e aos contactos havidos com a Câmara com vista à extensão a 
outros locais da freguesia e reforço financeiro do subsídio a conceder, resolução que se 
aguarda, tal como subsídio referente a 2007 e perguntou à Câmara o que pensa fazer 
sobre este processo;  

- Se a freguesia de Atouguia da Baleia vai ser contemplada com os apoios que 
vão ser disponibilizados com a alteração da localização do novo aeroporto da Ota para 
Alcochete e se no âmbito do QREN foi apresentada alguma candidatura para a área da 
mesma freguesia; 

- Qual o ponto de situação dos Planos de Urbanização de Atouguia da Baleia, 
Geraldes, São Bernardino e Casais do Júlio, dado que foram dadas sugestões há cerca de 
2 anos e nada se conhece sobre o assunto; 

- Chamou a atenção para o trabalho que deve ser desenvolvido no âmbito da 
limpeza das motas; 

- Fez referência ao projecto elaborado e apresentado na Câmara há cerca de 3 
meses sobre a Fonte Gótica e sobre o qual apenas se obteve a resposta de se querer 
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conhecer quem era a proprietária da fonte; 
- Aludiu ao protocolo a celebrar sobre a ampliação do Cemitério de Atouguia 

da Baleia, cujo texto foi presente à reunião camarária de 2 de Outubro de 2007 e que 
ainda se não encontra assinado; 

- Se a 2.ª fase do Museu de Atouguia da Baleia é para ter início este ano; 
- Se se prevê, e para quando, a revisão do protocolo celebrado entre o Município 

e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, atendendo a que passaram já 10 anos e a 
realidade actual é diferente, nomeadamente no que se refere ao aumento significativo 
do parque automóvel e dignificação e manutenção dos espaços verdes da freguesia. 

 
José Leitão: 
Fez as considerações e solicitou os esclarecimentos seguintes: 
- Fez referência ao acordo/entendimento que foi feito entre o PSD e a CDU com 

vista à viabilização das GOP’s e Orçamento Municipal para 2008 e que dizia respeito à 
execução das seguintes obras: alargamento do caminho agrícola entre Atouguia da 
Baleia e a Bufarda; reabilitação do espaço da Fonte Gótica com a recriação do espaço 
onde existiu o tanque da Gafaria; disponibilização, em propriedade plena, de terreno 
para arrecadação de máquinas e equipamentos e apoio à sua construção e 
desenvolvimento dos projectos do Centro Educativo e de um relvado sintético no actual 
campo do GDA – Grupo Desportivo Atouguiense e que não foi cumprido na parte que 
à CDU dizia respeito, pelo que o grupo do PSD tomará a liberdade para em situações 
futuras reagir como melhor entender; 

- Aludiu ao parque eólico instalado nas freguesias de Serra d’El-Rei e de 
Atouguia da Baleia e ao facto da instalação gerar contrapartidas financeiras e solicitou o 
respectivo processo na sua totalidade para avaliar se houve critério de injustiça na 
negociação que esteja a prejudicar ou a beneficiar alguma das freguesias; 

- Qual o desenvolvimento do processo relativo ao acampamento de etnia cigana 
instalado no centro da cidade; 

- Solicitou uma panorâmica das habitações sociais que a Câmara pensa 
construir até final do mandato, sua localização e critérios de atribuição; 

- Quais as razões porque Peniche foi ultrapassado no âmbito do desenvolvimento 
das energias das ondas pelo município de Póvoa de Varzim, atendendo a que Peniche 
era o projecto piloto e naquele concelho foi inaugurado um centro de produção de 
energia, o qual já se encontra a funcionar; 

- Se existe algum trabalho ou se está a preparar-se alguma candidatura de 
Peniche na área de recuperação dos centros históricos; 

- Manifestou a sua decepção pelo facto de no processo de negociação para 
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compensação da não instalação do aeroporto da Ota na região não haver da parte do 
Presidente da Câmara nenhuma inovação, criatividade, tipo de obra ou investimento 
que fosse diferente do que nos andam já a prometer, casos da recuperação e valorização 
do património histórico e militar e criação da Pousada do Forte e Marina de 
Peniche/Recuperação do Fosso das Muralhas e espaços envolventes; 

- Questionou o facto de, no Verão, durante praticamente todos os fins-de-semana, 
quando não estava em serviço, o autocarro estar exposto e estacionado normalmente 
em cima dos passeios no Baleal e em Peniche, dando um mau exemplo e azo a que 
qualquer pessoa o pudesse fazer também sem que houvesse o direito de ser penalizada. 
Referiu, ainda que este tipo de actuação faz-lhe pensar que as pessoas têm razão 
quando dizem que os políticos têm cada vez mais uma maneira menos correcta de fazer 
política e que as pessoas começam a estar mais desgostosas da política e dos políticos. 

 
Henrique Bertino: 
Fez os seguintes comentários: 
- Disse calcular que a campanha eleitoral começaria hoje; 
- Manifestou a sua indignação relativamente às considerações anteriormente 

produzidas, dizendo que reconhece haver pessoas no PSD que não merecem grande 
consideração dos eleitos da CDU que tiveram durante 3 mandatos a apoiá-los no seu 
trabalho; 

- Lembrou que o deputado municipal José Leitão teve uma participação activa 
durante 12 anos como membro da Câmara, inclusive na questão relacionada com a 
população de etnia cigana e como Governador Civil e que não é sensato querer 
descartar-se da responsabilidade política que teve na gestão e condução dos destinos do 
Município enquanto autarca e na condição de representante do Governo; 

- Disse aperceber-se que a questão relacionada com a Carta Educativa está a ser 
politizada com o arremesso político e lembrou que o documento foi discutido e 
aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e pela Assembleia Municipal. 
Salientou que se o assunto fosse fácil já teria sido resolvido, sendo que o CME terá que 
avaliar e tomar decisão sobre a matéria, e que quaisquer alterações irão ter custos 
financeiros acrescidos para os cofres do Município; 

- Chamou a atenção de que o clima de permanente enervamento mútuo não é 
benéfico para as relações pessoais e institucionais existentes, não sendo justo o que se 
tem passado neste mandato nos últimos 3 anos em que se esqueceu tudo o que ocorreu 
desde o 25 de Abril. 

 
Américo Gonçalves: 
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- Referiu que a política de educação cada vez mais é integrar e não o contrário; 
- Defendeu sempre que o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, numa lógica 

educativa, devia ficar dentro das instalações da EB 2,3 ou o mais perto possível desta 
escola, tendo até sugerido a sua construção no campo do GDA, porque afastar o 
referido centro da escola que, tem as valências todas, é um grande erro, para além dos 
custos suplementares que lhe estão associados e hipoteca de outras obras que não vão 
ser executadas no concelho. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse que, do ponto de vista técnico e enquanto membro do CME, subscreve 

quase na íntegra as questões constantes da intervenção do anterior deputado municipal, 
referindo que, hoje em dia, na lógica educativa as respostas devem ser integradas, 
nomeadamente em relação à concentração dos meios em nome da eficácia, gestão e da 
qualidade da educação. 

 
Paulo Santos: 
- Disse ficar muito contente por a Pousada na Fortaleza vir a ser uma possível 

realidade e que ajude a contrariar o desemprego e que inclua a preservação de um 
espaço de memória; 

- Referiu não ter ficado escandalizado com o acordo CDU/PSD uma vez que já 
era público e deixou o recado ao PSD que “quem paga adiantado fica mal servido”; 

- Lamentou que a escola do jardim-de-infância de Geraldes tenha começado a 
funcionar uma semana mais tarde e estranhou que o edifício tenha sido inaugurado 
antes de se encontrar acabado. 

 
Presidente da Mesa: 
- Disse estar de acordo que o espaço da Fortaleza seja remodelado e pensa que é 

compatível criar uma estrutura tipo pousada preservando no essencial um espaço de 
memória; 

- Deu conhecimento que, provavelmente, irá promover reunião no sentido de 
virem a ser dirimidos alguns argumentos que tem a ver com a deontologia, a ética e a 
forma como são colocadas as questões pelos deputados municipais. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Prestou os seguintes esclarecimentos: 
- Embora o desenvolvimento de determinados projectos e obras não avancem 

como se pretende o acordo celebrado com o PSD é para ser cumprido; 
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- O estado de desenvolvimento actual do processo de construção do Centro 
Escolar de Atouguia da Baleia, uma vez que já existe parecer técnico fundamentado e 
escrito, permite poder avançar-se para a candidatura, seja no terreno “A”, “B” ou “C”. 
Seguidamente, discutir-se-á a questão da integração, sendo que não é a Câmara que 
caberá definir a política educativa do Governo; 

- A Câmara tem estado empenhada em resolver o assunto relacionado com a 
Fonte Gótica, conforme trabalho desenvolvido em conjunto e como prova o placard 
instalado a mostrar o projecto, sendo que o desenvolvimento da candidatura está 
dependente de se conhecer a titularidade da propriedade; 

- A recuperação e alargamento do caminho agrícola, tal como foi já referido em 
sede de mapa de obras, irão ser executados no 1.º semestre de 2009; 

- As propostas apresentadas pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 
sobre a aquisição de terreno para instalação de armazém não têm obtido dos serviços de 
urbanização parecer favorável por as localizações pretendidas colidirem com a 
classificação da classe de espaços territoriais para efeitos de ocupação; 

- Disse discordar do dever de auscultação das partes interessadas em todos os 
processos uma vez que o ouvir-se não significa a demissão do poder de decisão, mesmo 
que o resultado não vá ao encontro da pretensão veiculada; 

- O Senhor Presidente da Câmara está a negociar os terrenos no âmbito do 
Centro Escolar de Atouguia da Baleia e as partes serão mais uma vez ouvidas; 

- A Carta Educativa é um documento que tem sido levado à prática, estando a 
intervir-se com as prioridades nela constantes. Tudo o que tem sido realizado na área 
da educação no presente mandato não é comparável com o que foi feito até então; 

- As obras do Jardim-de-infância de Geraldes, embora com um atraso de uma 
semana e meia, foram realizadas a tempo e horas; 

- As obras dos núcleos escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei estão definidos em 
termos de prioridades, sendo que Ferrel será prioridade logo após o Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia e só depois se avançará para o de Serra d’El-Rei; 

- A iluminação de Natal das zonas rurais, que até 2005 não era objecto de apoio, 
passou a ser subsidiada pela Câmara com regras bem definidas consubstanciadas no 
número de eleitores e que a Junta de Freguesia, por opção, decidiu alterar em 2007, 
alargando a iluminação a outras localidades da freguesia, sendo que foi apresentada 
proposta em reunião camarária que não mereceu consenso; 

- A Câmara vai investir na limpeza das moitas de rios e ribeiros, como foi 
informado na reunião do mapa de obras e tal como o fez nos anos transactos de 2006 e 
2007 em que foram dispendidos cerca de 138.500,00 €, incluindo a nova ponte do Casal 
Moinho; 
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Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento que o POASD – Plano de Ordenamento da Albufeira de São 

Domingos está em sede de discussão pública, existindo exemplares para consulta na 
Câmara Municipal e na Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, e que no dia 3 de 
Outubro está marcada a sessão pública de esclarecimento no edifício-sede da Sociedade 
Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. 

 
Presidente da Câmara: 
Prestou as seguintes informações e esclarecimentos: 
- No que diz respeito à CDU houve sempre o entendimento de que a Pousada 

da Fortaleza tinha condições para ser concretizada, associada à compatibilização da 
preservação das diversas memórias, o qual é partilhado pelo Senhor Presidente do 
Turismo de Portugal, que reconheceu tal desiderato aquando do acto de assinatura do 
aditamento ao contrato celebrado entre o Turismo de Portugal e a Enatur e onde ficou 
também assegurado, no âmbito do Programa Operacional de Valorização Territorial, 
uma linha de financiamento para a sua realização; 

- Dirigiu convite à Enatur para reunião de trabalho a realizar em Peniche no 
sentido de se definir os diversos passos para a concretização da obra, que considera de 
relevância para o desenvolvimento económico, social e cultural de Peniche e da região, 
e à qual estão associados aspectos relacionados com a preparação e qualificação 
profissional de recursos humanos e de desafio à iniciativa privada com vista ao 
aproveitamento das oportunidades que uma estrutura desta natureza exige, 
nomeadamente em sede de reabilitação urbana e revitalização do comércio; 

- Salientou que em sede de dimensão e desenvolvimento do PAO, e 
concretamente no âmbito do património histórico/militar, consta também os Fortes de 
São João Baptista da Berlenga e da Consolação. Quanto ao primeiro e como 
consequência do PAO, colocou a questão ao Senhor Ministro da Economia de que a 
solução só fazia sentido desde que se tratasse de um contrato de concessão, cujo valor 
de intervenção deverá ser trabalhado, tendo ficado acordado a constituição de um 
grupo de trabalho formado pelo Município, Ministério da Economia e Reserva da 
Berlenga que irá desenvolver esse trabalho. Quanto ao segundo, está colocado na 
valorização do litoral diversas intervenções, designadamente no Medão/Supertubos 
com a reposição do espaço e ao nível dos estacionamentos; 

- No quadro das negociações do PAO foi contemplado o IC11, que liga 
Peniche/Lourinhã/Torres Vedras à A8; 

- Tem sido grande o investimento realizado na freguesia de Atouguia da Baleia 
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ao nível do parque escolar, nomeadamente através da aplicação das receitas 
provenientes da compensação pela exploração do parque eólico ENERNOVA; 

- Foi dispendido cerca de 1.848.000,00 € nas áreas do saneamento em 2006/2007 
e até ao presente momento; 

- Entre o protocolo, pessoal e outras transferências foram transferidos 576.000,00 
€ no conjunto de 2006/2007 e até agora, sendo que muitas das obras que estão 
realizadas são feitas com as verbas provenientes de transferências municipais; 

- Existe um conjunto de assuntos listados, entre os quais o do cemitério de 
Atouguia da Baleia, que aguardam a realização de reunião com o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- O protocolo a celebrar para a ampliação do cemitério de Atouguia da Baleia, 
cujo valor de 30.000,00 € tinha sido integralmente assumido não foi ainda assinado 
porque, segundo o Senhor Presidente da Junta, cujo projecto foi liderado pela Junta, a 
obra derrapou em mais 12.500,00 € relativamente a erros e omissões e trabalhos a mais, 
pelo que se aguarda informação dos serviços com vista a compreender-se as razões que 
deram origem aos trabalhos a mais; 

- Que, embora a consulta sobre os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de bebidas seja meramente indicativa, é pretensão da Câmara tentar 
encontrar, em conjunto com a Junta de Freguesia, uma solução para o assunto; 

- Não lhe satisfaz não ter encontrado ainda uma solução para o Largo 5 de 
Outubro, situação que considera complexa; 

- Foi feita a apresentação do trabalho elaborado pela equipa de acção social em 
matéria de política social de habitação, com enfoque para o levantamento exaustivo de 
todas as situações existentes, incluindo as questões relacionadas com a população de 
etnia cigana, sendo que se está a tratar da celebração de protocolo com o IHRU no 
âmbito do programa PROHABITA com vista à resolução do problema de habitação 
social e de acordo com o Plano Local de Habitação; 

- Quanto à população de etnia cigana foram identificados vários locais em 
relação aos quais o Município, a Pastoral dos Ciganos e o Rendimento Mínimo de 
Inserção irão verificar os modelos de solução encontrados, apontando-se desde já que 
não haverá uma solução única até porque a própria comunidade foi desenhando outras 
soluções, designadamente que a transferência não seja feita em bloco para outro local; 

- Interrogou-se, em relação à cedência de terrenos, sobre qual vai ser o grau de 
comprometimento da comunidade para acolher a situação, sendo que na sua opinião 
terá que haver quase um pacto para o efeito; 

- Irá apelar à comunidade escolar da Escola D. Luís de Ataíde no sentido de se 
encontrar soluções mais flexíveis para que o pavilhão possa estar mais disponível para 
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as iniciativas que se pretendam ali realizar, caso da Feira de Ensino, Formação e 
Emprego, denominada “Orienta-te”; 

- A posição que tem defendido sobre a autoria do projecto da Pousada da 
Fortaleza é a do compromisso assumido de que este deve ser elaborado pelo Arq.º Siza 
Vieira; 

- O processo relativo ao parque eólico das Sezaredas ficou disponível para 
apreciação no Gabinete de Apoio Pessoal durante muito tempo, tal como foi assumido 
em anterior reunião da Assembleia Municipal; 

- Para o projecto da energia das ondas, que está em desenvolvimento na 
Almagreira e para o qual não é ao Município que cabe decidir sobre os investimentos, o 
Município tem apoiado, acompanhado e promovido iniciativas de apresentação e 
desenvolvimento do projecto, sendo que uma das condições colocadas ao nível do 
projecto era que houvesse incorporação local dos estaleiros navais; 

- Deu conhecimento de que os SMAS, a quem endereçou os parabéns, 
ganharam o 1.º prémio de qualidade de serviço em águas e resíduos no tema 
“Qualidade da Água para Consumo Humano”, atribuído a partir da avaliação do IRAR. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

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

mencionados: 
 
João Cipriano: 
- Manifestou a sua preocupação face ao que ouviu sobre as questões financeiras 

e a forma de gerir os dinheiros públicos; 
- Deu os parabéns à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Atouguia 

da Baleia pelo facto de, finalmente, parecer haver abertura para que a localização do 
Centro Educativo seja agora possível em outro local que não nas instalações da EB 2,3 
de Atouguia da Baleia; 

- Disse existirem rumores de que o proprietário do muro “da vergonha” e em 
ruínas, sito nos Bolhos, pediu muito dinheiro para resolução do problema e perguntou 
se a Câmara já apresentou alguma contraproposta. 

 
Manuel Joaquim Leonardo: 
Aludiu ao facto de ter adquirido um terreno no pressuposto de que nele 

poderia realizar uma operação urbanística e da Câmara não autorizar a sua 
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viabilização, sendo que, há pouco tempo e em circunstâncias idênticas foi deferido 
pretensão semelhante. 

 
Joaquim Elisiário Dias: 
Perguntou se está previsto e para quando a construção dos passeios de 

Atouguia da Baleia até Porto de Lobos. 
 
Isabel Correia: 
Manifestou o seu desagrado por não ter obtido resposta concreta às várias 

reclamações e abaixo-assinado que apresentou junto dos SMAS desde Maio/2007 
relativamente à falta de pressão de água que se verifica na sua moradia, sita na 
Urbanização da Barragem, em Atouguia da Baleia e perguntou se o problema tem ou 
não solução. 

 
João Vala Bruno: 
- Disse congratular-se com a posição assumida pelo Presidente da Junta de 

Freguesia sobre o Centro Educativo e discordar da falta de diálogo não havido sobre o 
assunto; 

- Perguntou se ao encontrar-se o novo local as divergências vão terminar. 
 
Presidente da Câmara: 
Fez as considerações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- Foi dada uma resposta sempre que o assunto relacionado com o Centro 

Educativo de Atouguia da Baleia foi colocado; 
- Os valores apresentados pelo proprietário do muro, sito nos Bolhos, foram 

considerados manifestamente desajustados, sendo, no entanto, objectivo da Câmara 
encontrar uma outra solução para que o assunto seja resolvido; 

- O Senhor Manuel Leonardo vai ter que fundamentar e explicar, em sede dos 
serviços jurídicos municipais, o que há pouco tempo foi autorizado e que era 
equivalente à sua pretensão. Disse ter vindo e estar na política para fazer coisas 
positivas e não admitir que se possa pôr em causa a sua integridade do ponto de vista 
da honestidade, pois não quer que haja insinuações de coisas que não tenha praticado, 
sendo que irá recomendar aos serviços para que seja feito um esclarecimento público e 
de forma cronológica do andamento do processo em causa. Referiu que, segundo o 
DPGU, não é possível fazer destaque da parcela devido à inexistência de plano de 
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pormenor ou de urbanização para o local; 
- O assunto relacionado com o troço de Atouguia da Baleia/Porto de Lobos 

mereceu a discordância da Câmara em virtude da Estradas de Portugal pretender 
transferir para o domínio municipal a referida estrada e se entender que tal 
procedimento só deva ser aceite com as intervenções que nela são necessárias efectuar, 
sendo que até lá e enquanto não é alterada a situação deverá ser feita as avaliação sobre 
o que deverá atalhar-se no referente às questões de segurança. Deu indicação para que 
os serviços disponibilizem informação sobre o conjunto de diligências efectuadas e 
estado da situação actual à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- Pediu desculpa por não ter sido dada resposta às reclamações apresentadas 
sobre a falta de pressão de água e recomendou que os SMAS o façam o mais breve 
possível; 

- Não há subalternização de ninguém em relação ao trabalho que está a 
desenvolver sobre a identificação dos terrenos no âmbito do Centro Educativo de 
Atouguia da Baleia, assunto que será objecto de informação posterior. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Passou mensagem de tranquilidade relativamente à forma como as contas 

municipais são realizadas, dizendo que progressivamente a execução orçamental na 
nova versão das Finanças Locais, em vigor a partir de 2007, é cada vez mais exigente na 
forma como os dinheiros públicos têm que ser geridos em obediência a determinadas 
regras e princípios, entre os quais o do princípio do equilíbrio e estabilidade orçamental; 

- Tem havido a tentativa permanente de responder ao problema já identificado 
e apresentado sobre a falta de pressão de água na Urbanização da Barragem e sido feita 
a avaliação e detecção das suas causas, estando previsto voltar a esta frente no sentido 
de se averiguar qual a localização do travão que impede o abastecimento. 

 
Júlio Coelho: 
Manifestou a sua preocupação em relação à forma agressiva como o Senhor 

Presidente da Câmara reagiu perante a intervenção do Senhor Manuel Leonardo 
através da adopção de ameaça de devassa pública de dossier que tem a ver com um 
caso pessoal e que pensa ser uma afronta para a liberdade individual das pessoas, 
receando também, a partir de agora, começar a ficar com receio de dizer algo que possa 
confrontar o Senhor Presidente e estar sujeito a algumas ameaças mais a sério. 
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José Leitão: 
Disse que, pessoalmente, a maneira como o Senhor Presidente da Câmara se 

dirigiu ao Senhor Manuel Leonardo não foi a mais correcta e referiu que em todos os 
processos em que haja discordância e que a Câmara seja questionada publicamente pelo 
respectivo interessado deverão ser publicitados, sob pena de violação dos princípios da 
igualdade e da imparcialidade. 

 
Paulo Santos: 
Disse ter-se sentido incomodado e não ter gostado da maneira como o Senhor 

Presidente da Câmara reagiu à intervenção do público e chamou a atenção para que 
houvesse alguma contenção nas declarações e considerações. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que, tendo sido colocada a questão de forma pública, quem iniciou a 

devassa foi a pessoa que apresentou o problema, sendo que o assunto terá que ser 
esclarecido para que não hajam quaisquer dúvidas sobre a matéria. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO:  

 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos deste sessão 

prosseguiriam com a realização de nova reunião, em data a fixar posteriormente, no 
mesmo local e pelas 21.30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
introdução de um aditamento ao n.º 4) (Piscinas) do artigo 19.º na Tabela de Taxas e 
Licenças Municipais; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que seja 
declarado o interesse público municipal para ampliação da propriedade Quinta do 
Juncal, sita em Serra d'El-Rei, no sentido de ser convertida em Hotel Rural; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para inserção 
de um aditamento ao n.º 6 do artigo 8.º do Regulamento do Mercado Municipal de 
Peniche; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
rectificação do ponto 3.1 do n.º 3 do artigo 16.º do Regulamento do Plano Director 
Municipal de Peniche. 
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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 duas horas e quinze 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. 


