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AACC TT AA    NN.. ºº     77//22000099  

 

A C TA  D A  S E S S ÃO  O RD I NÁR I A  DO  M Ê S  D E  S E T EMB RO  DA  

A S S EMB L E I A  MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  R E A L I Z ADA  NO  D I A  

2 3   D E   S E T EMB RO   D E   2 0 0 9 :  

 

Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano dois mil e nove, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco 

minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação e Orlando Ferreira 

Cipriano Santos, respectivamente Presidente e Segundo Secretários da Mesa, e os 

Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, 

Sebastião Codinha Batalha, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição 

João, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, José António Bombas Amador, 

Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória Félix Martins Braz, Alina Maria 

Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, João Paulo Oliveira Teófilo, Paulo Jorge Ferreira 

Santos, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Gabriel da 

Graça Barreiro Gonçalves, Miguel Filipe da Silva Paiva, José António Leitão da Silva, 

Jorge Santos Carvalho, Júlio Alberto Silva Coelho, Rui António Rodrigues Carvalho, 

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 deliberação camarária de 13 de Julho de 

2009, que aprovou a conversão da Comunidade Urbana do Oeste em Associação de 

Municípios de Fins Específicos e os respectivos estatutos; 

2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 7 de Setembro de 

2009, que aprovou a adesão do Município de Peniche à Associação de Municípios de 

Fins Específicos referida no ponto 1 e a cessão, pelo seu valor nominal, da participação 

social do Município de Peniche na Resioeste – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A. para a mesma associação. 

3. Apreciação e votação da deliberação camarária de 21 de Setembro de 

2009, que aprovou os estatutos da OesteSustentável – Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Oeste. 

 

2.º - Período de intervenção do público. 
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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. 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS :  

 

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

justificação de faltas à reunião de hoje, por motivos de ordem pessoal e profissional, a 

seguir indicados: 

- Do Senhor Américo Araújo Gonçalves; 

- Do Senhor Armindo Craveiro Fernandes; 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha. 

 

A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que, cerca de quarenta e oito horas antes, tinha sido enviado um assunto 

para incluir na ordem de trabalhos desta reunião, aprovado na reunião de Câmara de 

21 de Setembro e perguntou se os elementos da Assembleia estavam em condições de 

discutir este assunto, uma vez que alguns elementos tinham dito que não o tinham 

recebido. 

 

Presidente da Câmara: 

Comunicou que o assunto tinha sido aprovado por unanimidade na Câmara e 

como a sua aprovação tinha alguma urgência, por isso tinha sido enviado para esta 

sessão da Assembleia Municipal. 

 

João Paulo Teófilo: 

Esclareceu que tinha recebido no seu e-mail o assunto em questão, mas que não 

tinha tido tempo de o analisar. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que, atendendo ao interesse municipal do assunto ser analisado nesta 

sessão perguntou se a Assembleia estava em condições de o analisar e votar. 
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José Leitão: 

Disse que da parte do PSD não via inconveniente em incluir o assunto na ordem 

de trabalhos, sugerindo que fossem distribuídas fotocópias do mesmo aos elementos da 

Assembleia que não o consultaram no respectivo e-mail. 

 

Presidente da Mesa: 

Perguntou se não havia inconveniente em o assunto em questão ser incluído na 

ordem de trabalhos, ao que os elementos da Assembleia responderam afirmativamente. 

 

Presidente da Câmara: 

Dado que nem todos os elementos da Assembleia Municipal tinham acedido ao 

assunto, através dos respectivos e-mails, perguntou quantos conjuntos de fotocópias 

eram necessárias, tendo ficado acordado serem distribuídas quatro conjuntos de 

fotocópias a cada força política. 

 

PERÍODO DE “ANTES ORDEM DO DIA”:  

 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 

 

 Foram presentes as actas n.º 5/2009, da sessão realizada em 18 de Junho de 2009, 

e n.º 6/2009, da sessão extraordinária realizada em 30 de Julho de 2009, tendo sido 

dispensada a leitura das mesmas por o respectivo texto haver sido previamente 

distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal. 

 

Postas à discussão e por não haver intervenção de qualquer dos elementos da 

Assembleia, seguidamente submetidas à votação, uma após outra, constaram-se os 

seguintes resultados: 

- Acta n.º 5/2009 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções; 

- Acta n.º 6/2009 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 

 

Fizeram declaração de voto verbais os elementos que se abstiveram, que 

declararam que o tinham feito por não terem estado presentes nas reuniões em questão. 

 

b) EXPEDIENTE: 
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 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 

documentos recebidos: 

1 - Carta, datada de 5 de Abril de 2009, da empresa Norberto Hipólito, L.da, 

apresentando uma exposição sobre a prática de venda ambulante em frente ao seu 

estabelecimento, denominado “Café Mar & Sol”, sito na Consolação. 

2 - Carta, registada nos n/ serviços em 5 de Maio de 2009, do Senhor Manuel 

Joaquim Leonardo, apresentando uma exposição sobre uma divisão de um terreno, sito 

no Calhau, em Peniche. 

3 - Ofício n.º 82/2009, datado de 4 de Junho de 2009, da Freguesia de São Pedro, 

remetendo convite para estar presente na apresentação de um documentário sobre a 

pesca e as tradições de Peniche, que terá lugar no próximo dia 10 de Junho; 

4 - Carta, datada de 8 de Junho de 2009, da Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Peniche, remetendo convite para as comemorações do seu 14.º aniversário, 

que terá lugar no próximo dia 12 de Julho. 

5 - Circular n.º 93/2009, datada de 30 de Junho de 2009, da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 181 do seu boletim, referentes 

ao mês de Junho. 

6 - Ofício n.º 3268, datado de 7 de Julho de 2009, da ATAM, remetendo inscrições 

para o XXIX Colóquio Nacional, que terá lugar de 21 a 24 de Outubro próximo. 

7 - Circular n.º 106/2009-AG, datado de 22 de Julho de 2009, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, dando conhecimento da preparação do XVIII 

Congresso daquela Associação.  

8 - Ofício n.º 23/2009, datado de 27 de Julho de 2009, da Assembleia de Freguesia 

de Vilar, remetendo moção relativa à sua oposição à actual proposta de fusão da 

Resioeste, S.A. com a Valorsul, S.A.. 

9 - Carta, datada de Julho de 2009, do Presidente do Patronato da Fundação Fira 

de La Municipalia de LLeida, remetendo convite para a 15.ª edição do Salão 

Internacional de Equipamentos e Serviços Municipais – Municipalia, que terá lugar de 

20 a 23 de Outubro próximo. 

10 - Carta, datada de 31 de Julho de 2009, da Fundação para a Divulgação das 

Tecnologias de Informação, remetendo convite para a cerimónia de lançamento da 

iniciativa “Um Sorriso com as TIC”, que terá lugar no próximo dia 8 de Agosto. 
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11 - Ofício n.º 117/09, datado de 4 de Agosto de 2009, da Freguesia de São Pedro, 

remetendo convite para um espectáculo de fados, intitulado “Grande Noite de Fado”, 

que terá lugar no próximo dia 14 de Agosto. 

12 - Ofício n.º 132/09, datado de 7 de Agosto de 2009, da Freguesia de São Pedro, 

informando da sua aprovação sobre a criação de abrigos para os pescadores na ribeira 

velha. 

13 - Carta n.º 4035, datada de 2 de Setembro de 2009, do Instituto Politécnico de 

Leiria, remetendo documentação para divulgação, relativa à realização de novos cursos 

de mestrados para o ano lectivo de 2009/2010. 

14 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Do Rancho Folclórico D. Pedro I, para o Festival de Folclore, que tem lugar no 

dia 30 de Agosto de 2009; 

b) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a inauguração da exposição de pintura 

“Olha por Mim”, de Mirtilo Gomes, que tem lugar no dia 17 de Setembro de 2009; 

c) Do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, para a apresentação da Bolsa 

de Voluntariado “Vinde e Vede”, que tem lugar no dia 21 de Setembro de 2009; 

d) Do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sines, para a cerimónia oficial 

da XI edição do Festival Músicas do Mundo, que tem lugar no dia 22 de Julho de 2009; 

e) Da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, para o 13.º Festival de Bandas, que 

tem lugar no dia 20 de Setembro de 2009; 

f) Do Núcleo de Caldas da Rainha da Liga dos Combatentes, para as 

Comemorações do seu 85.º aniversário, que tem lugar no dia 26 de Julho de 2009; 

g) Da Associação de Solidariedade de Ferrel, para a inauguração das instalações 

do Centro Social daquela localidade, que tem lugar no dia 6 de Agosto de 2009; 

15 - Exemplar n.º 278 – Junho 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 

16 - Exemplar n.º 279 – Julho 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 

17 - Exemplar n.º 93 - Agosto de 2009, do Jornal do STAL. 

18 - Exemplar n.º 75 – Maio de 2009, da revista “Transportes – Carga & 

Mercadorias”; 

19 - Exemplar n.º 18 – Julho de 2009, do boletim informativo da Águas do Oeste 

“Adonotícias”; 

20 - Exemplar n.º 25 – Agosto de 2009, da revista da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo; 
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21 - Exemplar n.º 12 e 13 – Junho e Julho de 2009, do Boletim Informativo do 

Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. 

22 - Exemplares n.º 204, 205 e 206 – Julho, Agosto e Setembro de 2009, dos 

Boletins Informativos da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de 

Peniche. 

 

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. 

 

 Não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

 

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, houve as seguintes 

intervenções: 

 

Presidente da Câmara: 

Pediu desculpa por intervir neste ponto e comunicou que a Câmara Municipal 

tinha aprovado, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento de António 

Diogo, reconhecendo a importância da sua intervenção em prol do desenvolvimento da 

prática do xadrez no Município de Peniche. Por isso, deixava esta nota para que a 

Assembleia considerasse o assunto. 

 

Presidente da Mesa: 

Propôs que a Assembleia aprovasse também um voto de pesar pelo falecimento 

de António Diogo, em reconhecimento da sua dedicação à divulgação da prática do 

xadrez no Município de Peniche. 

 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar 

proposto. 
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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: 

 

Paulo Santos: 

Disse que, por ser a última vez que estava na Assembleia, ia fazer algumas 

constatações do que tinham sido os quatro anos de mandato. 

Sobre o parque urbano à entrada da cidade, disse que ninguém se lembrava de 

acabar a obra, porque a seu ver não estava acabada. 

Em relação aos alcatroamentos, disse que se tinha posto alcatrão a mais, que se 

tinha alcatroado o parque em frente ao Tribunal, que não tinha buracos, e que pelo 

menos deveriam tirar o alcatrão das sarjetas. 

Quanto à construção de passadeira frente ao Baleal Sol Village II, lembrou o que 

tinha sido dito pelo Presidente da Câmara sobre o assunto e disse que nem passadeira 

superior, nem passadeira inferior tinha sido feita. 

Disse também que nada tinha sido feito para regulamentar as Surf-House e 

quando houvesse algum problema é que se iria ver quem seria o responsável. 

Disse ainda que o PS tinha deixado, há quatro anos, verba no Orçamento para as 

obras na Escola de Atouguia da Baleia, que tinha sido tirada para a nova Escola e 

passados quatro anos nada tinha sido feito. Lembrou que as aulas tinham começado a 

15 e a Câmara tinha começado a fazer obras a 22, facto que não passava pela cabeça de 

ninguém, fazer obras com aulas a decorrer, anunciadas num cartaz à entrada da Escola 

com o dístico “Obra da Câmara Municipal”. Perguntou se o cartaz era para ficar 

durante o período eleitoral. 
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António Salvador: 

Disse que a Câmara andava a construir passeios e a colocar pavê em Atouguia da 

Baleia, regozijando-se por isso, mas lamentando que não tivesse sido dado 

conhecimento à Junta de Freguesia, que até poderia colaborar na execução da obra. 

Perguntou qual era o critério da Câmara de atribuir apoios às iniciativas das 

Juntas de Freguesia uma vez que tinha atribuído 250 euros à iniciativa “Pintar 

Atouguia”, com 53 participações durante todo o dia e tinha atribuído 1200 euros às “35 

Voltas ao Aterro”, com 26 participantes, iniciativa de uma Junta de Freguesia vizinha. 

Quanto aos semáforos colocados em Atouguia da Baleia disse que se deveriam 

retirar os que eram para retirar e pôr a funcionar correctamente os que eram necessários 

para regular o trânsito. 

 

José Leitão: 

Disse que era uma questão de falta de ética politica a ausência de relacionamento 

com a Junta de Atouguia da Baleia, tal como a diferenciação dos subsídios e que era 

uma questão de segurança o mau funcionamento dos semáforos. 

Referiu que outra questão ética era a distribuição do Jornal da Câmara, devido à 

quantidade de trabalhadores municipais envolvidos, que tiveram de deixar de fazer o 

serviço que deveriam para distribuírem jornais. Disse que gostaria que o Vereador Jorge 

Abrantes apresentasse as facturas da publicação dos jornais municipais, essencialmente 

deste último e que apresentasse o número de horas gastas pelos trabalhadores 

municipais na distribuição do jornal. 

Sobre a questão do Hospital de Peniche, disse que se estava a vender gato por 

lebre à população e que o preocupava o que iria acontecer em Peniche. Comunicou que 

tinha lido a lei que extinguia o Hospital de Peniche e criava o Hospital Oeste Norte e 

que não havia ainda decisão política para a sua construção. 

Em relação ao Bloco Operatório referiu que tinha sido encerrado no período de 

férias, depois para serem feitas obras, que só iriam começar para meados de 2010 e, face 

ao seu fecho ano e meio antes do começo das obras, perguntou se não se estaria a 

preparar alguma coisa. 

Interrogou-se sobre a valência do Hospital, uma vez que das 34 camas 

disponíveis, 29 eram para cuidados continuados de saúde e leu parte de um e-mail 

enviado por uma munícipe à Câmara, sobre este assunto. 

Relativamente ao comunicado emitido pelo PSD sobre o Hospital, a Câmara 
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disse que não era correcto e que não tinha razão. Sobre o pedido de explicações à 

ARSLVT, pelo presidente da Câmara, perguntou se já havia alguma resposta e leu a 

posição da CDU em 2005, concluindo que davam música às pessoas, mas faltavam as 

respostas concretas. 

Perguntou se havia apuramento de responsabilidades em relação ao erro de 

construção do muro do Cemitério de Peniche, como é que estava o processo posto em 

tribunal pela Câmara da Lourinhã, sobre uma questão de água e se estava prevista 

alguma iniciativa para comemorar o Dia Internacional do Mar. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que a munícipe que tinha enviado o e-mail à Câmara sobre a situação do 

Hospital de Peniche deveria mostrar mais respeito pelos doentes de HIV em fase 

terminal. 

 

Sebastião Batalha: 

Referiu-se ao ocorrido com a mudança de bancos de jardim junto ao Cemitério de 

Peniche, efectuada por trabalhadores da Junta de Freguesia da Ajuda e à conversa tida 

sobre o assunto com o Vice-Presidente da Câmara.   

 

José António Amador: 

Disse que, por na última sessão só ter tido um minuto para se referir às obras 

executadas pelo Executivo da CDU, apresentava a seguinte declaração: 

“Este Executivo da CDU tem obra feita! 

Só a oposição parece não querer ver aquilo que está à vista de todos os 

Munícipes e tivemos que levar neste mandato com alterações (Lei das Finanças Locais) 

que foram altamente penalizadoras para as autarquias e Peniche não fugiu à regra. 

Apesar disso, e graças ao trabalho criativo das autarquias da CDU, nada temos a 

temer, já que a obra produzida em apenas quatro anos de mandato fala por si. E porque 

a demagogia se combate com factos, aqui ficam apenas algumas das obras mais 

relevantes realizadas neste mandato: Construção do Parque de Feiras; obras de 

saneamento na zona da Igreja de S. Pedro; construção de 1.ª fase do Museu de Atouguia 

da Baleia; arranjos exteriores da Escola Superior de Tecnologia do Mar; intervenção na 

sala de dança do Museu Municipal; restauro da ponte velha; conclusão da obra do 

Porto da Areia Sul; arranjos urbanísticos na Praça da N.ª Sr.ª da Boa Viagem – Peniche; 

Rua da Berlengas – S. Bernardino; Rua Sacadura Cabral – Peniche; Rua das Arqueiros – 
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Geraldes; Rua da Saudade – Geraldes; Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia, Rua de 

Santo António - S. Bernardino e Rua Agasalho do Pardal em Ferrel; Rua 1.º de 

Dezembro – Serra D`El-Rei; remodelação e ampliação do Edifício Central do Cemitério, 

alargamento do Cemitério de Peniche, apoio de 100% às obras de alargamento do 

cemitério do Lugar da Estrada, Atouguia da Baleia; construção do Forúm da 

Parreirinha; reabilitação do Edifício da Acção Social e Departamento de Ambiente e 

Energia; construção de várias escadas e rampas de acesso às praias de Peniche; 

remodelação dos balneários do GDP para apoio ao campo de Jogos do Parque Urbano; 

intervenção nos Armazéns da Câmara Municipal na Prageira e aquisição e instalação de 

despoeiramento para a carpintaria; construção da ciclovia Baleal – Ferrel (1.ª e 2.ª fases); 

construção das rotundas do Juncal e na Rua do Aterro, Serra D`El – Rei; alargamento do 

Muro dos Bolhos; remodelação dos diversos balneários do Parque Municipal de 

Campismo; reabilitação da Rede Viária de todo o Concelho; arranjo das bermas do 

Buraco do Mocho; construção das pontes do Casal Moinho e do Casal da Vala 

(pedonal); arranjo urbanístico junto ao Clube Recreativo Penichense; concretização do 

projecto Cantos e Recantos na Rua da Palmeira / Rua do Poço Novo, em Serra D’El – Rei 

e dos Lavadouros de Ferrel; renovação e substituição da rede de Abrigos Rodoviários; 

rebaixamento de passeios no âmbito do programa de mobilidade; limpeza das motas 

dos rios; reparação de caminhos agrícolas; reparação e manutenção de habitação social; 

substituição de todos os brinquedos do Parque Infantil, Dr. Pires de Carvalho, 

Freguesia de S. Pedro; remoção e limpeza da embarcação Bairrista e dos Estaleiros da 

Gamboa; realização de um vasto conjunto de obras no Parque Escolar, nos Jardins de 

Infância Públicos e nas Escolas do 1.º ciclo dando às nossas Escolas a qualidade e o 

conforto que todos à muito lutávamos; a construção do Parque Urbano, a construção da 

obra do Campo da República; o inicio da obra da Biblioteca Municipal; o apoio à 

construção do sintético do Grupo Desportivo Atouguiense; Requalificação da zona 

envolvente do Coosofi, Verde-mar e Fernão de Magalhães; construção do Parque 

Infantil, em Reinaldes; construção do Parque Infantil e reabilitação do Polidesportivo, 

em Casais do Júlio; manutenção das instalações das Piscinas Municipais; as importantes 

obras de saneamento entre o Casal da Vala e o Lugar da Estrada; Casais do Júlio, S. 

Bernardino, Ribafria e a sua ligação à nova ETAR de Atouguia da Baleia; apoio 

financeiro de 100% para a construção do refeitório escolar da Bufarda; pavimentação da 

via entre Geraldes e S. Bernardino; pavimentação da via entre Geraldes, Casais do Júlio. 

Quanto à Cultura e Desporto, aquilo que os Senhores chamam festas e romarias foi feito 

mais em 4 anos de mandato da CDU do que nos últimos 25 ou 30 anos que os Senhores 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 23.09.2009  *  Livro 19 * Fl. 120 

da oposição governaram o Concelho de Peniche, é na verdade muita obra em tão pouco 

tempo aquela que foi feita pelo executivo da CDU.” 

 

João Paulo Teófilo: 

Disse que o mandato tinha sido pródigo em coisas engraçadas, tal como a 

Comissão da Assembleia constituída para tratar de problemas da ETAR, que o 

Presidente da Câmara, ao acordar, tinha-se lembrado em constituir a Comissão, para 

reunir todos os meses e, até à data, nunca tinha reunido. 

Reconheceu razão ao PSD, por não querer integrar a Comissão citada. 

Referiu também a “embrulhada” que se passou com um ponto da Ordem de 

Trabalhos da última sessão. 

Disse também que, no princípio do mandato, a CDU tinha tido muita dificuldade 

em aprovar uma proposta de financiamento por si apresentada e o PS tinha votado a 

favor. Por isso, admirava-se com a forma tão desprendida com que a Câmara tinha 

gasto o dinheiro do financiamento. 

Sobre o Campo das Gaivotas de futebol de praia disse que a Câmara tinha-o 

construído e depois “desconstruído” e em relação à placa a anunciar obras na Fonte 

Gótica, disse que nada tinha sido feito até à data.  

Também referiu que o PSD tinha viabilizado a aprovação das GOP, em troca de 

execução de determinadas obras em Atouguia da Baleia e nada tinha sido feita. 

Em relação aos requerimentos apresentados pelo PS a solicitar elementos e deu 

dois exemplos, salientando que até à data não tinham sido respondidos, evidenciando a 

forma como a Câmara tratava a Assembleia Municipal. 

Por último lembrou que, quando tinha sido aprovado o empréstimo no âmbito 

do programa “Pagar a tempo e horas”, tinha solicitado uma listagem dos credores 

contemplados e também nada lhe tinha sido entregue até à data. 

 

Presidente da Câmara: 

Quanto a questões de ética disse que nunca esperava que José Leitão fizesse 

juízos de valor, uma vez que insinuou de forma clara esses juízos, pondo em causa a 

sua honestidade, facto que não tolerava. Acrescentou que se orgulhava muito que a 

Urgência do Hospital não tivesse fechado, como fechou em muitas localidades e que 

denegrir este facto era pôr em causa não só questões do plano político, mas também do 

plano pessoal.  

Disse também que o PSD publicava comunicados à população que não diziam a 
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verdade e que tal facto só poderia ter uma resposta institucional. 

Deu nota do compromisso assumido pelo Governo sobre o assunto, que ainda 

estava em vigor, por não ter sido denunciado por qualquer das partes e por isso, quem 

viesse para a Câmara e Assembleia, decorrente das próximas eleições autárquicas, teria 

o dever de defender esse compromisso assumido pelo Governo. 

Comunicou que o que tinha feito com o e-mail da munícipe referida, tinha sido o 

tentar obter respostas das entidades próprias e deu conta das várias diligências 

efectuadas junto do Presidente do Conselho de Administração da ARSLVT. 

Salientou o esforço colectivo para se ter um serviço de Urgência Básica, referindo 

o investimento presente para esta área. 

Recusou em absoluto alguns juízos de valor expressos por Paulo Santos sobre a 

segurança das Surfcamps, dizendo que tinha muita honra de, no seu mandato, se ter 

feito a opção estratégica de actividades inseridas na fileira da onda, que teria o seu 

corolário máximo na iniciativa que iria decorrer em Peniche, de 19 a 30 de Outubro 

próximo. 

Disse também que os Surfcamps se teriam de adaptar, até Abril de 2010, à 

legislação em vigor. 

Sobre a questão levantada sobre os semáforos, disse que a Câmara não se podia 

responsabilizar porque a estrada ainda não tinha sido municipalizada e que a questão já 

tinha sido posta à Estradas de Portugal. 

Disse, por último, que o jornal municipal tinha sido distribuído por 

trabalhadores municipais, porque com outras formas de distribuição os jornais não 

chegavam ao destino. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 

No período de audição do público não se registou qualquer intervenção. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - CONTINUAÇÃO: 

 

Júlio Coelho: 

Disse que era preciso ter cuidado ao ler as obras realizadas pela CDU, porque 

não sabia qual era a obra de Arranjos Exteriores da ESTM, uma vez que esta obra não 

era da responsabilidade da Câmara. Esclareceu que a Câmara só tinha feito o 

asfaltamento do acesso, que por sinal até tinha tido uma derrapagem no prazo de 
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execução. 

Em termos de balanço disse que esperava que muito mais coisas fossem feitas, 

nomeadamente no ordenamento do território, em que tudo tinha ficado na gaveta. 

Quanto ao programa “Pagar a tempo e horas”, disse que a Assembleia deu a 

sua concordância e perguntou quais eram os ganhos sobre o prazo de pagamento de 

120 dias aos credores. 

 

Tiago Gonçalves:   

Referiu-se à transferência de quatro bancos de jardim, junto ao Cemitério de 

Peniche, protagonizada pela Junta de Freguesia da Ajuda, sem ser dado conhecimento 

ao Presidente da Junta de Freguesia da Conceição, facto que achava pouco correcto. 

Disse que Peniche tinha passado ao lado do Dia da Mobilidade, lembrando os 

problemas do Largo de 5 de Outubro e ruas adjacentes. 

Sobre o relvado sintético do campo de jogos do GDA, referiu-se à trapalhada 

relacionada com os protocolos a celebrar com o referido clube e à ausência de qualquer 

referência a este facto no relatório do Presidente da Câmara. 

Disse também que era preciso que a Comissão de Acompanhamento das 

Urgências do Hospital fizesse o seu trabalho, o que não tinha acontecido até aqui. 

Por último fez referências à capa e ao editorial do jornal municipal e mandou 

tirar as conclusões que se mostrassem pertinentes. 

 

Paulo Santos: 

Disse que lhe tinham dado uma lista de obras para ele ler e fez referências a 

algumas obras constantes na lista de reduzida importância. 

Disse ainda que, depois de ouvir a explicação do Presidente da Câmara sobre o 

Hospital de Peniche, tinha ficado convencido a votar PS. 

 

José Leitão:   

 Afirmou que na Assembleia não havia relações pessoais, mas sim debate 

politico e que tinha sido sempre muito séptico em relação às Urgências do Hospital de 

Peniche e estava a ver que tinha razão. Salientou que o acordo de compromisso que era 

mencionado sempre pelo Presidente da Câmara nunca tinha sido assinado pelas partes. 

 

Henrique Bertino:  

Chamou a atenção para a remoção de propaganda eleitoral colocada junto às 
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Assembleias de Voto. 

Deu uma explicação sobre o que se tinha passado em relação à recolocação dos 

bancos de jardim junto ao Cemitério de Peniche, salientando que tinha constituído um 

trabalho de parceria com a Câmara, facto habitual acontecer entre o citado órgão 

autárquico e as Juntas de Freguesia. 

Perguntou se o PSD tinha feito algum inquérito sobre o muro do Cemitério, 

para apurar o responsável e disse que no passado já tinha havido coisas muito mais 

graves e nada tinha sido feito. 

Perguntou também ao Presidente da Câmara como estava o processo de 

concurso da Recuperação do Fosso da Muralha, como estava a intervenção a fazer no 

Mercado Municipal, dizendo que esperava que o problema da venda ambulante junto 

àquela infra-estrutura fosse resolvido no próximo mandato. 

Perguntou ainda qual era o ponto de situação do Centro Educativo de Atouguia 

da Baleia e como estava a ser preparada a etapa do Campeonato Mundial de Surf. 

 

José António Amador: 

Disse que a CDU discutia colectivamente o que se fazia e que para dar a 

conhecer toda a obra que a Câmara tinha feito, teria de haver um jornal municipal 

muito maior. Frisou que não havia mal em a população conhecer as obras. 

Sobre o caso das Urgências do Hospital, lembrou que até à realização de um 

simples abaixo-assinado entre a população tinha sido recusado por certas forças 

políticas da Câmara. 

Por último, disse que via um bom arranjo exterior em volta da ESTM. 

 

António Salvador: 

Sobre os semáforos da Freguesia de Atouguia da Baleia, disse que tinha levado 

dois anos a enviar ofícios à Câmara, tendo recebido a resposta de que o assunto era com 

as Estradas de Portugal. Disse também que, face à resposta tinha oficiado as Estradas de 

Portugal e esta entidade tinha respondido que o assunto era com a Câmara. Historiou 

este processo e solicitou que se entendessem uma vez por todas.  

Alertou para a falta de sinalização indicativa de Ferrel e Atouguia da Baleia na 

rotunda do IP6, referindo também outras faltas de sinalização e de rails. 

Disse que o alargamento dos Cemitérios do Lugar da Estrada e de Atouguia da 

Baleia tinha sido financiado a 100% pela Câmara, mas que a última parte do 

financiamento ainda não tinha sido paga, assim como alguns subsídios atribuídos mas 
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ainda não pagos. 

Perguntou se havia subsídio para os custos suportados com as comemorações 

do 25 de Abril, como estava a colocação de manilhas no Rio do Casal Moinho e de quem 

era a responsabilidade da conservação das vias do Bairro dos Ferreiros, na Bufarda, 

danificados há mais de 2 anos. 

 

Orlando Santos: 

Referiu, no âmbito dos transportes escolares, o mau serviço prestado pela 

Rodoviária do Tejo aos alunos, que os obrigava a andar a pé quando não haveria 

necessidade disso. 

 

Sebastião Batalha: 

Disse que agradecia a ajuda do Presidente da Junta da Freguesia da Ajuda sobre 

a recolocação de bancos de jardim junto ao Cemitério de Peniche, mas que tinha ficado 

aborrecido por não ter sido informado de nada. Explicou como se tinham passado os 

factos e manifestou o seu desagrado pela situação criada. 

 

Júlio Coelho: 

Lamentou a forma como tinha sido feita a defesa dos arranjos exteriores da 

ESTM, por não se estar a respeitar nem a Escola, nem os alunos, nem os seus 

trabalhadores. 

 

José António Amador: 

Deu um esclarecimento sobre o que tinha dito sobre os arranjos exteriores em 

questão. 

 

João Paulo Teófilo: 

Despediu-se dos seus colegas da Assembleia Municipal e desejou que a 

próxima Assembleia fizesse um bom trabalho em prol de Peniche. 

 

Presidente da Câmara: 

Explicou que tinha havido a atitude de apresentar desculpas ao Presidente da 

Junta de Freguesia da Conceição e felicitou a Freguesia da Ajuda pela colaboração. 

Comunicou que a obra da 2.ª fase do Museu de Atouguia tinha sido adjudicada 

em 21 de Setembro, deu uma informação pormenorizada sobre a obra do Fosso da 
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Muralha, também adjudicada em 21 de Setembro, referiu os financiamentos através do 

QREN e dos protocolos já firmados com as entidades governamentais. 

Referiu também as obras incluídas no projecto de Regeneração Urbana e do 

Grupo de Acção Costeira. 

Deu um esclarecimento sobre a venda ambulante e, sobre o Centro Educativo 

de Atouguia da Baleia, disse que tinha sido encontrada uma nova localização e que os 

técnicos estavam a trabalhar no respectivo projecto. Acrescentou que a questão da 

localização estava ligada a questões de segurança. 

Informou que tinha tido uma reunião com os actores empresariais locais para 

preparar a etapa do campeonato do Mundo de Surf, que a questão dos rails já tinha sido 

colocada às Estradas de Portugal, numa visita efectuada há menos de uma semana e 

que, sobre os semáforos, o problema iria ser colocado na reunião mensal sobre o 

trânsito do Governo Civil. 

Disse também que as Juntas de Freguesia já tinham enviado os elementos 

solicitados, para se fazer a atribuição dos subsídios para custear as comemorações do 25 

de Abril. 

Salientou a colaboração com as Juntas de Freguesia, aconselhando a que 

fizessem um balanço sobre a cedência de materiais, que não tinha comparação em 

relação a outros mandatos. 

Disse, por último, que não tinha conhecimento da Rodoviária do Tejo estar a 

prestar um mau serviço em relação aos transportes escolares e encarregou o Vice-

Presidente de esclarecer a situação. 

 

Vice-Presidente:       

Esclareceu que o caso da recolocação dos bancos de jardim era uma tempestade 

num copo de água. 

Disse também, em relação aos semáforos de Atouguia da Baleia que não 

funcionavam, que só a Estradas de Portugal os podia retirar. 

 

Sebastião Batalha: 

Referiu o protocolo celebrado com a Câmara que não tinha nada a ver com o 

caso dos bancos de jardim e fez algumas considerações sobre o assunto. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 13 DE JULHO DE 2009, QUE 

APROVOU A CONVERSÃO DA COMUNIDADE URBANA DO OESTE EM ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DE FINS ESPECÍFICOS E OS RESPECTIVOS ESTATUTOS: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem de 

trabalho, não verificaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 7 DE SETEMBRO DE 2009, QUE 

APROVOU A ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE FINS 

ESPECÍFICOS REFERIDA NO PONTO 1 E A CESSÃO, PELO SEU VALOR NOMINAL, DA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE NA RESIOESTE – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A. PARA A MESMA ASSOCIAÇÃO: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem de 

trabalhos, não se verificaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida a votação foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2009, QUE 

APROVOU OS ESTATUTOS DA OESTESUSTENTÁVEL – AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E 

AMBIENTE DO OESTE: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem de 

trabalhos, interveio o Senhor adiante identificado, 

 

José Leitão 

Perguntou se não era preciso mandatar o Presidente da Câmara para assinar a 

adesão. 

Foi esclarecido que por lei, o presidente da Câmara, representava a Câmara em 

juízo e fora dele. 

 

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

duas abstenções. 
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Presidente da Mesa 

Leu a seguinte comunicação:  

“Tratando-se da última sessão da Assembleia Municipal deste mandato, 

justificam-se algumas palavras sobre esta honrosa experiência que tiveram a 

amabilidade de me proporcionar. 

Confesso-vos à partida que nem foi fácil, nem estou satisfeito. Já o disse, em 

várias ocasiões, que poderíamos ter feito mais e melhor, se soubéssemos canalizar toda 

a nossa energia para aquilo que é essencial para o nosso concelho, deixando o acessório, 

aquelas conversas ou intervenções com pouca ou nenhuma substância, para os 

intervalos e tempos livres. Claro que faço parte do problema e inscrevo-me desde já na 

primeira linha de responsabilidades. Mas, acreditem, não é nada fácil levar um barco a 

bom porto quando cada um rema para seu lado, ao sabor da Monção que lhe é mais 

conveniente. 

Mas ao mesmo tempo, reafirmo a minha consciência tranquila, não por ter feito 

o melhor, mas por ter tentado fazer o melhor. E, tive, felizmente, muitos dos senhores 

deputados municipais, de todas as bancadas, que souberem desculpar alguma inércia 

ou ignorância da minha parte, própria de quem procura aprender sem tempo nem 

espaço para experimentar. O meu muito obrigado aos meus colegas de mesa, pela 

compreensão e cooperação que me dispensaram. 

Esta casa é, e continuará a ser, um espaço de afirmação da liberdade, da 

expressão da diversidade de ideias e pontos de vista. Temos porventura que 

aprofundar ferramentas como a tolerância, o respeito pelo outro, o direito à diferença. 

Temos que utilizar a liberdade com toda a responsabilidade que ela implica. A política 

não tem que ser um universo esconso onde cabe tudo. Há limites que nós temos que 

estabelecer a nós próprios, se queremos construir credibilidade no discurso político. 

Não pode valer tudo e é fundamental que todos, mas todos mesmo, tenhamos cada vez 

mais consciência disto. 

Eu continuo a acreditar na nossa Terra e em todos aqueles que a querem fazer 

maior e melhor. 

Peniche, 23 de Setembro de 2009. 

Rogério Cação.” 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  
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 Para efeitos de execução imediata, submetida à 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. 


