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AACCTTAA    NN..ºº     33//22000099  
 

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  

A B R I L  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  3 0   D E   A B R I L   D E   2 0 0 9 :  
 

Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta 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, Afonso Clara, 
Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Filipe Azevedo Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Maria Natália Figueiredo 
Martins dos Anjos Costa, José António Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador, 
Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória Feliz Martins Braz, João Paulo 
Oliveira Teófilo, Américo de Araújo Gonçalves, Paulo Jorge Ferreira Santos, Tiago Jorge 
Carvalho Gonçalves, José António Leitão da Silva, Júlio Alberto Silva Coelho, Rui 
António Rodrigues Carvalho e Vítor Miguel Silva Delgado Marques, reuniu a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

  
1.º- Período de “antes da ordem do dia”. 
 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
3.º - Período da ordem do dia: 
 

1. Apreciação e votação da deliberação camarária, de 30 de Março de 
2009, que aprova o Mapa do Ruído do Município de Peniche;  

2. Apreciação e votação da deliberação camarária, de 12 de Janeiro de 
2009, que aprova o Regulamento do serviço Municipal de Protecção Civil do Município 
de Peniche; 

3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da 
Câmara Municipal do exercício de 2008; 

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 
Serviços Municipalizados do exercício de 2008; 
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5. Apreciação e votação da alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços 
Municipalizados; 

6. Apreciação e votação da 1ª Revisão do Orçamento da Receita e da 
Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais para o 
ano económico de 2009; 

7. Apreciação e votação da 1ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual 
de Investimentos para 2009, dos Serviços Municipalizados; 

8. Apreciação e votação da deliberação camarária, de 16 de Fevereiro de 
2009, relativa à desafectação do domínio público de uma parcela de terreno. 

9. Apreciação e votação da deliberação camarária, que aprova a 
declaração de interesse publico municipal de terreno, sito em Ferrel, para o Parque de 
Campismo; 

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

António José Correia e 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 DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:  

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

substituição de mandato, a seguir indicados: 
 - Do Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques, por motivos pessoais; 
 - Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente de Peniche; 
 - Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente de 
Peniche. 
 
 A Assembleia concedeu por unanimidade, a substituição dos mandatos 
solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguiram das respectivas 
listas, respectivamente Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves, Miguel Filipe de Sousa 
Paiva e Rui Manuel Santos Martins, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram de 
imediato a participar na reunião.   

 
PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA”:  
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a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  
 
Foram presentes as actas n.os 10 e 11/2008 e 1 e 2/2009, respectivamente, das 

reuniões realizadas nos dias 26 de Setembro e 10 de Outubro de 2008 e 27 de Fevereiro e 
6 de Março de 2009, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os respectivos 
textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados municipais. 
 
 Postas à discussão, o Senhor Henrique Bertino entregou um apontamento escrito 
sobre alterações a introduzir às actas em aprovação 
 
 Júlio Coelho : 
 Sobre a acta nº 10/2008, chamou a atenção para o facto de só ser mencionado que 
o Presidente da Câmara, no início das suas intervenções, cumprimentasse os presentes 
na sessão, quando isso tinha sido feito por praticamente todos os intervenientes e não 
fosse mencionado esse facto. 
 Disse ainda que achava curioso que depois de tanto tempo decorrido da última 
sessão, o Senhor Henrique Bertino se lembrasse, com tanta precisão que tinha dito. 
 
 Henrique Bertino: 
 Disse que não tinha uma memória tão precisa como poderia fazer crer, mas que 
sabia qual era a ideia que queria transmitir. 
 
 Postas a votação, as actas foram aprovadas por maioria com a abstenção dos 
Senhores Afonso Clara e Rui Martins. 
 
 O Senhor Presidente da Mesa comunicou que no caso da presente reunião não se 
aprovar todos os assuntos da ordem de trabalhos, se realizaria uma reunião no próximo 
dia 8 de Maio. 
  
 Informou ainda que a sessão de Junho, prevista para o dia 26, se realizaria na 
Serra d’El Rei 
 
b)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
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se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 

1 - Ofício n.º 275/2009, datado de 10 de Fevereiro de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, remetendo a Oeste Revista 05. 

2 - Carta n.º 80/2009, datada de 20 de Fevereiro de 2009, da Associação de 
Motociclismo de Peniche, remetendo convite aos membros da Assembleia Municipal 
para estarem presentes na festa do seu 11.º Aniversário, que terá lugar no dia 14 de 
Março de 2009. 

3 - Ofício n.º 74/2009, datado de 27 de Fevereiro de 2009, da Assembleia 
Municipal de Figueiró dos Vinhos, remetendo moção aprovada em sua reunião, 
realizada em 23 de Fevereiro de 2009, relativa à Transferência da DRE-Centro. 

4 - Ofício n.º 31/2009, datado de 27 de Fevereiro de 2009, da Junta de Freguesia 
de São Pedro, remetendo convite aos Membros da Assembleia Municipal para estarem 
presentes nas comemorações do “Dia da Mulher”, no dia 8 de Março de 2009. 

5 - Circular n.º 26/2009-AG, datada de 3 de Março de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente 
ao Fundo para o Investimento Local. 

6 - Carta, registada nos n/ serviços em 16 de Março de 2009, dos Senhores 
Carlos Alberto Ferreira Álvares Tiago e Maria Encarnação Cardoso Mamede, 
remetendo cópia de carta endereçada à Câmara Municipal de Peniche, relativamente 
aos distúrbios verificados na zona junto aos estabelecimentos “Jonas” e “Mystic”, em 
Peniche. 

7 - Carta, datada de 18 de Março de 2009, da Câmara dos Técnicos Oficiais de 
Contas, remetendo convite ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para estar 
presente na sessão de divulgação do “Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses”, 
que terá lugar no dia 8 de Abril de 2009. 

8 - Circular n.º 35/2009-CO, datada de 30 de Março de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo alguns exemplares do seu boletim n.º 
178, referente ao mês de Março. 

9 - Carta n.º 208, datada de 31 de Março de 2009, do Delegado da Fundação 
INATEL, Senhor Reinaldo Gomes, apresentando cumprimentos de despedida da sua 
qualidade de Delegado Distrital daquela fundação. 
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10 - Circular n.º 42/2009-LP, datada de 7 de Abril de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, informando de um site disponível para consulta 
dios assuntos relacionados com o Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. 

11 - Carta, datada de 7 de Abril de 2009, do Partido Comunista Português, 
remetendo cópia do Projecto de Lei n.º 714/X/4.ª Alteração ao Regime Jurídico de 
Recenseamento Eleitoral. 

12 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a inauguração do FITEC – 2.º 
Fórum de Inovação, Tecnologia, Formação e Emprego, na Exposalão, na Batalha. 

b) Do Partido Ecologista “Os Verdes”, para a XI Convenção Nacional 
Ecológica, subordinada ao tema “Os Verdes – Construir a Mudança”. 

c) Do Governo Civil do Distrito de Leiria, para a Conferência “O Papel das 
Autarquias na Gestão da Crise”. 

13 - Exemplar de Dezembro 2008, da Oeste Revista 05, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste. 

14 - Exemplar n.º 9 – Fevereiro de 2009, do Boletim Informativo do Instituto de 
Habitação e da Reabilitação Urbana. 

15 - Exemplar n.º 10 – Março de 2009, do Boletim Informativo do Instituto de 
Habitação e da Reabilitação Urbana. 

16 - Exemplar n.º 17 – Janeiro de 2009, do Boletim “Adronotícias”, da Águas do 
Oeste; 

17 - Exemplar n.º 178 – Março de 2009, do Boletim da ANMP; 
18 - Exemplar n.º 200 – Março de 2009, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
19 - Exemplar n.º 201 – Abril de 2009, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
20 - Exemplar n.º 4 – Março de 2009, da revista “Casas Comuns – Habitação e 

Reabilitação Urbana”, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 
21 - Exemplar n.º 248 – Abril de 2009, do jornal “Associação” – Órgão Oficial da 

Associação Portuguesa de Deficientes. 
22 - Exemplar n.º 274 – Fevereiro de 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
23 - Exemplar n.º 275 – Março de 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
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c) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 
tratados. 
 
 Seguidamente, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
 Júlio Coelho: 
 - Disse que lhe parecia que era fornecida alguma informação redundante e 
desnecessária. 
 - Sobre o item emprego era comunicado que em 19 de Fevereiro passado, o 
Presidente da Câmara tinha recebido os representantes do sindicato dos trabalhadores 
da Sardinal, era dito também que iria reunir com representantes da empresa Sardinal e 
perguntou se essa reunião se tinha concretizado. 
 
 Presidente da Câmara: 
 - Disse que a Câmara estava a acompanhar o processo da Sardinal, que tinha 
ouvido os trabalhadores e que tinha transmitido à gerência da empresa as preocupações 
dos trabalhadores, tendo a gerência transmitido que tudo iria fazer para os resolver. 
 - Acrescentou que a informação fornecida aos membros da Assembleia permitia 
indiciar as questões tratadas e, em caso de necessidade, permitia também que os 
mesmos fossem aprofundados em sede de sessão da Assembleia. 

 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 

PESAR: 
 

 Os elementos representantes da CDU apresentaram o voto de pesar, que abaixo 
se transcreve: 
 
 “VOTO DE PESAR: 

Recentemente e de forma inesperada, a vida trocou as voltas a um homem que 
nos habituamos a ver nas lides políticas, empenhado como era em participar na vida 
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democrática do nosso Concelho. Assumiu diversos cargos na vida autárquica e na 
intervenção cívica: foi vereador, Presidente da Assembleia Municipal, adjunto do 
Governador Civil de Leiria e Coordenador Distrital da REAPN, entre muitos outros 
cargos e missões políticas e cívicas que desempenhou ao longo da sua vida. Muitas 
foram as vezes em que não concordámos com as suas opiniões ou posições, mas isso 
não invalida que lhe reconheçamos a validade e importância da sua intervenção para a 
causa pública e a preocupação que sempre denotou com a defesa dos direitos dos 
cidadãos. Pelas razões apontadas, a CDU expressa um sentido voto de pesar pela morte 
do Dr. Franco Pinto, expressando à sua família e ao Partido Socialista sinceras 
condolências pelo desaparecimento deste empenhado filho da nossa terra.” 
 
 Os elementos representantes do Partido Socialista apresentaram o voto de pesar, 
que a seguir também se transcreve: 
 
 “VOTO DE PESAR: 
 Faleceu no passado 2 de Abril, com 54 anos, mais um lutador dos princípios de 
Abril do Portugal democrático de seu nome Luís Gonzaga Franco Pinto e que junto de 
todos era mais conhecido por Dr. Franco Pinto. 
 A pessoa que merece hoje o nosso voto de pesar colocou o seu tempo e o seu 
saber à disposição da causa pública. Nesse caminho de empenho e dedicação ao que é 
da comunidade que o viu nascer, exerceu as funções de Presidente da Assembleia 
Municipal de Peniche entre 1983 e 1985, voltando a esta Assembleia, entre 1998 e 2001, 
mas agora nas funções de deputado municipal e líder da bancada do Partido Socialista 
(PS). Em 2001, foi eleito vereador da Câmara Municipal de Peniche, cargo ao qual se 
juntou a nomeação como vice-presidente da Autarquia. Em 2005, foi convidado por José 
Miguel Medeiros, então nomeado Governador Civil do Distrito de Leiria, para exercer 
funções de Chefe de Gabinete do Governador Civil do Distrito de Leiria, as quais 
exerceu até Fevereiro de 2008, quando saiu com José Miguel Medeiros para a Secretaria 
de Estado da Protecção Civil, na qual desempenhou as funções de Adjunto do Gabinete 
do Secretário de Estado da Protecção Civil. À data do seu súbito falecimento era um dos 
Penichenses mais próximos do poder central do Estado Português. 
 O seu espírito de serviço e ajuda ao próximo não se limitou ao exercício de 
funções públicas, quer nos órgãos deste Município, quer junto de organismos do Estado 
Português, mas também, exerceu com a mesma atitude, diversos e honrosos cargos 
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dirigentes em órgãos sociais de Associações e Colectividades de Geraldes, a localidade 
que o viu nascer, e de outras que não se confinavam ao espaço territorial da sua terra. 
 Além de advogado de profissão a quem muitos recorreram, também transmitiu o 
saber através da sua passagem pelo ensino. Essas imagens ficarão na memória de 
muitos penichenses. Outros haverá que guardarão do Dr. Franco Pinto e o seu apego ao 
seu clube, o Sport Lisboa e Benfica, pelo qual passava horas a torcer, mas sempre com 
um elementar respeito e salutar desportivismo. 
 Independentemente do seu percurso, das suas opções de gestão, por ventura 
diferentes das que alguns dos presentes nesta Sala poderiam adoptar, merece, sem 
dúvida, o devido reconhecimento desta Assembleia pelo seu papel e pelo valor que 
dedicou à causa pública, no fundo, pelo que fez por todos nós, dentro do seu saber e 
das suas convicções. 
 Considerando os motivos expostos acima, o Grupo Municipal do Partido 
Socialista propõe: 

a) Que a Assembleia Municipal de Peniche reunida em 30 de Abril de 2009, 
aprove um justo e singelo voto de pesar, em homenagem à pessoa de Luís 
Gonzaga Franco Pinto, falecido recentemente, que este voto seja comunicado 
à respectiva família e que se cumpra de seguida um minuto de silêncio.” 

 
 Presidente da Mesa: 
 Disse que os votos de pesar por tão infausto acontecimento certamente iriam ser 
subscritos por toda a Assembleia Municipal. 
 
 Postos à aprovação, os votos de pesar foram aprovados por unanimidade. 
 
 Afonso Clara: 
 Propôs a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Agostinho 
Ferreira Faustino. 
 
 Presidente da Mesa: 
 Concordou com a apresentação do voto de pesar e salientou os contributos 
importantes dados pelo munícipe falecido para a construção da rede de saneamento de 
Peniche. 
 
 Posto a aprovação, foi o voto de pesar aprovado por unanimidade. 
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 Maria Manuela Filipe: 
 Leu a seguinte declaração, assim como apresentou a Moção a seguir transcrita: 
 
 “DECLARAÇÃO: 
 A paz e a segurança são duas das principais qualidades que consideramos 
indispensáveis e que os cidadãos muito prezam. Temos a noção que de dia para dia têm 
aumentado as transgressões. 
 A junta de freguesia tem alertado para várias situações ás autoridades. 
 Mas há um caso que não podemos deixar de trazer aqui porque fomos 
incumbidos pela Assembleia de Freguesia da Junta de S. Pedro. 
 Trata-se da denúncia da existência de Tunning’s na Rua José Bonifácio, Cabo 
Avelar Pessoa e Marginal. 
 Esta denúncia foi apresentada na Assembleia de Freguesia e relatada ao Sr. 
Presidente da CMP; Vice – Presidente, PSP e Governo Civil através de ofícios dos quais 
entrego cópia ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. 
 Porque não tivemos até à data qualquer resposta, apresentamos a seguinte 
moção: 
 Moção: 
 Em solidariedade com Junta de Freguesia de S. Pedro e Assembleia de Freguesia 
de S. Pedro a Assembleia Municipal de Peniche reunida em 30 de Abril de 2009 solicita 
à CMP, a tomada das medidas convenientes e necessárias ao sossego e segurança dos 
moradores da zona.” 
 
 Posta à votação a aceitação da moção para discussão, foi aceite por unanimidade. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que o PSD subscrevia a moção sobre a segurança aprovada pela 
Assembleia da Freguesia de S. Pedro e que, como membro do Concelho Municipal de 
Segurança, tinha conhecimento que os dados das forças de segurança reclamavam um 
aumento da sinistralidade e de mortos em acidentes em Peniche.  
 - Disse também que a Junta de S. Pedro não tinha obtido respostas do Presidente 
e Vice – Presidente da Câmara, o que acontecia também com a Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, em que os ofícios não respondidos pela Câmara, já davam para 
compilar um livro. 
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 - Disse, por último que teria de haver respeito institucional na relação entre 
órgãos autárquicos e que as respostas deveriam ser dadas. 
 
 Henrique Bertino: 
 - Disse que gostaria de saber se a Câmara tinha tomado alguma atitude sobre o 
assunto abordado na moção. 
 - Disse ainda que uma das reclamações chegadas ao Concelho Municipal de 
Segurança era a necessidade de reforço de elementos da PSP na Esquadra de Peniche. 
 
 Posta à votação, foi a moção aprovada por unanimidade. 
 
 José António Amador:  
 - Apresentou a seguinte saudação aos trabalhadores de todo o mundo: 
 “SAUDAÇÃO AOS TRABALHADORES DE TODO O MUNDO: 
 Cumprem-se dentro de poucas horas 123 anos sobre a luta dos trabalhadores de 
Chicago pelas 8 horas de trabalho diário. A violência da repressão, associada à justeza 
da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou a declaração do dia 
1º de Maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Desde então que as lutas dos 
trabalhadores têm contribuído decisivamente para alterações mais significativas nas 
relações de trabalho, para a construção de um valioso património civilizacional e para 
um quadro de referencias marcante nas sociedades democráticas. 
 O direito ao emprego estável e com direitos, a um salário que garanta uma vida 
digna, a um horário que assegure a conciliação da vida profissional com a familiar, 
condições de segurança, higiene e saúde no trabalho, ao respeito pelos contratos 
colectivos e direitos consagrados constitucionalmente em valores estruturantes de uma 
sociedade democrática, de bem estar e progresso social onde o trabalho tem que ser 
dignificado. 
 Em 2009, não obstante a consagração na Constituição Portuguesa de um conjunto 
de direitos, como pilares essenciais do regime democrático, o sistema de relações 
laborais encontra-se fragilizado, atacado, posto em causa, desequilibrado ainda mais a 
relação de forças a favor do grande patronato. 
 A situação social agravou-se para a generalidade dos Portugueses. 
A promessa de emprego do Governo PS esvaiu-se no aumento do desemprego e da 
precariedade. A generalidade dos salários e das pensões perdem poder de compra. As 
famílias estão mais pobres e endividadas. 
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A s desigualdades e a pobreza atingem níveis preocupantes. Em contrapartida, os 
grupos económicos e financeiros continuam a ter lucros fabulosos 
 Antes era o combate ao défice, agora a crise. A lógica é a mesma: pôr os patrões a 
lucrar e os trabalhadores a pagar. 
A culpa não pode morrer solteira. É preciso responsabilizar e punir severamente os 
actores políticos, económicos e financeiros que estão associados às causas e 
consequências destas politicas. 
 O caminho é a luta – Porque lutando nem sempre se ganha não lutando perde-se 
sempre.” 
 
 Paulo Santos: 
 Sobre a saudação apresentada, disse que uma coisa era a saudação aos 
trabalhadores que outra era querer desancar no partido do Governo, isto é, misturar 
alhos com bugalhos, o que no seu parecer ficava mal. 
 
 Presidente da Mesa: 
 Propôs que se acrescentasse à saudação o profundo sentimento de solidariedade 
para com todos os trabalhadores, nesta altura de crise de emprego e que o direito ao 
trabalho fosse considerado como prioridade em todo o mundo. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:  

 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre a 
situação financeira da Câmara, dispensando-se a leitura por ter sido previamente 
distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal um memorando sobre o assunto. 
 
 Não se registaram quaisquer intervenções. 

 
e-2) OUTROS:  

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
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 João Paulo Teófilo:   
 Disse que no passado dia 23 tinha sido aprovado no Conselho de Ministros o 
Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos, há muito reclamado por Peniche. 
Acrescentou que os problemas não se resolviam só com a aprovação do referido plano e 
era preciso fazê-lo cumprir, nomeadamente o seu regulamento.  
 - Referiu o estado lastimável em que se encontrava o caminho de acesso, e sendo 
aquela zona um espaço excelente de lazer, o caminho deveria estar transitável pelo 
menos. 
 - Sobre a venda ambulante frente ao Mercado Municipal, perguntou porque não 
havia intervenção das autoridades competentes. Referiu que tinha estado na Câmara 4 
anos e que lhe fazia confusão a razão do não cumprimento do regulamento respectivo, 
nem por parte da PSP, nem por parte da fiscalização municipal. Perguntou se quando 
for aprovado o novo regulamento da venda ambulante, não iria ser cumprido, apesar 
do actual regulamento já não permitir a venda ambulante frente ao Mercado. 
 - Sobre o trânsito disse que tinha de haver uma resolução sobre a Rua José 
Estêvão, Largo D. Pedro V e Largo da Misericórdia, no sentido de se abrir ou não ao 
trânsito, já que a actual situação de indefinição não se poderia manter. 
 - Em relação ao Festival Sabores do Mar, disse que o actual formato não servia e 
que, em final de mandato, se deveria chegar à conclusão que não servia. 
 - Quanto ao Parque Urbano, disse que a recepção provisória dos espaços verdes 
já tinha ocorrido e como havia muitas arvores secas, perguntando se os interesses da 
Câmara tinham sido acautelados. Disse também que apesar de se ter efectuadas obras 
para resolver o problema do saneamento pluvial, estas ainda continuavam com o 
aspecto por acabar. 
 - Relativamente ao Hospital Oeste Norte, referindo-se à guerra de localização 
entre Alcobaça e Caldas da Rainha, disse que o hospital deveria ficar numa zona central 
de fácil acesso para Peniche e que lhe parecia que uma solução que passasse por 
Alcobaça não lhe parecia a melhor solução. 
 - Acrescentou que, por isso, devia tomar posição sobre esta matéria. 
 - Disse que gostava de saber o ponto de situação de ETAR de Peniche, por parte 
do Presidente do Conselho de Administração dos SMAS, referindo que a comissão que 
integrava elementos da Assembleia Municipal iria reunir após a sua constituição, o que 
até à data não tinha acontecido. 
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 - Em relação ao acampamento de pessoas de etnia cigana no centro de Peniche, 
disse que se estava a chegar ao fim do mandato sem que se vislumbrasse qualquer 
solução, antes pelo contrário, a situação tinha-se agravado. 
 - Quanto ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, disse que um dos motivos 
da aprovação urgente da Carta Educativa era a urgência do arranque daquelas obras, e 
até à data nada tinha avançado. 
 - Por ultimo denunciou algumas despesas correntes efectuadas pelo Executivo 
Municipal, que considerava exageradas, que em tempo de crise deveriam ser 
direccionadas para fins mais produtivos. 
 
 José Leitão:  
 - Sobre a crise económica, disse que achava exagerado a despesa de 8700 euros na 
edição do jornal municipal, referindo que tinha visto, nas pinturas efectuadas na 
Fortaleza que o referido jornal estava a ser utilizado para aparar os pingos de tinta. 
 - Quanto ao acampamento da etnia cigana no centro de Peniche, pediu uma 
informação objectiva do Presidente da Câmara sobre o assunto. 
 - Disse também que não se preocupava muito se o Hospital Oeste Norte se 
localizasse em Alcobaça ou em Caldas da Rainha, mas preocupava-o a rapidez do 
acesso. 
 - Perguntou o que iria acontecer ao Hospital de Peniche. 
 - Em relação ao Largo D. Pedro V, disse que gostava de saber o que iria acontecer 
ali, em termos de trânsito, se se podia lá circular ou não. 
 - Quanto à entrevista dada pelo Vice – Presidente da Câmara à rádio Litoral, 
onde continuou a dizer que os vereadores do PSD não tinham aceitado pelouros, disse 
que essa afirmação era mentira, uma vez que os citados vereadores não aceitavam 
pelouros de exclusividade, mas aceitavam pelouros. 
 - Disse que tinha sido aberto concurso para aquisição de cimento e que o mesmo 
tinha ficado deserto e perguntou se era verdade e qual o motivo que justificava tal 
situação. 
 - Relativamente à candidatura ao programa Prohabita disse que tinha ouvido que 
a concretização de tal candidatura levaria à demolição de moradias no bairro de 
Calvário para construção de blocos de 2 e 3 pisos e perguntou se era verdade. 
 - Chamou a atenção da Câmara para que tratasse com a EDP dos cortes de 
energia em algumas zonas de Peniche, em noites excessivamente húmidas. 
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 - Comunicou que tinham fechado duas escolas de rendas de bilros, que tinham 
apontado como causa a falta de apoio da Câmara. Referiu que a Rendibilros só estava 
praticamente aberta e que só existia a escola da Câmara. 
     - Perguntou se os parques infantis cumpriam as normas de segurança a que 
estavam obrigadas, nomeadamente em relação ao tipo de piso. 
 - Informou que na Comissão Municipal de Segurança tinha sido abordada a 
questão da segurança e que a sinistralidade com mortos tinha aumentado. 
 - Acrescentou que era urgente tomar medidas de sensibilização no domínio da 
prevenção rodoviária, essencialmente dirigidas aos condutores mais jovens. 
 - Disse que era também da opinião de João Paulo Teófilo, quanto aos Sabores do 
Mar, que tinha sido desvirtuado em relação ao formato original. 
 - Perguntou qual o valor a pagar pelo espectáculo de Pedro Abrunhosa e se era 
pago antes ou depois da actuação. 
 - Disse também que no Natal Penicheiro só tinham actuado grupos de Peniche, 
perguntando quais tinham sido os valores pagos, se tinham sido pagos antes ou depois 
da actuação e se efectivamente já tinham sido pagos. 
 
 Presidente da Câmara: 
 - Sobre o Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos disse que o 
Vereador Jorge Abrantes daria uma informação sobre o assunto. 
 - Disse também que o referido plano tinha tido momentos de participação 
pública muito interessantes e deu conhecimento da nova entidade pública interveniente 
neste processo (ARH Tejo), reguladora dos recursos hídricos e que tinha capacidade de 
implementação das normas do regulamento. 
 - Em relação à venda ambulante em frente ao Mercado Municipal, disse que 
durante este mandato a fiscalização por parte da PSP tinha estado a funcionar de forma 
regular, mas posteriormente aquele força policial tinha deixado de fazer o policiamento, 
com a justificação de que o António Maria fazia venda ambulante frente à antiga 
Socopel. Salientou que, se a PSP, em termos locais, não assumia as suas 
responsabilidades, faria diligencias neste campo a nível superior. 
 - Comunicou que o Vereador Jorge Abrantes daria uma explicação sobre as 
questões de trânsito, referindo que esta matéria tinha sido trabalhada numa reunião 
pública e numa reunião com a ACISP. 
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 - Quanto aos Sabores do Mar, disse que tinha havido uma orientação para haver 
uma adesão da restauração com qualidade, condições de higiene e segurança e que 
tinha havido um impacto nunca antes conseguido. 
 - Comunicou que o Vice–Presidente daria uma informação sobre o Parque 
Urbano, acrescentado que a solução sobre as águas pluviais encontrada para a Avenida 
Monsenhor Bastos tinha envolvido todos os recursos municipais e que, embora não 
fosse a melhor, tinha sido a solução possível. 
 - Sobre o Hospital Oeste Norte, disse que se tinha garantido a criação do serviço 
de urgência básica em Peniche e deu conhecimento da reunião realizada com o 
Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Acrescentou 
que, a 13 de Maio, seria realizada uma reunião com as estruturas de saúde que tinham 
influência no Município de Peniche, para darem conta do faseamento das intervenções 
para o Hospital de Peniche. 
 - Informou que o Prohabita iria contribuir para a resolução do problema do 
acampamento de etnia cigana, mas que a solução não passaria só pelo Município de 
Peniche mas também por um conjunto de entidades vocacionadas para a resolução de 
problemas deste tipo. 
 - Comunicou também sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, que tinha 
realizado uma reunião com representantes da GNR, sobre o terreno necessário para 
aquela obra, informando sobre os trânsitos a desenvolver para a disponibilização da 
referida parcela de terreno. Informou ainda que estava assegurada a necessária 
comparticipação financeira, através do Programa Operacional do Oeste. Recusou em 
absoluto que a Câmara tivesse tratado mal este assunto e disse que a Câmara a tinha 
trabalhado de forma participada, inclusivamente com a Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia e não de forma impositiva 
 - Quanto a programa Prohabita disse que havia predeterminação em intervir no 
reordenamento do Bairro do Calvário e que ainda não estavam definidas o número de 
pisos a construir. 
 - Informou que o corte de energia eléctrica tinha ocorrido numa noite muito 
húmida, devido a um problema ocorrido na Plastimar. 
 - Em relação às rendas de bilros disse que o apoio actualmente dado à 
Rendibilros era idêntico ao apoio dado em anteriores mandatos e que, em matéria de 
renda de bilros, era praticado agora um apoio mais significativo e consistente do que 
anteriormente. 
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 - Disse ainda que a ênfase como foram apresentadas as questões de segurança, 
criminalidade e sinistralidade, não correspondia à forma como foram apresentadas 
pelas forças de segurança no Conselho Municipal de Segurança, que indiciavam uma 
melhoria. 
 - Comunicou que viria a Assembleia Municipal um relatório completo e 
sustentado sobre as questões de segurança de Peniche. 
 - Informou que o espectáculo de Pedro Abrunhosa custaria 29.000 euros e que 
seria pago antes do espectáculo e que não tinha informações sobre o pagamento aos 
grupos que tinham actuado no Natal Penicheiro. 
 
 Vice–Presidente da Câmara: 
 - Disse que a cultura era uma questão que deveria ser estimulada por todos os 
autarcas e que os custos, embora devessem ser tidos em conta, não deveriam constituir 
obstáculos. Acrescentou que tinha feito um esforço de contenção de custos em relação 
aos outros artistas. Reconheceu que as pessoas que viviam da arte e da cultura tinham 
dificuldades acrescidas e que por isso tentavam receber antecipadamente. 
 - Informou que todos os parques infantis cumpriam todas as normas legais 
reguladoras da matéria e que os pisos poderiam ser de materiais diversos, uma vez que 
a lei não obrigava a um só tipo. 
 - Deu dados objectivos sobre as rendas de bilros e explicou o que se tinha 
passado com a Rendibilros. 
 - Disse que o apoio dadas á renda de bilros era idêntico ao que vinha a ser dado 
em anteriores mandatos e que a Direcção-Geral de Educação tinha acabado com o apoio 
que vinha a dar, tendo a Câmara assumido esse apoio. 
 - Comparou os gastos suportados com a publicação de jornal municipal com os 
anteriores mandatos, dizendo que no anterior mandato tinha havido mais edições. 
 - Quanto à Avenida Monsenhor Bastos, informou sobre a intervenção feita para 
saneamento das águas pluviais e disse que iriam ser plantadas cerca de 1000 árvores no 
Parque Urbano, em Outubro próximo. 
 
 Vereador Jorge Abrantes: 
 - Disse que o Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos ainda não 
tinha sido publicado no Diário da Republica e já estavam a querer resultados. 
Acrescentou que esta era uma matéria em que se deveria tentar recuperar o tempo 
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perdido e que, com a aprovação do plano, a câmara já poderia criar condições para a 
conservação do caminho de acesso. 
 - Lamentou que João Paulo Teófilo e José Leitão ignorassem que a Comissão de 
Transito tivesse reunido para tratar de questões associadas ao Largo 5 de Outubro, ao 
Largo D. Pedro V e à Rua José Estêvão. Deu uma informação sobre as iniciativas 
programadas para encontrar soluções para os espaços referenciados. 
 - Sobre a ETAR de Peniche referiu que a não convocação da comissão de 
acompanhamento passava pela indefinição da solução técnica para a ETAR. 
 - Disse que o relatório de gestão identificava os problemas e respectivas soluções 
propostas e descrevia as intervenções da unidade industrial responsável por mais de 
70% dos efluentes. Deu uma informação circunstanciada sobre as demarches em curso, 
bem como do parecer pedido à Universidade Nova sobre o assunto. 
 
 José Leitão: 
 - Quanto à segurança tinha dito que a sinistralidade rodoviária tinha piorado e 
que isso era um facto. 
 - Referiu também que os grupos que tinham actuado no Natal Penicheiro ainda 
não tinham recebido que, em relação às rendas de bilros, duas escolas tinham fechado e 
que, apesar da qualidade, a quantidade de rendilheiras tinha diminuído. 
 - Sobre os boletins municipais, disse que, quando pertencia ao executivo eram 
quase sempre feitos manualmente e que os seus custos eram comparativamente muito 
inferiores. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
 No período de audição do público usaram da palavra os munícipes, adiante 
identificados: 
 
 Raul Correia: 
 - Disse que tinha adquirido uma casa insalubre e deu conhecimento que a 
Câmara tinha permitido a junção ao seu processo de obras de uma nova ficha técnica, 
que continha falsas declarações, ao fim de três anos e meio da construção estar 
concluída. Acrescentou que só queria dar conhecimento aos membros da Assembleia do 
que é que se estava a passar com o seu processo de obras nos serviços da Câmara. 
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 Francisco Alexandre: 
 - Sobre a casa que tinha adquirido disse que o parecer jurídico elaborado pelo 
consultor jurídico municipal, não condizia com as vistorias efectuadas. Fez algumas 
perguntas sobre o que considerava desconformidades legais em relação à actuação da 
Câmara, relativamente ao seu processo. 
  
 Justina Alexandre: 
 - Referiu-se à entrevista concedida por José António Marques de Freitas ao Jornal 
Correio Popular, sobre o processo de construção da sua habitação, desmentido as 
afirmações feitas pelo referido construtor e leu a correspondência trocada com o 
mesmo. 
  
 Henrique Bertino: 
 - Disse que Raul Correia estava a passar por momentos nada fáceis, mas que o 
processo tinha de ser tratado pelas vias judiciais. 
 - Acrescentou que a alteração da ficha técnica só vinha dar razão a Raul Correia e 
que se havia falhas processuais, a Câmara só teria de agir de acordo com o que fosse 
apurado. 
 - Sobre a exposição de Francisco Alexandre, disse que um parecer de um jurista 
não fazia lei e que nada o podia contrariar, num resultado da vistoria. Disse também 
que deveria ser solicitado, junto do jornal, o direito da resposta, em relação à entrevista 
do promotor. 
 
 Silvino João: 
 - Em relação à intervenção de Francisco Alexandre, disse que tinha ouvido com 
bastante atenção, que tinha tido o cuidado de falar com o construtor e que ambos 
diziam que o outro estava a mentir. Acrescentou que face aos desencontros de 
afirmações, poderia ser nomeada uma comissão para apurar a verdade. Disse por 
ultimo que pensava que a Assembleia Municipal não poderia fazer nada sobre o caso, 
por não ter competência para tal. 
  
 Tiago Gonçalves: 
 - Disse que entendia que eram processos de pessoas que lhes trazia grandes 
transtornos e que deviam ser apuradas as responsabilidades de acordo com a lei. 
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 - Referiu que a Assembleia Municipal não tinha competência para resolver o 
assunto, podendo só tomar conhecimento dos processos e que as questões tinham de 
ser resolvidas pelas pessoas envolvidas, nos locais próprios. 
 
 Júlio Coelho: 
 - Agradeceu às pessoas que tinham trazido os seus problemas à Assembleia 
Municipal, disse que o caso era uma questão de direito e uma questão de fiscalização, 
esta da competência da Câmara. Sobre o parecer jurídico disse que valia o que valia e 
que devia despertar a Assembleia Municipal para que, de futuro, casos como estes não 
acontecessem. Alertou a Câmara para que, logo que tivesse oportunidade, deveria 
modificar o regulamento, elevando os padrões de qualidade exigíveis e os elementos da 
Assembleia Municipal para que, de futuro todos estivessem mais atentos aos conteúdos 
dos regulamentos apreciados e aprovados por este órgão autárquico. 
 - Chamou a atenção do facto de Francisco Alexandre ter entregue documentos na 
bancada do CDU, quando os deveria entregar na Mesa da Assembleia. 
 
 Henrique Bertino: 
 - Disse que era amigo de Raul Correia e que por não conhecer o auto de vistoria, 
o Raul Correia tinha-lhe entregue uma cópia. Acrescentou que o regulamento tinha 
funcionado, mas que os processos poderiam ser morosos. 
 - Salientou que o que seria interessante era que fossem apresentados contributos 
concretos para melhorar os regulamentos e que estes casos servissem como exemplo 
para que não se repetissem no futuro. 
 
 Júlio Coelho: 
 - Disse que não tinha posto em causa que o regulamento não tivesse sido bem 
aplicado e que estes casos deveriam ser dados a conhecer para que, de futuro fossem 
melhor analisados os documentos, com mais sentido critico e despertos para 
possibilidades de incumprimento dos projectos. 
 
 Presidente da Câmara: 
 - Disse que tinha havido toda a disponibilidade da parte  da Câmara, do ponto 
de visto politico e técnico e que tinha confiança no trabalho efectuado nestes processos 
pelos técnicos municipais e pelo consultor jurídico. 
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 - Acrescentou que tudo o que a Câmara poderia fazer no apuramento das 
responsabilidades tinha sido feito e que para serem realizadas fiscalizações preventivas, 
tinham sido contratadas pela Câmara dois técnicos, a fim de serem detectados 
irregularidades construtivas. 
 
 A Chefe da Divisão Administrativa deu uma explicação pormenorizada sobre 
os trâmites já desenvolvidos sobre os processos de Raul Correia, Francisco Alexandre e 
Luís Chagas. 
 

Depois do Período de Intervenção do Público, continuou a ser discutido o ponto 
de Antes da Ordem do Dia. 

 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA - OUTROS:   

 
Usaram da palavra os Senhores a seguir identificados: 

 
 Rui Martins: 
 - Disse que ao ouvir o Presidente da Câmara e os Vereadores, concluiu que havia 
dinheiro para festas e publicações de jornais e que poderiam responder ao que 
perguntou na ultima sessão, isto é, quais as medidas tomadas pela Câmara para ajudar 
as populações de Peniche no combate à crise, para trazer o desenvolvimento ao 
Município e para diminuir o desemprego. 
 - Fez alusão aos pagamentos a fornecedores, contrapondo com o pagamento 
antecipado a artistas. Lembrou também as afirmações do Presidente da Câmara, feitas 
em 2002/09/06, sobre a realização de só 6 feiras por ano e outras afirmações feitas sobre 
o Parque das Gaivotas. 
 - Perguntou quando é que o Vice–Presidente indicaria o responsável por Peniche 
ter perdido o financiamento para a construção de 3 mini – campos de relva sintética. 
 - Disse também que tinha ouvido a entrevista do Vice–Presidente à rádio 102 FM 
e perguntou para quando estava previsto a construção de um polidesportivo para 
Ferrel e a pintura de passadeiras para peões. 
 
 Afonso Clara: 
 -Aceitou as explicações sobre a barragem de S. Domingos, dados pelo Vereador 
Jorge Abrantes e disse que era preciso estar muito atento a este assunto. 
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 -Felicitou as explicações dadas pelo Presidente da Câmara, sobre o Centro 
Educativo da Atouguia da Baleia e disse que o importante para as crianças era meter-se 
mãos à obra e que não interessava querelas politicas sobre este assunto. 
 -Deixou uma mensagem de felicitações ao Sporting Clube da Estrada pela 
1ºMostra de Produtos Agrícolas de Peniche e perguntou se o Presidente da Câmara 
considerava que a ligação a Atouguia da Baleia, ainda iria ser realizada este ano. 
 
 Paulo Santos: 
 - Sobre a venda ambulante, disse que durante este mandato já tinha funcionado a 
proibição da venda ambulante frente ao Mercado Municipal e que era da 
responsabilidade da PSP o não funcionamento dessa proibição actualmente, 
perguntando quanto tempo iria levar a reposição da proibição. 
 - Afirmou que não punha em causa a obra de saneamento das bermas do Parque 
Urbano, mas considerou que merecia um acabamento mais cuidado. 
 - Disse que na primeira sessão tinha levantado o problema da passadeira de 
peões frente à Tupatour, tinha-lhe sido respondido que havia uma reunião com a 
Balealcoop e até agora nada se tinha passado. 
 - Disse também que agora não havia Campo das Gaivotas e perguntou o que é 
que a Câmara iria fazer daquele espaço. 
 - Perguntou também quando é que a Câmara iria alcatroar a Avenida 25 de Abril, 
uma vez que parecia uma manta de retalhos. 
 - Sobre a crise económica, disse que tinha havido muito dispêndio de dinheiro e 
que as aquisições tinham sido adjudicadas a empresas fora do município e recomendou 
que se deveria ter mais atenção às empresas de Peniche, focando o exemplo de Caldas 
da Rainha, que lançava obras de infraestruturais para empresas do seu concelho, para 
criar emprego. 
 - Acrescentou que o que tinha visto era a Câmara dizer não aos grupos que 
querem investir no Município de Peniche e que Politica de lado e se deixasse a politica 
de lado e se tentasse criar postos de trabalho. 
 
 Américo Gonçalves: 
 - Propôs que se cumprisse o regimento deste Assembleia Municipal no tocante ao 
período de antes da ordem do dia. 
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 - Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, disse que se tinha dado um 
salto para trás e o que se iria fazer era um erro para as crianças, da responsabilidade da 
Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 
 Presidente da Mesa: 
 -Disse que se não estava a cumprir o Regimento era por culpa dos grupos 
políticos municipais e que iria pôr o problema aos mesmos. 
 
 Henrique Bertino: 
 - Perguntou como estava o concurso para recuperação do Fosso da Muralha, a 
elaboração do anteprojecto da rede de ciclo vias da cidade. O projecto do Molho Leste e 
a remodelação da Estação R.N. 
 - Sobre a venda ambulante, disse que havia duas excepções desde que era 
Presidente da Junta e que não havia qualquer autorização para essas excepções, que 
tinham começado no anterior mandato. 
 - Em relação ao Parque Urbano, disse que a obra de saneamento pluvial tinha 
sido a possível a curto prazo e com baixo custo. 
 - Referiu que os terrenos não tinham sido preparados para receberem a plantação 
de árvores. 
 - Quanto ao Hospital Oeste Norte, disse que Peniche deveria ter uma 
participação muito intensa para defender os interesses da sua população e que deveria 
ser acessível independentemente da sua localização. 
 - Realçou que o acampamento de etnia cigana na zona central de Peniche já 
existia há mais de 20 anos, que tinha de ser resolvido o seu alojamento e que ninguém 
queria ficar com eles ao pé. 
 - Informou que a comissão de trânsito tinha reunido em 7 de Maio e que alguns 
elementos da Assembleia Municipal tinham faltado. 
 - Em relação ao concurso para fornecimento de cimento, disse que a nova lei 
tinha burocratizado mais os concursos e informou sobre o que tinha sido feito em 
relação ao fornecedor. 
 - Por último, fez uma referência sobre a situação do sector das pescas, assim 
como das intervenções das forças politicas com assento na Câmara e Assembleia 
Municipal realçando a falta de colaboração das mesmas para com o Executivo 
Municipal. 
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 Tiago Gonçalves: 
 - Disse que tinha intervenções para fazer sobre 11 assuntos e que ficava 
prejudicado por se ter inscrito tarde. 
 - Propôs que na próxima reunião se continuasse com o Período Antes da Ordem 
do Dia, com as pessoas que se encontravam inscritos para falar nesta reunião. Salientou 
que achava que era um direito que lhe assistia. 
 
 Presidente da Mesa: 
 - Disse que na próxima reunião, a realizar a 8 de Maio, iria dar uma hora de 
Período Antes da Ordem do Dia para intervirem Tiago Gonçalves, Rui Carvalho, José 
António Amador, Júlio Coelho, Afonso Clara e Américo Gonçalves. 
 - Fez um apelo para o bom funcionamento da Assembleia Municipal  
 
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 uma hora e trinta 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. 


