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ACTA  DA  S E S SÃO  ORD INÁR I A  DO  MÊ S  D E  JUNHO  DA  

A S S EMB L E I A  MUN I C I PA L  D E  P EN I CHE ,  R E A L I Z ADA  NO  D I A  2 5  

D E  JUNHO  D E  2 0 1 0 :  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, 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 e Américo Araújo 

Gonçalves, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 

David Jorge Martinho Brás, António Manuel Prioste Salvador, Raul Fernando 

Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino 

Doirado Conceição João, Pedro Manuel Tavares Varão, José António Bombas Amador, 

Mariana da Conceição Santos Rocha, José Joaquim Franco Antunes, Arminda Glória 

Félix Martins Brás, Carlos Manuel Alves Santana, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 

Cristina Maria Luís Leitão, José António Leitão da Silva, Ademar Vala Marques, Paulo 

Jorge Amaro Balau, Anabela Correia Dias, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves e Natália 

Susana Colaço Rocha, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 
 

1.º - Período de "antes da ordem do dia". 

3.º - Período da ordem do dia: 

1. Apreciação e aprovação da alteração ao ponto 1 e 3 do artigo 8.º do 
Regulamento de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da 
Rede Pública. 

2. Apreciação e aprovação do Regulamento da Venda Ambulante do 
Município de Peniche. 

3. Apreciação e aprovação da adesão do Município de Peniche à 
Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã. 

4. Apreciação e aprovação das alterações ao Regimento da Assembleia 
Municipal. 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, Senhor António José Correia, o 

Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, 

Senhores Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 25.06.2010  *  Livro 20 * Fl. 112 

Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

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

suspensão de mandato por motivos profissional e pessoais, a seguir indicados: 

- Do Senhor Henrique Bertino Batista Antunes, para o dia de hoje; 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, pelo período 

de 15 dias; 

- Do Senhor Carlos Alberto Lourenço de Almeida, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, para o dia de hoje; 

- Da Senhora Anna Clara Leal Rodrigues, para o dia de hoje. 

- Do Senhor João Manuel Jesus Gomes, para o dia de hoje. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 

da CDU, os Senhores Licínio Pereira e Maria Estrela Maia de Paiva das Neves, da lista 

do PSD, o Senhor Rui Pedro Maia dos Santos, e da lista do PS, o Senhor Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a 

participar na reunião. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foi presente a acta n.º 3/2010, da sessão realizada em 23 de Abril de 2010, tendo 

sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto ter sido previamente distribuído 

pelos elementos da Assembleia Municipal. 

 

Posta à discussão, uma após outra, interveio o Senhor adiante identificado: 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que o Grupo do PS não tinha apresentado qualquer declaração de voto 

sobre os documentos previsionais e que aquele texto se referia à sua primeira 

intervenção sobre o assunto, pelo que solicitou a necessária rectificação desse lapso. 
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Submetida à votação, considerando a correcção apontada, foi a citada acta 

aprovada, por maioria, com 23 votos a favor e 3 abstenções, por os respectivos 

elementos não terem participado na sessão a que a acta dizia respeito. 

 

b) EXPEDIENTE 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 

se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 

ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um 

memorando dos documentos recebidos: 

 

1 - Carta, datada de 27 de Abril de 2010, da empresa Pharmacia Design, 

solicitando o envio de um texto destinado à introdução do Roteiro do Concelho de 

Peniche 2010. 

2 - Circular n.º 63/2010-CO, datada de 30 de Abril de 2010, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do seu Boletim. 

3 - Carta n.º 10/D/2010, datada de 17 de Maio de 2010, da União Desportiva e 

Cultural de São Bernardino, remetendo convite para estar presente nas comemorações 

do seu 60.º aniversário. 

4 - Circular n.º 80/2010-CO, datada de 31 de Maio de 2010, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do seu Boletim. 

5 - E-mail, datado de 2 de Junho de 2010, do Secretário Geral da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo, para conhecimento, a Resolução, 

aprovada pelo Conselho Geral e relativa ao tema “Os Municípios e as medidas 

complementares ao Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC). 

6 - Carta, datada de 8 de Junho de 2010, do Gabinete de Apoio aos Deputados 

do Partido Comunista Português, remetendo Pergunta Escrita apresentada pelo 

Deputado do PCP ao Parlamento Europeu à Comissão das Comunidades Europeias 

sobre “Apoio à realização em Peniche de um evento internacional de rendas de bilros”. 

7 - Carta, datada de 8 de Junho de 2010, do Gabinete de Apoio aos Deputados 

do Partido Comunista Português, remetendo Pergunta Escrita apresentada pela 

Deputada do PCP ao Parlamento Europeu à Comissão das Comunidades Europeias 

sobre “Apoio à concretização de parques infantis adaptados para crianças com 

necessidades especiais de mobilidade ou outras”. 
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8 - Carta, com a ref.ª 206-359890/XI, datada de 2 de Junho de 2010, do Grupo 

Parlamentar “Os Verdes”, remetendo cópia da intervenção proferida pela Deputada 

Heloísa Apolónia, na Assembleia da República sobre “Litoral e derrocadas de arribas”. 

9 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Do Presidente da Acompanha, para a cerimónia de abertura da iniciativa 

“24 horas de Futebol”, denominada “Drogas Népia”, com o objectivo de assinalar o 

“Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas”. 

b) Da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço e do Exército Português, 

para a inauguração do Circuito do Alqueidão, no âmbito da Rota Histórica das Linhas 

de Torres. 

10 - Exemplar n.º 215 – Junho 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

11 -  Exemplar do mês de Abril de 2010, do jornal “Voz das Misericórdias 

12 -  Exemplar do mês de Maio de 2010, do jornal “Voz das Misericórdias”. 

13 -  Exemplar n.º 19 – Maio de 2010, da Revista Casas Comuns – Habitação e 

Reabilitação Urbana do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. 

14 -  Exemplar n.º 95 – Maio de 2010, do Jornal do STAL. 

 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

O Senhor Presidente da mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto da alínea c) do nº1 do artigo 53º 

da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura por ter sido 

previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 

 

Seguidamente usou da palavra o Senhor adiante identificado: 

 

Senhor Rui Maia Santos: 

Disse que ao ler a agenda cumprida pelo Senhor Presidente da Câmara, no 

tocante ao desenvolvimento económico, verificava que os assuntos tratados não se 

enquadravam bem naquela área. 

Afirmou que se lhe afigurava que tais iniciativas não tinham muito a ver com o 

desenvolvimento local e perguntou se tinham trazido alguma valia para o Município. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 
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Disse que, de forma geral, a sua actuação se enquadrava numa das áreas de 

influência da Câmara. Esclareceu que algumas acções poderiam não ter a ver com as 

áreas onde estavam inseridas, no sentido restrito, mas que pelo seu alcance, como a 

conferência sobre a energia das ondas, poderiam vir a ter repercussões futuras no 

desenvolvimento de Peniche. Acrescentou que a Assecos protagonizava o projecto Ecos, 

sobre a eficiência energética e que a Associação de Nadadores Salvadores tinha impacto 

nas zonas das praias, zonas de forte expressão económica nas épocas balneares. 

 

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

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do assunto em epígrafe, 

intervieram os Senhores a seguir indicados: 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Em nome do Grupo da CDU, apresentou o seguinte voto de pesar: 

“Albertino João dos Santos Pereira – Beto 1967/2010 

A morte nunca faz sentido, mas é particularmente dolorosa quando atinge uma 

pessoa jovem, com um futuro promissor e com um passado recente cheio de sucesso, a 

que sempre fez questão de se associar à terra que o viu nascer. O cantor Beto era uma 

referência da nossa terra, do nosso concelho. Pessoa simples, de créditos firmados na 

profissão que escolheu, Beto estava sempre disponível para ajudar sempre que 

apelavam à sua solidariedade. Era uma pessoa particularmente acarinhada na sua terra 

natal, porque soube construir essa imagem de simpatia e amizade. 

Queremos por isso associar-nos ao pesar que se abateu sobre a generalidade das 

pessoas do nosso Concelho, e partilhada por muita gente de todos os cantos do país, 

quando foi conhecida a notícia da morte de Beto. Perdemos sem dúvida, um dos 

penichenses com maior relevo no mundo do espectáculo, mas perdemos sobretudo uma 

pessoa boa e generosa. 

Não podemos por isso deixar de nos associar à dor da família e dos muitos 

amigos que Beto foi conquistando, manifestando o nosso profundo pesar por esta perda 

irreparável. Propomos por isso que, em nome da Assembleia Municipal, sejam 

apresentadas à família sentidas condolências e que se torne pública esta posição, como 

uma singela mas sincera homenagem a um homem que, à sua medida, também ele 

contribuiu para tornar mais conhecida a nossa terra. 

Peniche, 25 de Junho de 2010.” 
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Também em nome do Grupo da CDU, apresentou o seguinte voto de pesar: 

“José Saramago 1922/2010. 

No passado dia 18 de Junho, Portugal perdeu um dos maiores expoentes das 

suas letras com a morte do escritor e Prémio Nobel da Literatura José Saramago. Foi 

sempre um homem de fortes convicções e, também por isso, controverso nalgumas 

posições que fez questão de defender. Mas ninguém pode negar a sua integridade como 

pessoa e, sobretudo, o contributo que deu ao reconhecimento de Portugal no mundo, 

pela qualidade, universalmente reconhecida, da obra que nos deixa. De origens 

humildes, que nunca escondeu, José Saramago era um comunista convicto, mas era 

sobretudo um homem de causas, que não hesitava em manifestar a sua opinião, mesmo 

quando esta ia claramente contra a corrente do politicamente correcto. A sua obra fala 

por si, e livros como o Memorial do Convento, a Jangada de Pedra, o Ano da Morte de 

Ricardo Reis ou Ensaio sobre a Cegueira são hoje peças incontornáveis da literatura 

contemporânea. 

A morte de Saramago é efectivamente uma perda para todos os portugueses. 

Não pode por isso a CDU deixar de expressar o seu voto de profundo pesar, propondo 

que, em nome da Assembleia, sejam apresentadas à família e sentidas condolências e 

que se torne pública esta posição, como um gesto simbólico mas significativo do 

reconhecimento e gratidão pelo legado de José Saramago. 

Peniche, 25 de Junho de 2010.” 

 

Ainda em nome do Grupo da CDU apresentou o seguinte voto de pesar: 

“Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa 1922/2010. 

No passado dia 12 de Junho, Peniche viu partir Monsenhor Bastos, Pároco 

emérito da nossa cidade e figura incontornável da nossa história das últimas seis 

décadas, pelo trabalho pastoral e social que desenvolveu. Homem de uma generosidade 

inquestionável, Monsenhor Bastos pôs sempre a sua energia ao serviço dos outros, 

como o atesta a grandeza da obra social que impulsionou. Também o desporto local fica 

a dever muito ao seu entusiasmo e à convicção que sempre o animou de que a prática 

desportiva era fundamental para um desenvolvimento equilibrado e saudável do corpo 

e da mente. Com a morte de Monsenhor Bastos ficámos por isso muito mais pobres, 

porque deixámos de poder contar com um homem que, para todos os que tiveram 

oportunidade de com ele conviver ou conhecer a sua obra, se manterá como uma figura 

incontornável da humildade e solidariedade. 
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Não pode por isso a CDU deixar de expressar o seu voto de profundo pesar, 

propondo que, em nome da Assembleia, sejam apresentadas à família e à paróquia 

sentidas condolências e que se torne pública esta posição, como uma singela mas 

sentida homenagem a um homem que, nos caminhos da fé, esteve sempre ao lado dos 

mais pobres e desfavorecidos. 

Peniche 25 de Junho de 2010.” 

 

Senhor Ademar Marques: 

Em nome do Grupo do PSD, apresentou o seguinte voto de pesar pela morte de 

José Saramago: 

“O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche, 

pelo presente propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de pesar pela morte 

do escritor José Saramago, que ocorreu no passado dia 18 de Junho, aos 87 anos de 

idade. 

As suas origens humildes e a sua pouca instrução tornam mais extraordinário o 

seu percurso de vida e a sua sublime obra literária, coroada de glória com a atribuição 

do Prémio Nobel da Literatura em 1998. 

A sua escrita criou um diálogo permanente entre o leitor e o livro, uma 

participação de todos na história e nas estórias inventadas e contadas, de camponeses, 

de videntes e de elefantes, uma relação quase pessoal com as personagens míticas que 

criou. 

José Saramago, pela sua notável obra, é uma figura de referência da História da 

Literatura Portuguesa, entre os mais célebres escritores portugueses. Reconhecendo esse 

facto, propomos que esta Assembleia aprove um voto de pesar pela morte do escritor 

José Saramago e que seja dado conhecimento deste à sua família. 

Peniche, 25 de Junho de 2010.” 

 

Senhora Cristina Leitão: 

Em nome do Grupo do PSD, apresentou o seguinte voto de pesar pela morte de 

Monsenhor Manuel Bastos de Sousa: 

“O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche, 

pelo presente propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de pesar pela morte 

de Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, que morreu no passado dia 12 de Junho, aos 88 

anos de idade. 

As seis décadas de abnegado serviço da comunidade de Peniche devem ser 
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ressaltadas por esta Assembleia como um eminente exemplo de serviço público e 

dedicação ao serviço do próximo, mas sobretudo como um notável e raro exemplo de 

Humanidade e de altruísmo numa sociedade cada vez mais egoísta. 

Monsenhor Manuel Bastos de Sousa não se limitou a ser o pastor católico da 

paróquia de Peniche: ao longo dos anos criou uma comunidade eclesial dinâmica, com 

movimentos de jovens e de adultos que desafiam uma tendência generalizada de 

esmorecimento da fé e da dedicação à comunidade. 

Criou ao longo dos anos instituições de Acção Social e de Ensino, apoiou a 

prática desportiva, acompanhou a Diáspora de Peniche, foi vanguardista nas suas 

opções e deixa por isso um legado que é incomparável com o de qualquer político, 

empresário ou cidadão de Peniche. Moldou de tal forma esta comunidade, que de uma 

forma ou de outra, todos nos sentimos tocados pela sua acção. 

O Padre Bastos, como será certamente recordado pela maioria, é sem dúvida a 

mais notável personalidade do século XX na Cidade de Peniche. Pelo seu dinamismo, 

pela sua perseverança, pela sua incansável dedicação a esta terra, merece que esta 

Assembleia se curve perante a sua memória, aprovando um voto de pesar, mas também 

que respeitosa e sentidamente lhe dedique um minuto de silêncio. 

Peniche, 25 de Junho de 2010.” 

 

Senhor Vitor Marques: 

Em nome do Grupo do PSD, apresentou o seguinte voto de pesar pela morte do 

cantor Beto: 

“O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche, 

pelo presente propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de pesar pela morte 

trágica e prematura do cantor Beto, que morreu no passado dia 23 de Maio, aos 42 anos 

de idade. 

Natural de Peniche e sempre ligado à sua terra, conquistou um lugar que era 

seu por direito próprio no panorama artístico nacional, levando uma voz da nossa terra 

aos palcos nacionais e internacionais. A sua dedicação à música e a sua voz tão especial, 

mereceram-lhe o reconhecimento dos seus pares. 

Com a morte de Beto, Peniche perdeu um dos seus mais conhecidos filhos, por 

quem tinha um carinho muito especial, que ficou patente na hora da despedida. 

Propomos, pois, que a Assembleia se curve perante a sua memória, aprovando um voto 

de pesar que deve ser levado ao conhecimento da sua família. 

Peniche, 25 de Junho de 2010.” 
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Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que achava que os votos de pesar apresentados mereciam a aprovação, 

por unanimidade, e propôs que se retirasse a referência política do voto de pesar pela 

morte de José Saramago que ele próprio, e, conjuntamente com o Senhor Ademar 

Marques, elaborassem uma versão conjunta dos votos de pesar apresentados, o que a 

Assembleia aceitou. 

 

Senhor José Amador: 

Disse que a CDU estava disposta a votar todos os votos de pesar, mas que não 

concordava que se retirasse a referência de que José Saramago pertencia ao Partido 

Comunista Português. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que o PS subscrevia os votos de pesar e que também não concordava que 

se retirasse a referência política do voto de pesar sobre José Saramago. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Perguntou qual era a posição do Grupo do PSD sobre este assunto. 

 

Senhor Ademar Marques: 

Disse que se lhe afigurava mais lógicas as referências políticas em relação a 

personalidades locais e não tanto em relação a figuras nacionais, tanto mais que José 

Saramago era conhecido como escritor e não como político. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que submeteria os dois votos de pesar sobre a morte de José Saramago à 

aprovação, já que não havia consenso em relação ao seu conteúdo. 

 

Posto à votação, foi o voto de pesar sobre a morte de José Saramago e 

apresentado pelo Grupo da CDU, aprovado, por maioria, com 19 votos a favor e 7 

abstenções. 

 

Posto à votação o voto de pesar sobre a morte de José Saramago, apresentado 

pelo Grupo do PSD, aprovado, por unanimidade. 
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Senhor Presidente da Mesa: 

Em relação ao minuto de silêncio a prestar à morte de Monsenhor Bastos, 

propôs que se envolvesse também às mortes do cantor Beto e de José Saramago. 

 

A Assembleia Municipal prestou um minuto de silêncio pelas mortes de 

Monsenhor Bastos, do cantor Beto e de José Saramago. 

 

Senhor José Amador: 

Apresentou, em nome do Grupo da CDU, a seguinte declaração de voto: 

“Votamos a favor dos votos de pesar todos por acharmos que eles 

homenageiam grandes figuras, no entanto, condenamos a atitude do PSD ao votar pela 

abstenção no voto de pesar a José Saramago pela simples razão de se dizer que José 

Saramago era militante do Partido Comunista Português. 

A repercussão, no País e no Mundo, da morte de José Saramago é bem a 

expressão do imenso prestígio e admiração de que gozava o nosso Prémio Nobel da 

Literatura. 

Um prestígio e uma admiração que decorriam, naturalmente da superior 

qualidade da sua obra literária, internacionalmente reconhecida, mas também da 

postura de intervenção activa na defesa dos explorados, dos injustiçados, dos 

humilhados e ofendidos, que caracterizou toda a sua vida. 

José Saramago era membro do Partido Comunista Português desde 1969, desde 

os tempos da resistência ao Fascismo. Deixou-nos uma obra reconhecida em todo o 

mundo, entre outros exemplos, esse hino à luta heróica do povo alentejano pela 

Reforma Agrária, que é o romance levantado do chão. 

José Saramago morreu no Partido que ele quis que fosse o seu até ao fim da sua 

vida. 

Para terminar queria chamar a atenção para o facto de que foi num Governo do 

PSD que Saramago viu um livro seu censurado. Foi também na Assembleia Municipal 

de Peniche por parte da bancada do PSD que viu o seu voto de pesar ter as abstenções 

destes deputados, apenas porque se fazia referência que José Saramago, Prémio Nobel 

da Literatura – Único em Portugal e que era membro do PCP. Atitude que condenamos.” 

 

Senhor Ademar Marques: 

Apresentou, em nome do Grupo do PSD, o seguinte voto de louvor às marchas 
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populares da Freguesia de Atouguia da Baleia: 

“Gostaria de propor que a Assembleia Municipal aprove um voto de louvor à 

organização das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia, atendendo ao 

imenso sucesso que teve este evento na sua primeira edição. 

As Marchas da Atouguia da Baleia, de Geraldes, do Lugar da Estrada, de São 

Bernardino, do Casal Moinho e dos Casais de Mestre Mendo, empenharam-se em 

colorir a noite de Santo António com os seus trajes, a sua música, as suas coreografias e 

com a sua alegria, e merecem desta Assembleia o louvor pelo seu esforço. 

Nesse sentido, deve realçar-se a disponibilidade dos participantes para este 

evento, dos que marcharam, dos que imaginaram e cozeram os vestidos, dos que 

ensaiaram as coreografias, e com esta referência já se abrangem vários membros desta 

Assembleia. 

Sendo este um evento que enriquece muito a vida cultural e etnográfica do 

nosso concelho e em concreto da freguesia, entendo que este voto deve ser estendido à 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pelo empenho, pela visão e pela audácia e 

ambição que teve nesta organização. 

Com os milhares de pessoas que estiveram nas ruas da Atouguia da baleia a 

assistir ao desfile, não há dúvida que se tratou de um dos maiores eventos culturais do 

ano no nosso Concelho, que esta Assembleia deve encorajar a que se repita.” 

 

Sujeito a votação, foi o voto de louvor aprovado por unanimidade. 

 

 Senhor António Salvador: 

Manifestou o seu reconhecimento pelo voto de louvor aprovado, evidenciando 

a qualidade das diversas marchas e fazendo votos para que o evento se repita ao longo 

dos anos. 

 

Senhor José Franco Antunes: 

Apresentou, em nome do Grupo da CDU, a seguinte moção: 

“A crise que se vive em Portugal, na Europa e no Mundo, é o resultado da 

crescente financeirização da economia, da protecção da especulação que afecta as 

economias mais vulneráveis, procurando impor-lhes, com o apoio dos respectivos 

governos, inaceitáveis condições de regressão social, de declínio económico e de perda 

da soberania, visando garantir uma cada vez maior concentração da riqueza. 

Desobrigar o Estado das suas funções sociais e desmantelar as redes de serviços 
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que as concretizam, oferecer novas oportunidades de negócios aos grandes grupos 

económicos, reduzir o serviço público às chamadas funções de soberania. 

Instrumentalizar e amordaçar a Administração Pública, subordinar e limitar a 

autonomia das autarquias são objectivos aqui e além declarados, mas nunca 

proclamados, que têm vindo a ser seguidos e que agora se pretende intensificar. 

- Encerram centros de saúde, urgências e hospitais concelhios, encerram escolas, 

como agora as 900 anunciadas a somar às 2500 já encerradas, sempre em nome da 

eficácia, da eficiência e da qualidade, abrem negócios alternativos ou complementares 

numa lógica de “fecha público, apre privado”. 

- Força-se a entrada de capitais e a gestão privada de águas, esgotos e lixos com 

o pretexto da qualidade, disparam os preços e degrada-se o serviço. 

No seguimento das medidas gravosas contidas no Orçamento de Estado para 

2010 e no PEC 2010/2013 aprovadas pelo PS com o apoio do PSD e CDS 

respectivamente, o governo e o PSD entenderam-se para aprovar medidas adicionais 

ainda mais gravosas. 

São medidas que penalizam os mesmos de sempre: 

- O imposto adicional sobre o IRS é um verdadeiro roubo aos salários dos 

trabalhadores e às reformas, agravado com o aumento do custo de vida na sequência do 

aumento das taxas de IVA; 

- O ataque ao subsídio de desemprego desprotege ainda mais os 

desempregados e pressiona a baixa geral dos salários; 

- A diminuição das comparticipações dos medicamentos que afecta 

particularmente os reformados com baixas reformas; 

- O corte no investimento público irá penalizar o desenvolvimento nacional, 

agravando ainda mais o desemprego e a recessão económica; 

- O ataque ao consumo interno penalizará ainda mais as micro, pequenas e 

médias empresas; 

- Com as privatizações anunciadas alienam-se serviços públicos e alavancas 

fundamentais da nossa economia, ao mesmo tempo que se perdem recursos financeiros 

essenciais para o país. 

1 – Considerando que no quadro destas medidas o governo desenvolve um 

novo passo no ataque à autonomia financeira e administrativa das autarquias impondo 

novos cortes na sua participação nas receitas e regras na política de pessoal que violam 

a autonomia do Poder Local e comprometem o exercício das suas competências; 

2 – Considerando que com as medidas agora propostas, o Estado aumenta a sua 
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receita e reduz a sua despesa, enquanto que a Administração Local vê diminuírem as 

suas duas principais fontes de receita e aumentarem os seus pagamentos ao Estado – 

não há proporcionalidade nem solidariedade recíproca; 

3 – Considerando que os cortes das receitas municipais (que pesam uns 

ridículos 1,6% no OE) e o acréscimo que vem sendo seguido para a total asfixia das 

economias locais, particularmente nas regiões do país com maiores carências; 

4 – Considerando que a descapitalização acelerada dos municípios e freguesias, 

por fim, terá reflexos desastrosos, a médio e longo prazo, na capacidade de conservação 

das infra-estruturas e equipamentos públicos essenciais; 

5 – Considerando que poder local está, acima de tudo, solidário com as 

populações em mais este momento difícil em que são anunciados mais cortes nos 

orçamentos familiares, porque delas emerge directamente e lhe cabe representá-las e 

defender os seus interesses; 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 25 de Junho de 2010, decide: 

- Manifestar o mais vivo repúdio por estas medidas que impedem as autarquias 

de levar por diante uma política de defesa dos interesses das populações que 

representam. 

- Desenvolver uma linha de informação e esclarecimento às populações das 

consequências destas medidas identificando os seus responsáveis. 

- Desenvolver o conjunto de outras acções e iniciativas que possam dar 

expressão ao protesto das autarquias e das populações. 

- Manifestar a solidariedade com os trabalhadores e populações atingidos nos 

seus direitos, no emprego, nos salários, nos serviços públicos e direitos sociais. 

25 de Junho de 2010.” 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que iria sujeitar a admissão da moção para discussão a votação. 

 

A Assembleia Municipal votou, por unanimidade, aceitar a moção para 

discussão. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Perguntou que tipo de moção é que era e a quem se dirigia. 

 

Senhor José Amador: 
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Disse que a moção era sobre o PEC e que se dirigia ao Governo. 

 

Sujeita à votação, foi a moção rejeitada por maioria, com 13 votos contra e 12 

votos a favor. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Evidenciou os cortes necessários efectuar em situações de crise, solidarizando-     

-se com os visados, mas discordou dos termos da moção e apresentou a seguinte 

declaração de voto sobre a crise em Portugal, na Europa e no Mundo: 

“O Grupo da CDU – coligação que integra o Partido Comunista e o Partido “Os 

Verdes” – apresentou na sessão ordinária de 25 de Junho da Assembleia Municipal de 

Peniche, uma moção sobre a crise em Portugal, na Europa e no Mundo. Utilizando um 

modelo de moção já construída pelo Comité Central do PCP. 

Esta moção foi rejeitada, com o voto contra dos deputados municipais do PS e 

do PSD, tendo o Grupo Municipal do Partido Socialista entendido pautar-se por esse 

sentido de voto considerando os seguintes argumentos: 

1. Manifestando a sua solidariedade e compreensão perante todos os que no 

dia-a-dia fazem parte deste esforço nacional para colocar o nosso país numa situação 

económica e financeira mais favorável, os deputados municipais do PS não poderiam 

de modo algum concordar com o texto apresentado pela CDU, pois neste, além de um 

conjunto grave de acusações sem concretização e sem factos concretos, recorre-se a 

várias omissões para justificar um texto e uma postura antiga de ataque constante ao PS 

e aos seus Governos; 

2. Atente-se aqui que ao contrário do que o texto proclama, referindo a vários 

ataques sociais, a CDU ignora os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre 

o risco de pobreza e de desigualdades que em 2009 confirma que 250 mil portugueses 

deixaram de estar na situação de risco de pobreza; 

3. A CDU omite no texto que, por exemplo e num caso que nos afecta, a gestão 

dos lixos com a fusão das empresas públicas RESIOESTE e ValorSul, permitirá uma 

redução de preços no valor de aproximadamente 18 € e consequentemente uma maior 

poupança para os cofres municipais. A CDU para aqui ser coerente com aquilo que 

apregoa deveria então sugerir uma redução da taxa de recolha de resíduos sólidos e até 

ao momento não o fez! 

4. A CDU refere as alterações propostas relativamente ao subsídio de 

desemprego numa postura que revela o conservadorismo ideológico do PCP, que 
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essencialmente entende que a melhor forma de proteger o Estado Social é permitir usos, 

abusos e excessos em vez de uma acção rigorosa e eficaz de acesso aos apoios do Estado 

como forma de garantir a sua sustentabilidade e a utilização por parte daqueles que 

efectivamente mais precisam. Ainda mais grave que isso é o entendimento que a CDU 

tem sobre o papel que algumas normas devem ter no sentido de incentivar o emprego e 

não a manutenção sucessiva no desemprego; 

5. A CDU no campo da acção das micro, pequenas e médias empresas, omite o 

aumento das exportações e de todo um conjunto de apoios e iniciativas criadas pelo 

Governo do PS para incentivar a produção e a exportação por parte dos agentes 

económicos; 

6. A CDU entende a nosso ver, numa atitude de egoísmo e de arrogância, que o 

esforço nacional que é pedido a todas e todos os portugueses no sentido de contribuir 

para a estabilidade económica e financeira do país deve isentar as Autarquias. Não 

concordamos com essa postura nem podemos subscrever que só se exijam sacrifícios e 

acções a uns quantos portugueses em vez do todo nacional, desde a classe política, às 

instituições e aos com mais rendimentos através da nova taxa de IRS; 

7. Fica bem, de facto, em texto e em palavras, mas não nas atitudes, pois nestas 

a CDU não tem exemplos bons para dar, referir questões como a asfixia das economias 

locais, quando a própria Câmara Municipal de Peniche promove uma política de calote, 

essa sim que promove o asfixiamento dos fornecedores locais e daqueles que prestam 

serviços ao Município e esses sim, amordaçados, lá continuam a fornecer à Câmara na 

esperança que lhes sejam pagas as dívidas; 

8. Mas, por último, e mais grave que tudo, é que a CDU, só podendo fazê-lo, 

cremos nós, num exercício de pura ironia, propôs na sua moção que a Assembleia 

Municipal de Peniche autorize ou assine um atestado à sua Câmara Municipal no 

sentido de promover gastos para “desenvolver uma linha de informação e 

esclarecimento às populações das consequências destas medidas identificando os seus 

responsáveis”, traduzindo isto: propaganda, propaganda, propaganda e mais 

propaganda, a mando do PCP, paga, claro, pelo bolso de todos os munícipes de 

Peniche! E não se ficando por aqui, a moção ainda conseguia atingir o cúmulo de 

autorizar que se desenvolvesse um “conjunto de outras acções e iniciativas que possam 

dar expressão ao protesto das autarquias e das populações”, traduzindo-se isso, em 

protestos instrumentalizados politicamente pelo PCP e feitos, pasme-se, de forma 

institucional pelo Município, às custas, mais uma vez, de todos os penichenses. 
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Perante tais aberrações e perante aquilo que é o nosso entendimento daquele 

que deve ser o papel da Assembleia Municipal e dos demais órgãos do Município, só 

nos restava uma opção: votar contra. 

Os Deputados Municipais do PS.” 

 

Senhor José Amador: 

Afirmou, como declaração de voto e em nome do Grupo da CDU, que tinha 

apresentado a moção, mesmo sabendo que os partidos que tinham gerado a crise, iriam 

votar contra a moção. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Em nome do Grupo do PSD, apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Moção apresentada pela CDU sobre a crise que se vive em Portugal, na 

Europa e no Mundo 

O Grupo Municipal do Partido Social Democrata votou contra a Moção 

apresentada pela CDU na Sessão da Assembleia Municipal de 25 de Junho de 2010 

sobre a crise que se vive em Portugal, na Europa e no Mundo.  

Fê-lo por considerar que essa Moção se trata de uma simples repetição das 

orientações políticas e ideológicas do Comité Central do Partido Comunista – com as 

quais o PSD não concorda – e sem qualquer incidência nos problemas específicos que se 

vivem no Concelho de Peniche, que merecem discussão na Assembleia Municipal de 

Peniche. 

Consideramos que em vez de consumir o seu tempo de intervenção com 

interpretações sobre a crise internacional, a CDU poderia expressar a sua preocupação 

com os diversos problemas locais e elaborar uma Moção com muito mais interesse para 

o Concelho, que se chamasse “Moção sobre a crise que se vive em Peniche”.  

Nessa Moção poderia, por exemplo, ter focado os seguintes pontos:  

• a responsabilidade do Executivo comunista da Câmara Municipal no 

crescimento do desemprego no Concelho, resultado da incapacidade para atrair 

investimento que gere empregos; 

• o estrangulamento financeiro das empresas de Peniche pela Câmara Municipal, 

cuja dívida a fornecedores ascende já a quase 6 MILHÕES DE EUROS, que 

obriga empresas a fechar criando mais desemprego e estagnação económica; 
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• a falta de resolução dos problemas crónicos da Cidade e do Concelho de Peniche, 

como a falta de ordenamento e a resolução dos problemas ambientais como o da 

foz do Rio de São Domingos; 

• o desperdício de recursos essenciais pela Câmara Municipal em promoção e em 

festivais sem adesão popular que justifique o investimento, quando as pessoas 

sofrem diariamente o problema do desemprego e da falta de qualidade de vida. 

Sendo estes apenas exemplos de pontos que se poderiam mencionar numa tal 

moção sobre a crise que se vive em Peniche, o PSD não compreende como é que a CDU 

de Peniche, que tem há 5 anos a responsabilidade pela gestão do município com o 

resultado notório de calamidade económica e financeira, se presta a dar palpites sobre a 

melhor forma de conduzir o governo do país e do mundo. 

O PSD vota por isso contra a Moção apresentada, recomendando à CDU que 

preste mais atenção aos problemas da Cidade e do Concelho de Peniche e que gaste o 

seu tempo a encontrar soluções para os resolver. O PSD está disponível para discutir 

esses problemas e encontrar soluções na Assembleia Municipal, sugerindo desde já a 

realização de uma Assembleia Extraordinária sobre a crise. 

Peniche, 25 de Junho de 2010 

O Grupo Municipal do Partido Social Democrata” 

 

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 sua leitura, por ter sido previamente 

distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal um memorando sobre o assunto. 

 

e-2) Outros 

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

os Senhores adiante identificados: 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que, em relação ao voto de pesar pela morte de Monsenhor Bastos, 

considerava fundamental que se fizesse um busto para que se perpetuasse a obra 

daquele Pároco. 

Convidou o Presidente da Câmara e Vereadores da CDU a visitar a estrada de 
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Casal da Vala a Lugar da Estrada e a EM247, para se inteirarem do estado de 

degradação das referidas vias. 

Lamentou que o Município não estivesse representado nos órgãos sociais do 

Oeste Sustentável. 

Disse que o evento Sabores do Mar tinha dado uma cambalhota e voltado ao 

caminho antigo, referindo que a divulgação tinha ficado aquém do necessário. 

 

Senhor Vitor Marques: 

Solicitou que fosse feito um ponto de situação sobre o futuro espaço da feira 

mensal e perguntou a razão da não alusão de Peniche no site de dinamização turística 

da região Visita Oeste. 

 

Senhora Cristina Leitão: 

Solicitou informação ao Presidente da Câmara sobre as prioridades 

estabelecidas em termos de planeamento e urbanismo. Perguntou se o Plano do Baleal 

não merecia a mesma prioridade que os outros planos, uma vez que não aparecia nas 

GOP, e como é que pensava estruturar o Baleal, em termos de planificação. 

Fez ainda referência a Raul Brandão, salientando que não elaborar, com 

urgência, um plano para o Baleal seria uma ausência de estratégia urbanística com 

nefastas repercussões futuras. 

Sugeriu que fosse feita uma sessão temática da Assembleia Municipal sobre os 

planos de pormenor e de urbanização em curso. 

 

Senhor Ademar Marques: 

Disse que se lhe afigurava positiva a intervenção da Câmara no sítio da Água 

Doce, Baleal e solicitou informação sobre as obras de demolição necessárias efectuar 

para a reposição da legalidade. 

Perguntou também o que é que a Câmara pensava fazer em relação à edificação 

na duna do Fialho, que lhe parecia perfeitamente ilegal e desadequada. 

 

Senhor Floriano Sabino: 

Referiu-se à iniciativa conjunta da Câmara com o IPTM, que abrangia algumas 

áreas da Freguesia de São Pedro. 

Sobre a presença do Senhor Primeiro Ministro na cerimónia evocativa do 

arranque da obra de recuperação do Fosso da Muralha, disse que depois de tantas 
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críticas feitas à Câmara, por não arrancar com a referida obra, agora dizia-se que a obra 

era pura e simplesmente da responsabilidade do Governo e que a Câmara nada tinha a 

ver com o assunto. 

Falou também da visita do Senhor Presidente da República ao Museu de 

Peniche e do seu reconhecimento do esforço da Câmara em valorizar o mar e a sua 

riqueza. 

Deu os parabéns à Escola Secundária de Peniche, pela comemoração do seu 

quinquagésimo aniversário, e ao Senhor Presidente da Mesa, Professor Rogério Cação, 

pela condecoração atribuída pelo Senhor Presidente da República, da Comenda da 

Ordem de Mérito. 

Por último, disse que tinha ficado satisfeito com a atribuição do voto de louvou 

as marchas populares de Atouguia da Baleia. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Sobre as questões de planeamento e ordenamento do território disse que o que  

se queria era que não se fizesse como na Quarteira e que visse o que estava feito na 

Consolação. 

Disse que o plano do Baleal estava a ser feito internamente e que contemplava 

outras preocupações de ordenamento. 

Afirmou também que tinha sido iniciado um processo que visava por a ordem 

na Água Doce, que nunca ninguém tinha conseguido fazer, à excepção da D. Fátima 

Pata. 

Acrescentou que o processo era irreversível e que já havia soluções que tinham 

sido repostas de forma voluntária, dando uma explicação pormenorizada sobre todo o 

processo e sobre os recursos jurídicos municipais empregues a tempo inteiro na sua 

execução. 

Manifestou o seu interesse em que se realizasse uma sessão temática da 

Assembleia Municipal sobre o ordenamento do território, para se explicar o que estava 

a ser feito e as prioridades consideradas na execução dos diversos planos em curso. 

Em relação ao convite do Senhor Tiago Gonçalves, disse que havia uma coisa 

que ninguém podia esquecer que era o sistema de tratamento de águas residuais da 

parte sul do município. Esclareceu que a empresa iria fazer, no próximo dia 28, uma 

reposição do pavimento na Estrada do Casal da Vala, já que a reposição efectuada no 

Inverno passado não tinha ficado bem feita. 

Quanto à referência física a Monsenhor Bastos, comunicou que tinha sido 
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iniciado um processo com a Comissão de festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, antes 

do referido Pároco falecer, para fazer tal homenagem e escolher o local da sua 

colocação. 

Lamentou que o PS e o PSD se tivessem entendido para dividir os lugares da 

Presidência e Vice-Presidência da OesteCIM entre si, sem respeitarem a regra da 

representatividade democrática. Acrescentou que a OesteCIM  não deixaria de contar 

com a colaboração do Município de Peniche, apesar de não estar representada nos seus 

órgãos sociais. 

Sobre os Sabores do Mar, disse que ainda bem que no último mandato tinha 

sido prudente em não seguir o modelo anteriormente utilizado, uma vez que o grau de 

exigência higio-sanitário era muito elevado e obrigou a seguir outro modelo. 

Acrescentou que a última edição tinha derivado de um grande acompanhamento da 

ACISP e da ADEPE, tal como da introdução da iniciativa privada na vertente 

exposicional. 

Comunicou que iria ser apresentada a reunião de câmara uma alternativa de 

localização da Feira Mensal. 

Por último felicitou o Senhor Floriano Sabino pelo facto de recordar as visitas 

dos Senhores Presidente da Republica e Primeiro-Ministro a Peniche, que enalteceram a 

forma como tinham sido recebidos. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA - CONTINUAÇÃO:  

 

Passando novamente a Assembleia Municipal ao período Antes da Ordem do 

Dia, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

Senhor José Amador: 

Sobre a ideia de se estudar a possibilidade de erigir um busto a Monsenhor 

Bastos, lançou também a ideia de se fazer recordar os filhos do povo que estiveram 

encarcerados na cadeia politica do Forte de Peniche, de se fazer um memorial dos 

resistentes ao fascismo. 

Em relação ao PEC, lembrou que tinham sido retirados 300.000 euros ao 
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Município de Peniche. 

Perguntou qual era o ponto de situação das contrapartidas a conceder aos 

municípios do oeste pela mudança do aeroporto da Ota para Alcochete, se tinham sido 

afectados pelas medidas do PEC, qual era a posição da Câmara sobre o anunciado 

encerramento de escolas primárias no Município de Peniche pelo Ministério da 

Educação e qual era o número de refeições fornecidas pela Câmara aos alunos do 

ensino pré-primário e primário. 

 

Senhor Vítor Marques: 

Disse que tinha tomado conhecimento da notícia de que o CHON já não ia ser 

construído e que esperava que o Serviço de Urgências, que se ia manter em Peniche, 

não ficasse por aqui e que melhorasse as suas valências. 

Salientou que existiam mais de 8.000 pessoas que ficariam sem médico de 

família e recordou que tinha solicitado, no ano passado, uma sessão temática sobre a 

saúde em Peniche. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Informou que já tinha sido formulado um pedido que não tinha ainda tido 

segmento devido à demissão do Conselho de Administração do CHON. 

 

Senhor Licínio Pereira: 

Disse que durante 36 anos se tinha assistido a uma degradação do património 

cultural de Atouguia da Baleia, nomeadamente da Igreja de S. José, e agora registava 

com agrado a obra do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. Reconheceu o 

trabalho feito, mas não agradeceu a sua execução, por ser obrigação da Câmara, apesar 

dos seus escassos recursos. 

Perguntou em que situação é que se encontrava o Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia e se estavam previstas algumas intervenções nas estradas 

degradadas daquela Vila. 

 

Senhora Cristina Leitão: 

Sobre os planos de urbanização, disse que concordava que no passado se 

tinham feito coisas que não tinham sido bem feitas, mas que agora estavam ali para as 

melhorar e que tinha dúvidas se a Câmara tinha técnicos capazes para levar a efeito a 

periquação. 
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Perguntou o porquê de não se alterar o PDM para se introduzir medidas 

preventivas para a zona do Baleal. 

 

Senhor Rui Maria dos Santos: 

Referiu-se à análise da política nacional feita pelo Senhor José Amador. 

Disse que as dívidas a fornecedores já iam em 5. 839. 000 euros  e não se sabia 

onde esta situação iria parar, perguntou qual era o prazo médio de pagamento a 

fornecedores e referiu que à dívida à ADSE poderia ser problemática para os 

trabalhadores municipais. 

Perguntou se o Hospital de Peniche iria voltar a ter cirurgião. 

Referiu também os vários assaltos e pequenos delitos que ocorriam por todo o 

Município e perguntou se os serviços de acção social já tinham identificado o perfil dos 

criminosos, se os mesmos estavam a receber algum subsidio da Câmara e se os serviços 

da Autarquia estavam preparados para à situação focada. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Sobre os órgãos sociais da Oeste Sustentável disse que o entendimento entre o 

PS e o PSD tinha deixado de fora a CDU, por aquela força política já não se conseguir 

fazer representar. Lembrou que no anterior mandato a CDU estava representada pelo 

Presidente da Câmara de Sobral de Monte Agraço. 

Disse que a situação financeira enviada em 21 de Junho continha um conjunto 

de dívidas a pessoas no valor de 100 euros e que pensava que correspondia a dívidas a 

alunos contemplados com bolsas de estudo atribuídas pelo Município, situação que, a 

corresponder à verdade, considerava particularmente grave, já que a Câmara era 

defensora dos apoios sociais e contra cortes financeiros nesta área. 

Recomendou que se colocasse iluminação no estacionamento do IPLe que se 

instalasse limitadores de altura no parque central da cidade para evitar a proliferação 

do estacionamento de autocaravanas. 

 

Senhor Ademar Marques: 

Sobre a responsabilidade financeira da obra do Fosso da Muralha, disse que não 

havia dúvida que uma parte dessa responsabilidade era da Câmara, mas que a maior 

parte era da responsabilidade da União Europeia. Acrescentou, que por isso, a CDU não 

devia apresentar moções contra a EU, uma vez que beneficiavam de montantes 

consideráveis de fundos comunitários. 
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Sobre o Museu de Atouguia da Baleia, disse que era um projecto conjunto da 

Câmara, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e da Igreja e que o seu início não 

era de agora, mas sim de há dois mandatos. 

Disse que o Senhor Presidente da Câmara não tinha dado qualquer resposta 

sobre a Duna do Fialho. 

Perguntou qual era a opinião do Senhor Presidente da Câmara sobre as 

afirmações do Arquitecto Siza Vieira efectuadas nas conferências realizadas na 

Fortaleza, uma vez que havia contradições entre afirmações produzidas nessas 

conferências, não se sabendo se haveria ou não pousada. 

Recomendou que fosse revista a questão dos ecopontos colocados na Serra D’El 

Rei, uma vez que o seu número se revelava insuficiente. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Sobre a situação da Duna da Fialha, comunicou que era uma situação a corrigir 

com a revisão do POOC. 

Informou que a obra do Fosso da Muralha era para ser feita através de um 

contrato – programa a celebrar com o Governo e não através do recurso a fundos do 

QREN. Salientou que o que interessava era que a obra estava em curso e que, a reboque 

daquela obra, tinha-se conseguido a parceria para a Regeneração Urbana. 

Em relação à Pousada da Fortaleza, salientou a importância das conferências 

profissionais do Arquitecto Siza Vieira, dizendo que gostaria que a sua marca fosse 

deixada na Pousada. 

Esclareceu que iria aguardar até finais do mês de Junho que fosse entregue um 

estudo do grupo Pestana/Enatur sobre a Pousada, para ser analisado pela Câmara.  

Acrescentou que o estudo de ampliação dos números de quartos da Pousada 

poderia introduzir desequilíbrios no local e que até havia a hipótese do Grupo Pestana 

desistir do investimento. 

Sobre o Plano de Acção do Oeste, disse que este assunto tinha sido analisado na 

última reunião da Oeste CIM e que tinha sido solicitada uma audiência ao Senhor 

Primeiro – ministro. Fez um balanço da base regional dos projectos intermunicipais e, 

no tocante a Peniche, comunicou que os projectos tinham a ver com a reabilitação do 

património histórico militar, estando já a ser elaborada uma proposta para o Forte de 

Nossa Senhora da Consolação. 

Sobre os órgãos sociais da Oeste Sustentável, esclareceu que o número de 

elementos do mandato anterior era de cinco e que agora eram somente 3 e que, por isso, 
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não tinha havido a solidariedade para a representatividade. 

Informou que havia um projecto para os arranjos exteriores do IPL que 

contemplava a iluminação do estacionamento e que a Câmara estava a tomar medidas 

em relação ao estacionamento das autocaravanas. 

Em relação às questões colocadas sobre a saúde no Município, comunicou que o 

Senhor Vice – Presidente tinha estado presente numa reunião com a Senhora Ministra 

da Saúde e que a Oeste CIM ainda não tinha reunido para analisar as declarações do 

estado membro do Governo. Disse também que se a alternativa apresentada pela 

referida Ministra corresponder ao perfil assistencial e se tivesse bons acessos, não 

haveria qualquer problema em ser considerada. 

Disse também que a Senhora Ministra da Saúde tinha manifestado uma posição 

clara quanto ao serviço de urgência de Peniche e às condições colocadas relativamente 

às diversas valências. 

Comunicou ainda que havia uma diminuição de assaltos, devido ao reforço da 

campanha de prevenção contra roubos em viaturas e em casas. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Informou que tinha realizado reuniões com os nove proprietários dos terrenos 

onde iria ser construído o Centro Educativo de Atouguia da Baleia e que aguardava 

propostas dos mesmos. 

Sobre a proposta da DREL de encerramento de 4 escolas do 1º. Ciclo, disse que 

a Câmara só tinha concordado com o encerramento de 1 dessas escolas. 

Referiu que a média de ecopontos colocados estava acima da média praticada 

na região Oeste e que, por isso, rejeitava os reparos feitos sobre este assunto. 

Recomendou que fossem lidas as actas da Assembleia e da Câmara sobre os 

Sabores do Mar e disse que a divulgação tinha sido feita num jornal de expansão 

nacional, nos jornais e rádios locais e que só não tinha sido feita na televisão, por razões 

de redução de custos. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes:   

Sobre as pessoas a que a Câmara devia importâncias de 100 euros, informou 

que essas importâncias estavam a ser pagas durante o mês de Junho. Salientou que a 

dívida de 614.000 euros em Março tinha sido reduzida para 5.839.000 euros, em Junho, 

o que revelava uma evolução positiva. Referiu também a redução da dívida relativa a 

empréstimos e a locação financeira. 
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Senhor Paulo Balau: 

Disse que achava curiosa a intervenção do Senhor Vice – Presidente ao 

recomendar a leitura das actas, mas esquecendo-se que os relatórios sobre os Sabores do 

Mar só apareciam ano e meio depois da realização de cada edição. 

Referiu ainda que o ensaio geral do espectáculo do fim do ano lectivo da escola 

de Ballet tinha decorrido sem som. 

 

Senhora Cristina Leitão: 

Disse que sabiam bem o que era a marca do Arquitecto Siza Vieira e que se 

tinha sorrido quando o Senhor Presidente da Câmara se tinha referido ao assunto era 

porque se tinha lembrado da obra do posto de Turismo, cujo projecto poderia ter sido 

alvo de concurso para jovens arquitectos, como já aconteceu em outros Municípios do 

Oeste com equipamentos mais importantes. 

Em relação à Duna do Fialho, disse que era um atentado para a saúde pública e 

que a Câmara deveria tomar uma atitude para resolver o assunto. 

 

Senhor José Leitão: 

Perguntou ao Senhor Vereador Jorge Abrantes qual o resultado do programa 

“Pagar a tempo e horas”, que na altura da sua contratação tinha sido afirmado que no 

espaço de ano e meio a Câmara passaria a pagar aos seus fornecedores no prazo de 30 

dias. 

 

Senhor José Amador: 

Disse que tinha pena que o PSD não tivesse executado a obra do Fosso da 

Muralha, porque tal aspiração de há muitos anos de Peniche já teria sido concretizada. 

Acrescentou que só quando a CDU tinha chegado à Câmara é que se tinha conseguido 

concretizar uma aspiração tão antiga e tão importante para o desenvolvimento de 

Peniche. 

Sobre a observação do Senhor Ademar Marques em relação aos subsídios para 

obras disponibilizados pela União Europeia, disse que Portugal pagava caro a 

atribuição dos subsídios com a destruição da sua agricultura e das pescas. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que as prestações sociais não deveriam estar na lista de dívidas a 
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fornecedores porque nem sequer deviam estar em dívida. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que a Câmara em nenhum mandato tinha aplicado medidas financeiras 

preventivas e que se deveria ter muito cuidado na aplicação dessas medidas, para não 

provocarem danos colaterais. Comunicou que não tinha associado questões de saúde 

pública ao problema da Duna do Fialho, dizendo que havia entidades que tratavam 

dessas questões, como a ASAE. 

Esclareceu que a colocação do ecran no Fórum da Parreirinha tinha sido feita 

pouco antes do último ensaio da Escola de Ballet, porque a professora respectiva não 

tinha solicitado a disponibilização do espaço para o efeito. 

Sobre a conservação do Posto de turismo, disse que pensava que lhe iam dar os 

parabéns por a obra ter sido feita em tão curto espaço. 

Esclareceu que tinha sido feita uma reposição das anteriores instalações, por se 

localizarem numa área de influência do IGESPAR. 

Acrescentou que iria haver momentos em que os concursos de ideias iriam 

surgir. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Afirmou que seria bom que o ritmo de recuperação da dívida a fornecedores se 

prolongasse, mas que os cenários financeiros futuros não apontavam para essa 

realidade, dado os cortes nas transferências já anunciados, que aconselhavam a um 

cuidado maior do Executivo para a contenção das despesas. 

Esclareceu que na altura da elaboração das listas das dívidas a fornecedores 

constava o processamento das bolsas de estudo, que seriam pagos logo a seguir. 

 

Senhor José Leitão: 

Disse que o PSD tinha usado nos seus mandatos os subsídios da União 

Europeia para diversas obras, tais como para executar a construção do esgoto ao longo 

do jardim e até à ETAR, para possibilitar agora a obra de recuperação do Fosso da 

Muralha. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS PONTOS 1 E 3 DO ARTIGO 8.º DO 
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REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA 

REDE PÚBLICA:   

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 1.º da ordem de 

trabalhos, intervieram os Senhores a seguir identificados: 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Perguntou qual tinha sido a ponderação utilizada para se chegar aos 10%. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Respondeu que se tinha pensado no alargamento de prazo de pagamento para 

beneficiar tanto os encarregados de educação como os serviços municipais e que 

percentagem foi calculada numa perspectiva de razoabilidade e não fundamentada em 

qualquer cálculo específico.   

 

Submetida à votação, foi a alteração dos pontos 1 e 3 do artigo 8.º do 

Regulamento de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da 

Rede Pública aprovada por unanimidade.   

 

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE DO MUNICÍPIO DE 

PENICHE: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 2.º da ordem de 

trabalhos, intervieram os Senhores a seguir identificados: 

 

Vítor Marques:  

Disse que, na primeira página, a Associação Comercial de Peniche devia ser 

substituída pela ACISP e que no artigo 5.º não eram mencionados Ferrel e Atouguia da 

Baleia. Disse ainda que, no anexo I, que a menção “no mercado abastecedor, em zona a 

demarcar” deveria ficar mais definida. 

 

Senhor José Leitão: 

Disse que no artigo 7.º era referido maiores de 16 anos e que isso era trabalho 

infantil, com o que não concordava. 
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Senhor Silvino João: 

Disse que na Freguesia de Ferrel havia pelo menos dois vendedores de peixe 

fresco que vendiam na rua e que essa situação não era referida no regulamento. 

Acrescentou que aqueles vendedores iriam continuar com a sua actividade. 

Sugeriu que o Município instalasse uns quiosques no Baleal e os alugasse aos 

vendedores ambulantes.  

 

Senhor António Salvador: 

Sobre o artigo 8.º perguntou se os pareceres eram consultivos. Disse que na 

Junta de Freguesia nunca se sabia se o parecer era tido em conta e se os cartões de 

vendedor ambulante eram emitidos ou não. 

 

Senhor José Amador: 

Esclareceu que o n.º 3 do artigo 5.º dizia que era proibida a venda de peixe no 

Baleal.  

 

Senhor Carlos Santana:  

Deu os parabéns ao Executivo que, ao fim de dois anos, já não tinha qualquer 

desculpa para não apresentar o regulamento de venda ambulante à Assembleia 

Municipal.  

Disse que a referência a 16 anos estava errada e o que deveria constar era 18 

anos.  

Chamou a atenção para a correcção do título do artigo 22.º e solicitou que fosse 

retirada uma vírgula no texto do n.º 3 do artigo 5.º.   

Disse ao Senhor Presidente da Câmara que esperava que este regulamento fosse 

posto em prática e que assim já não havia desculpa para que os agentes da autoridade 

não cumprissem as suas obrigações, tal como já não havia com o regulamento anterior.  

Salientou também que não havia licenças definitivas e mesmo que elas tivessem 

sido emitidas, o regulamento do Mercado proibia a venda ambulante nas suas 

imediações.  

Perguntou quantos processos de contra-ordenação estavam instaurados por 

indevida venda ambulante.  

 

Senhora Anabela Dias: 

Disse que o nome das entidades focadas no artigo 33.º deviam ser actualizadas. 
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Senhor Tiago Gonçalves:  

Referiu o artigo da Lei das Autarquias Locais que permitia que a Assembleia 

Municipal introduzisse alterações às propostas da Câmara.  

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse ao Senhor Carlos Santana que o regulamento em análise não tinha já 

vindo à Assembleia por ter havido um conjunto de procedimentos que só agora tinham 

permitido que isso acontecesse.  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Agradeceu os contributos dados e disse que tinha achado que o regulamento 

nunca deveria ser aprovado em alturas de campanha eleitoral. Acrescentou que o 

regulamento foi apresentado ao actual Executivo para aprovação, tinha sido sujeito a 

discussão pública, que só tinha terminado no passado mês de Maio e que agora estava 

na Assembleia para aprovação.  

Disse ainda que as Juntas de Freguesia tinham sido ouvidas e propôs que 

fossem incluídas as localidades de Ferrel e Atouguia da Baleia na venda de peixe fresco.  

Disse ainda que se iria delimitar o espaço destinado à venda ambulante no 

Mercado Abastecedor e que iriam futuramente ser comunicadas às Juntas de Freguesia 

as decisões sobre os pedidos de venda ambulante.  

 

Senhor Vítor Marques: 

Sugeria que o texto do n.º 3 do artigo 7.º fosse substituído pelo que estava 

estipulado na Lei.  

 

Senhor António Salvador: 

Disse que fazia sentido consultar também as Juntas de Freguesia sobre a 

renovação dos cartões.  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que as Juntas de Freguesia também iriam ser consultadas sobre a 

renovação dos cartões.  

 

Senhor Carlos Santana: 

Perguntou qual era o prazo de validade das licenças, dizendo que, por lei, 
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deveria ser anual.  

 

Senhor Vítor Marques: 

Referiu se a distância de 500m à volta do Mercado Municipal não colidia com a 

distância a que ficava o Mercado Abastecedor.  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que o aspecto focado iria ser tido em conta, referindo no entanto que não 

havia alternativa de espaço.  

 

Submetida à votação, foi a proposta de regulamento de venda ambulante, com 

as alterações propostas pela Assembleia Municipal incorporadas no seu texto 

aprovadas por unanimidade.  

 

O Grupo do PSD apresentou a seguinte declaração de voto: 

“O Grupo Municipal do Partido Social Democrata votou a favor da proposta da 

Câmara Municipal de um novo Regulamento da Venda Ambulante do Município de 

Peniche. 

Este voto resulta da convicção de que é necessário mudar a situação 

actualmente existente de total impunidade dos que desrespeitam o Regulamento em 

vigor, mais do que da consciência de que há necessidade de um novo regulamento.  

O Presidente da Câmara Municipal tem sustentado que esta impunidade se fica 

a dever às insuficiências no Regulamento em vigor.  

O PSD está convicto de que se o actual Regulamento tivesse sido bem aplicado, 

pela Câmara Municipal e pelas Autoridades a quem essa aplicação compete, não seria 

necessária esta alteração e sobretudo não teriam sido necessários os anos de espera, de 

inférteis grupos de trabalho e de desculpas incoerentes. 

No entanto, sendo uma justíssima aspiração dos comerciantes de Peniche a 

resolução do problema da livre venda ambulante em vários locais da Cidade e do 

Concelho e face à necessidade de vermos a Câmara Municipal passar à acção, sem 

desculpas de que não tem os instrumentos necessários a essa resolução, o Grupo do 

PSD naturalmente vota a favor da proposta da Câmara Municipal. 

Queremos, no entanto, que fique absolutamente claro que terminaram as 

desculpas e que vamos exigir da Câmara Municipal uma aplicação rigorosa e 

consequentemente do novo Regulamento da Venda Ambulante, que elimine as 
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situações de ilegalidade e de injustiça que actualmente se verificam.  

Peniche, 25 de Junho de 2010.” 

 

O Grupo do PS apresentou a seguinte declaração de voto: 

“ O Regulamento de Venda Ambulante de qualquer município é uma peça 

fundamental e indispensável para a melhor ordenação da venda ambulante no espaço 

territorial, imprimindo deveres e direitos aos vendedores, introduzindo regras e 

disposições de acesso para a generalidade das pessoas, num acto de transparência e de 

vinculação da administração municipal a uma gestão igual para todos e atribuindo 

competências de fiscalização às autoridades.  

 Este anunciado regulamento tem sido apontado como elemento essencial para a 

resolução de problemas como a ocupação sistemática da zona fronteira ao Mercado 

Municipal, fazendo daquele espaço uma segunda-feira. Os deputados municipais do PS 

cá estarão para julgar se de facto, com a aprovação deste regulamento, tal passará a ser 

uma imagem do passado ou não. 

 Fazemos notar ainda que finalmente o regulamento conduzirá à emissão de 

novos licenciamentos de venda ambulante, repondo a legalidade e a justiça, permitindo 

aos vendedores dispor de uma segurança e certeza quanto ao exercício da sua 

actividade, mas também, levando a que o Município possa, de direito próprio, receber 

as devidas taxas. 

 Contudo, registamos que o documento proposto pelo executivo municipal da 

CDU e sujeito a discussão pública, continha um conjunto elevado de incorrecções, 

corrigidas pelo poder da Assembleia Municipal em proceder à modificação deste tipo 

de propostas, e alertamos para o facto da existência de um compromisso expresso do 

executivo no sentido de acolher as posições e preocupações manifestadas quanto à 

venda de peixe na ilha do Baleal e na localidade de Ferrel. Assinalamos ainda o facto de 

o regulamento ter que vedar expressamente a actividade de venda ambulante a 

menores de 16 anos, algo que não se encontrava devidamente clarificado na proposta 

submetida pelo executivo municipal à Assembleia Municipal. 

 Assinalamos ainda que, pese embora a sensibilidade do assunto em questão, a 

revisão do Regulamento prolongou-se durante um conjunto de tempo significativo que 

levou a que inclusivamente a nomenclatura de diversas entidades públicas entretanto 

tenha sido alterações legais. 

 Considerando as questões assinaladas e as preocupações expressas nas 

intervenções dos diversos deputados municipais do PS, o Grupo Municipal do Partido 
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Socialista na Assembleia Municipal de Peniche entendeu votar favoravelmente o 

Regulamento de Venda Ambulante do Município de Peniche. 

 Paços do Município de Peniche, 25 de Junho de 2010.” 

   

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE À COLEGIADA DE NOSSA 

SENHORA DA ANUNCIAÇÃO DA LOURINHÃ: 

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 3.º da ordem de 

trabalhos, intervieram os Senhores adiante identificados: 

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que analisava este assunto com interesse, uma vez que era apreciador de 

aguardente e que esta proposta deveria ser acompanhada de uma amostra ou de uma 

prova.   

Afirmou que tinha recebido, na passada semana, um telefonema anónimo, a 

intimidá-lo sobre as coisas que dizia nas sessões da Assembleia Municipal. Acrescentou 

que não valia a pena fazerem-lhe telefonemas daquele tipo porque ele não se 

intimidava.  

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que não se sentia em condições de votar a proposta em análise, se não lhe 

dessem esclarecimentos adicionais.  

Perguntou até que ponto é que havia um interesse relevante do Município sobre 

esta questão e quais tinham sido as iniciativas promovidas nas duas freguesias 

abrangidas.  

Disse também que faltava uma questão importante que eram os estatutos da 

Colegiada, para se saber os deveres e obrigações dos associados e que haviam uma 

grande omissão que eram as despesas que se poderia vir a suportar.  

 

Senhor José Franco Antunes: 

Disse que tinha sido referido um facto grave de um elemento da Assembleia 

Municipal ter recebido chamadas telefónicas com ameaças.  

Frisou que esta situação dita na sessão da Assembleia punha todos sob suspeita 

e que deveria providenciar numa queixa ao Ministério Público.  
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Senhor Carlos Santana: 

Disse que, para não haver suspeitas, ele também tinha recebido uma chamada 

anónima, tendo a pessoa dito que hoje iria estar presente na sessão da Assembleia. 

Acrescentou que tinha respondido que se fosse homem se identificava ou que lhe 

desligava a chamada.  

Sobre a proposta em análise, afirmou que a Câmara não se interessava com a 

Confraria da Sardinha e interessava-se por outras confrarias. 

Perguntou ao Executivo quando é que a Confraria da Sardinha aparecia. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que a forma como a questão das chamadas anónimas era colocada, 

lançava suspeitas sobre todas as pessoas presentes. Acrescentou que as coisas deveriam 

ser referidas com mais sustentabilidade e não de forma a lançar suspeitas sobre todos.  

Sobre o assunto em análise, disse que por vezes eram feitas observações pouco 

respeitosas em relação a cidadãos que se preocupavam a promover determinados 

produtos, quer regionais, quer nacionais. 

Acrescentou que, o facto de trazer a proposta à Assembleia era por considerar 

ser um produto de base regional, com produção também nas Freguesias de Atouguia da 

Baleia e Serra D`El Rei. 

Disse também que concordava que a proposta viesse acompanhada dos 

estatutos e colegiado e propôs que o assunto fosse retirado da ordem de trabalhos e 

viesse à posterior sessão, já com os estatutos.  

Sobre a Confraria da Sardinha, disse que era uma iniciativa conjunta de várias 

entidades e que, depois de anunciada que tinha sido registada por Portimão, tal facto 

tinha obstaculizado a constituição da citada confraria.  

 

Senhor Presidente da Mesa:    

Disse que a proposta era retirada e que viria à próxima sessão, acompanhada 

dos respectivos estatutos. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que não tinha desrespeitado ninguém da Colegiada, mas somente feito 

uma brincadeira sem importância.  

 

Senhor Carlos Santana: 
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Disse que tinha recebido várias chamadas anónimas entre as 14 e 15 horas e que 

tinha assistido uma testemunha, por isso não estava a lançar suspeitas.  

Sobre a Confraria da Sardinha, disse que havia sempre uma maneira de dar um 

nome e que neste caso bastava utilizar o nome Peniche. Acrescentou que se não viesse 

com as desculpas de Portimão, porque havia sempre hipótese de registar um nome 

ligeiramente diferente. 

Disse, por último, que Peniche tinha tido a ideia e que os outros, mais espertos, 

a tinham utilizado. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que a insinuação feita pelo Senhor Carlos Santana irritava qualquer um, 

acrescentando que se tinha feito uma campanha e mandado produzir 50.000 latas de 

conserva de sardinha para promoção da ideia. Por isso não admitia lições sobre a 

organização de promoções.  

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que se deveria dar seguimento judicial às ameaças efectuadas por 

chamadas telefónicas.  

 

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 

 

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

trabalhos, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Sobre o artigo 33.º, propôs que a antecedência mínima tanto da alínea a) como 

da alínea b) fosse de 8 dias e que a intervenção mencionada no n.º 3 do artigo 40.º não 

pudesse ultrapassar, na sua globalidade, os 30 minutos.  

 

Senhor Carlos Santana: 

Disse qual tinha sido o espírito da comissão ao estabelecer o prazo de 30 

minutos. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que ao basilar a intervenção nos 30 minutos poderiam as respostas às 
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últimas perguntas ficar prejudicadas. Acrescentou que, no entanto, a proposta do 

Senhor Presidente da Mesa lhe parecia aceitável e que se, no futuro, se visse que não era 

funcional, poderia ser melhorada. 

 

Submetida à votação foram as alterações ao Regimento da Assembleia 

Municipal, com as alterações propostas e aceites pelos seus elementos, aprovados por 

unanimidade.  

 

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, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, Américo Araújo Gonlçalves,                                   

1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


