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AACCTTAA    NN..ºº     1111//22000088  
 

A C T A  D A  S E G U N D 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  1 0  D E  O U T U B R O  D E  2 0 0 8 :  
 

Aos dez dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, na vila de Atouguia da 
Baleia e edifício-sede da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia, pelas nove horas e quarenta minutos, estando presentes os 
Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus Gomes e Orlando Ferreira 
Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Maria 
Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel Prioste Salvador, António 
Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, 
José António Leitão da Silva, Américo Araújo Gonçalves, Maria Natália Figueiredo 
Martins dos Anjos Costa, Júlio Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, 
Álvaro André Paiva Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Nuno Eduardo 
Faustino Rainha, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques e 
Vítor Miguel Silva Delgado Marques, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.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; 

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. 

 
Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
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trabalhos o Senhor Jorge Santos Carvalho. 
 
Não compareceu à reunião o Senhor José Joaquim Franco Antunes. 
 
Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, respectivamente, e os 
Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
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 Sérgio Miguel Franco Martins Leandro; 
- Da Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz; 
- Da Senhora Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino; 
- Do Senhor Armindo Craveiro Fernandes; 
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos. 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na lista da CDU, Senhor 
Fernando José dos Santos Correia, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
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: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
José Leitão: 
Questionou a forma como foi apresentada a proposta, nomeadamente no que 

diz respeito aos intervalos dos 6 aos 15 anos e maiores de 16, o que dava a entender que 
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jovens com 16 anos não poderiam praticar natação. 
 

Vítor Marques: 
Perguntou se as taxas que estavam a ser aprovadas já estavam a ser praticadas. 

Comentou o facto de alguns alunos de natação integrados em equipas de competição 
serem convidados a representar Peniche e terem de pagar as respectivas aulas de 
natação.  

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Fez uma breve apresentação da proposta e admitiu tratar-se de um lapso, pelo 

que a mesma iria ser corrigida passando a ler-se maior ou igual a 16 anos onde constava 
apenas maiores de 16 anos. 

 
Submetida a votação foi a proposta aprovada por unanimidade. 
 

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: 

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

da palavra o Senhor Nuno Rainha que perguntou qual a relevância deste 
empreendimento para ser declarado de interesse público municipal. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que se trata de um procedimento análogo ao já 
efectuado para outro estabelecimento do concelho. 

 
Submetida a votação foi a proposta aprovada por maioria, com vinte votos a 

favor e uma abstenção, do Senhor Américo Gonçalves. 
 

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: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 

intervieram os Senhores: 
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Júlio Coelho: 
Apresentou uma sugestão de alteração do texto apresentado. 
 
José Leitão: 
Perguntou qual o motivo de alteração do regulamento do mercado municipal. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que a proposta pretende encontrar uma solução adequada para o 

período necessário para elaboração de obras. 
 
Presidente da Câmara: 
Esclareceu que o espírito da proposta consiste em, enquanto a Câmara não tiver 

a obra concluída, poderá prorrogar ou não a licença por um período de um ano. 
 
Júlio Coelho: 
Entregou uma proposta para texto alternativo. 
 
Presidente da Câmara: 
Propôs que se retirasse a proposta e que as duas fossem analisadas e 

comparadas pelos serviços jurídicos e que qualquer nova proposta não seria 
apresentada sem análise conjunta. 

 
Tiago Gonçalves: 
Pediu que lhe fosse disponibilizado o regulamento para poder analisar o 

contexto e poder analisar os dois textos.  
 
Henrique Bertino: 
Solicitou que o Gabinete Jurídico emita parecer sobre as duas propostas. 
 
A Assembleia decidiu, por unanimidade, retirar a proposta em apreciação da 

ordem de trabalhos. 
 

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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Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
José Leitão: 
Perguntou se havia algum caso objectivo a que levasse que o artigo em questão 

fosse alterado e se a alteração proposta poderia permitir que no miolo da Zona 
Industrial da Prageira pudesse ser construída alguma habitação. 

 
Presidente da Câmara: 
Historiou todo o processo de interpretação autêntica do referido artigo do 

PDM, levado a efeito devido ao processo do Modelo. 
Referiu que tinha havido alteração da legislação reguladora desta matéria que 

tinha permitido enquadrar esta alteração do PDM. 
 
José Leitão: 
Pôs a questão de se alguém poderia vender uma unidade fabril para ser 

construída habitação no seu lugar. 
 
Presidente da Câmara: 
Respondeu afirmativamente, porque a alteração ia no sentido da renovação de 

espaços industriais existentes. 
 
Júlio Coelho: 
Perguntou se subjacente à alteração estava uma fuga para a frente, embora 

resultante da mudança da Lei. Disse que necessitava dessa informação para poder votar 
em consciência. 

 
Henrique Bertino: 
Disse que o que estava em causa era o aspecto de se deixar de chamar espaços 

industriais a zonas como a Prageira. Acrescentou que alguns espaços da zona em 
questão estavam mal aproveitados e que se surgissem bons projectos para aquela área, 
a Câmara deveria ter o bom senso de os aprovar. 

Entendia que não havia espaços exclusivamente industriais, mas sim espaços 
com alguma indústria. 
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Disse, por último, que achava pertinente que se tivesse o desejo de utilizar 
melhor, em termos urbanísticos, a frente privilegiada da Marginal Norte. 

 
Júlio Coelho: 
Disse que ficava contente por ter suscitado a clarificação do assunto e que o 

Henrique Bertino tinha apresentado uma posição com a qual concordava, uma vez que 
era da opinião de que se deveria intervir em algumas zonas em discussão. 

 
José Leitão: 
Disse que também concordava, em parte, com a intervenção do Henrique 

Bertino e que por isso tinha manifestado a sua preocupação, uma vez que todas as 
zonas industriais tinham a sua história, tendo sido criadas para tirar a indústria do meio 
urbano e agora ia-se construir habitação no meio das zonas industriais. 

Acrescentou que concordava que se construísse equipamentos de apoio às 
indústrias instaladas, mas que não concordava que fosse construída habitação. 

Disse, por último, que a alteração da utilização do solo em zonas industriais 
deveria estar suportado em regulamento do uso do solo dessas zonas. 

 
Presidente da Assembleia Municipal: 
Referiu que o PDM estava suportado num regulamento e que a utilização do 

solo não se punha de forma aleatória. 
 
Nuno Rainha: 
Disse que não via com bons olhos que se pudesse construir habitação de forma 

desregrada em zonas industriais. Referiu que se não fossem desenvolvidos os 
respectivos planos de pormenor, a Câmara poderia decidir de forma discricionária. 

Finalizou dizendo que entendia que se deveria abrir uma porta para resolver 
algumas situações, mas que se deveria avançar para a elaboração de planos de 
pormenor para pôr regras às decisões a tomar. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que a deliberação a tomar tinha o mesmo sentido da deliberação já 

tomada, mais destinava-se a ser integrada no regulamento do PDM. Acrescentou que a 
deliberação permitiria que houvesse outro tipo de construções em espaços industriais, 
desde que obedecessem às regras impostas no articulado do regulamento.  
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José Leitão: 
Deixou claro que nada tinha contra a instalação de comércio e serviços nos 

espaços industriais, mas que não concordava com a construção de habitação nesses 
espaços. 

 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 

uma abstenção de José Leitão e os restantes votos a favor. 
 
Após a apreciação e votação dos assuntos previstos na ordem de trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa abriu um período para intervenção do público presente. 
 
Sr. Manuel Joaquim Leonardo 
Apresentou a sua estranheza por não ter sido apresentado o seu assunto nesta 

Assembleia uma vez que tinha enviado uma carta. Esclareceu que nunca tinha posto em 
causa a honra de ninguém e contestou o facto de ter levado mais de 22 anos legalizar o 
seu terreno, sentindo-se lesado em relação a outros munícipes. 

Questionou ainda sobre a finalização das obras de reparação da ETAR. 
 
Presidente da Câmara: 
Afirmou que foram postos em causa vários Presidentes de Câmara e que uma 

vez que tinha levantado a suspeição, iriam ser efectuadas averiguações para esclarecer o 
assunto e não restarem dúvidas. 

 
Jorge Abrantes: 
Esclareceu que a informação de que os SMAS tinham sido multados não é 

verdadeira. Foram sim notificados de que não está conforme as normas.  
Esclareceu ainda que o projecto inicial foi todo executado e que o Município 

está a desenhar vários projectos para resolver uma parte dos problemas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal: 
Propôs que tendo em conta a descentralização da sessão da Assembleia 

Municipal na Freguesia de Atouguia da Baleia, fossem dados cinco minutos a cada 
bancada política, o que foi aceite. 
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Presidente de Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia: 
Pediu esclarecimentos sobre localização do Centro Educativo de Atouguia da 

Baleia, o ponto de situação do Museu de Atouguia da Baleia e sobre o apoio à 
Iluminação de Natal para a Freguesia. 

 
Ângelo Marques: 
Tendo em conta declarações feitas na primeira reunião desta sessão da 

Assembleia, proferiu algumas notas: no que diz respeito ao acordo entre o PSD e a 
CDU, para viabilizar o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2008, o qual se 
baseava no compromisso de realização de algumas obras, nomeadamente o 
alargamento e pavimentação do caminho agrícola entre a Bufarda e Atouguia da Baleia, 
desenvolvimento do projecto do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, reabilitação 
do espaço da Fonte Gótica em Atouguia da Baleia, disponibilização de terreno para 
construção do Armazém para Freguesia e construção de um relvado sintético no actual 
campo do Grupo Desportivo de Atouguiense, o PS nada tem a opor, considerando que 
os acordos e as negociações fazem parte da democracia. Recordou que o partido 
Socialista votou contra o Orçamento justificando-o com o nível de empolamento das 
receitas, o que consideravam um erro grosseiro, o que se tem vindo a verificar com o 
nível de execução das mesmas, enquanto que o PSD declarou que o Orçamento era mau 
mas acabou por viabiliza-lo, através da abstenção, prevalecendo o interesse político-
partidário e da Freguesia em detrimento do Concelho. 

Constatou que nenhum dos compromissos tinha sido executado até então 
questionando e deixando como reflexão se teria valido a pena viabilizar o Orçamento. 

Disse que, no que diz respeito matéria de obra feita em matéria de educação a 
parques escolares, o PS não admite lições, recordando algumas obras inauguradas no 
passado pelo mesmo. 

 
Henrique Bertino: 
Lamentou que tenham usado os cinco minutos para fazer “campanha política”. 
 
Presidente da Assembleia Municipal: 
Esclareceu que foi da sua responsabilidade a cedência dos cinco minutos a cada 

bancada política, pedindo que a decisão fosse respeitada de forma a não colocar em 
causa o regulamento de funcionamento da Assembleia. 
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Presidente da Câmara: 
Fez o ponto de situação das diligências efectuadas nos últimos dias para 

adquirir o terreno para construção do centro educativo de Atouguia da Baleia, 
informando que a Câmara Municipal concordou em dar poderes ao Sr. Presidente para 
avançar com as negociações para a sua aquisição. Lembrou que a Câmara Municipal 
não podia esquecer os compromissos que assumiu para construção do quartel da GNR 
pelo que iria ter uma reunião com o Ministério da Administração interna para 
esclarecer quais as intenções sobre as forças policiais para o Concelho, bem como 
propor a disponibilização da actuais instalações da escola para as suas instalações. 

Disse que no que diz respeito ao terreno para o armazém para a Junta de 
Freguesia a Câmara têm desenvolvido algumas diligências possíveis para encontrar 
uma solução adequada, informando que existe um terreno disponível, mas que faz 
parte da Reserva Ecológica Nacional e que a Câmara Municipal tem oito meses para 
preparar nova delimitação da REN, pretendendo propor que este terreno seja destinado 
ao armazém. 

Informou que quanto ao Museu de Atouguia da Baleia, ainda não foi entregue o 
projecto, esperando que até ao final do mês de Outubro o projecto esteja pronto. Disse 
ainda, que a Câmara Municipal arrendou um espaço que tem servido para recuperar 
todo o espólio do Museu, tendo sido contratadas duas técnicas de restauro para o efeito. 

Disse que na próxima reunião de Câmara iria apresentar proposta de apoio 
para a iluminação de Natal nas Freguesias Rurais. 

 
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 zero horas e dez 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. 


