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AACCTTAA    NN..ºº   22//22001100  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  A S S E M B L E I A  

M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  1 0  D E  M A R Ç O  

D E   2 0 1 0 :  
 

Aos dez dias do mês de Março 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, Américo de Araújo Gonçalves, e 
Carlos Alberto Lourenço de Almeida, Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da 
Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste 
Salvador, Raul Fernando Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, 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 Brás, Licínio Pereira, Carlos Manuel Alves 
Santana, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, José António Leitão da Silva, Ademar 
Vala Marques, Paulo Jorge Amaro Balau, Rui Pedro Maia dos Santos, Filipe Maia de 
Matos Ferreira Sales, Anabela Correia Dias, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, João 
Manuel Jesus Gomes e Natália Susana Colaço Rocha, reuniu a Assembleia Municipal de 
Peniche com a seguinte ordem de trabalhos: 

  
1.º - Período da ordem do dia: 

 
1. Alteração por adaptação do regulamento do PDM de Peniche ao 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT). 
 

2.º - Período de intervenção do público. 
 

Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 
António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores Maria Clara 
Escudeiro Santana Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da 
França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral.  
 
SUBSTITUIÇÃO DO MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS: 
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O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
substituição de mandato a seguir indicados: 

- De Pedro Manuel Tavares Varão, para o dia de hoje; 
- De José Joaquim Franco Antunes, para o dia de hoje; 
- De Cristina Maria Luís Leitão, para o dia de hoje; 
- De Anna Clara Leal Rodrigues, para o dia de hoje; 
- De Anabela Soares, para o dia de hoje. 
 
A Assembleia concedeu por unanimidade a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguiam das respectivas 
listas, Senhores Licínio Pereira, Rui Pedro Maia dos Santos e Filipe Maia de Matos 
Ferreira Sales, reconheceu os poderes, pelo que passavam de imediato a participarem 
na sessão.  
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

 
ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO REGULAMENTO DO PDM DE PENICHE AO PLANO REGIONAL 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO OESTE E VALE DO TEJO (PROT-OVT) 
 

Passando a Assembleia à apreciação do único ponto da ordem de trabalhos, 
intervieram os Senhores adiante identificados: 

 
Senhor Presidente da Mesa: 
Explicou a razão da presente sessão se realizar neste dia, por ter a ver com o 

prazo limite de publicação da adaptação do regulamento do PDM no Diário da 
República. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Fez a introdução do assunto em apreciação e solicitou ao Director do DPGU que 

fizesse a apresentação da alteração em questão. 
O referido Dirigente fez a citada apresentação, através de meios audiovisuais, 

ilustrada com uma breve resenha histórica da dinâmica dos planos regionais e com a 
indicação das disposições do PDM incompatíveis com o PROT-OVT. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
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Agradeceu à equipa do DPGU que desenvolveu este processo, realçando a 
qualidade do trabalho técnico. 

Explicou o desenvolvimento do trabalho que teve um grande acompanhamento 
por parte da Câmara, que culminou com o período de discussão pública. 

Comunicou que a adaptação em questão iria ser colocada no site da Autarquia 
para consulta dos técnicos e dos cidadãos em geral. 

 

Senhor Silvino João: 
Disse que, no Município de Alcobaça, a adaptação do regulamento do PDM ao 

PROT-OVT não tinha sido aprovado, devido aos votos contra dos Presidentes das 
Juntas de Freguesia do PSD. 

Disse que as Juntas de Freguesia rurais seriam prejudicadas, uma vez que se as 
pessoas não podiam construir as habitações nas parcelas de terreno que possuíam, 
então onde iriam construir, visto não haver terrenos à venda. 

Interrogou-se de como se iria resolver o problema da habitação da Freguesia de 
Ferrel. 

Disse ainda que todos os dias se construíam vivendas dentro do parque de 
campismo de Ferrel e perguntou se a fiscalização municipal podia lá entrar.  

 

Senhor Ademar Vala: 
Indicou algumas gralhas de redacção no texto da adaptação do regulamento, 

que foram de imediato corrigidas. 
 

Senhor Tiago Gonçalves: 
Disse que só hoje tinha recebido os documentos para esta sessão, via CTT, e que 

não estava em condições de os votar.  
Acrescentou que não era a primeira vez que esta situação acontecia, de 

distribuírem a documentação em cima das sessões. 
Perguntou pelo ponto de situação dos outros instrumentos de planeamento 

urbanístico em curso. 
 Apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve: 

“Considerando o teor da alteração em apreço, nomeadamente a implicação que 
da mesma se encerra, quanto à obrigatoriedade da existência de uma área de prédio, 
não inferior a 4 ha., no que concerne às zonas classificadas como “solo rural”, a fim de 
nelas promover edificação isolada ou dispersa para habitação, conduzindo assim, a um 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 10.03.2010 * Livro 20 * Fl. 31 
 
 

entrave no desenvolvimento de novas construções e consequentemente no 
desenvolvimento das povoações e lugares do território do nosso município, os 
Deputados Municipais do Partido Socialista subscritores votaram contra a alteração por 
adaptação do Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de Peniche ao Plano 
Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), proposta 
a esta Assembleia pela Câmara Municipal e pela maioria da CDU. 
 A posição assumida baseou-se, ainda, na confirmação técnica deste facto acima 
apontado, mas também na verificação de que, consciente desta penalização forte para o 
desenvolvimento do território concelhio, que tem uma área de 77 km2, a Câmara 
Municipal liderada pela CDU, ao propor esta alteração reconheceu assim a sua 
incapacidade de lutar em sede e local próprio contra os efeitos desta alteração. 
Esperávamos mais da força política – a CDU – que dirige os destinos do concelho do 
que um simples atirar de tolha conformado para o chão. Na prática com este PROT, 
elaborado pelas equipas técnicas da CCDR-LVT toda a construção em zonas 
classificadas como “solo rural” no concelho será proibida. Não entendemos pois que 
não tenha havido uma intervenção do Município no sentido de assegurar as 
especificidades próprias da sua dimensão territorial face ao valor de área proposto pela 
proposta técnica. 
 Os Deputados Municipais do PS subscritores reafirmam ainda que a sua 
posição se coaduna com o mandato que lhe foi conferido pelo povo do concelho de 
Peniche, que se traduz na defesa intransigente dos interesses dos nossos munícipes.  

Paços do Município de Peniche, 6 de Abril de 2010. 
Os Deputados Municipais do PS” 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
Comunicou que a documentação tinha sido enviada via CTT no dia a seguir ao 

seu envio por correio electrónico. 
Disse que a adaptação era feita por imposição do Governo e que havia a 

hipótese da Assembleia aprovar ou não essa adaptação. 
Solicitou ao Director do DPGU que apontasse as consequências da não 

aprovação da adaptação. 
 

Senhor Director do DPGU 
Disse que as implicações da adaptação seriam mais sentidas nas zonas rurais. 

Acrescentou que se a Assembleia não aprovasse a adaptação, poder-se-ia abrir uma 
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batalha jurídica contra o Governo, mas que os artigos a adaptar ficariam suspensos. 
Esclareceu que o parque de campismo de Ferrel, para além de se situar em 

espaço rural, era reserva ecológica nacional. Explicou que se estava a trabalhar numa 
nova reserva ecológica municipal, por a nova lei da REN ser muito mais específica.  

 

Senhor Presidente da Câmara: 
Esclareceu que o parque de campismo em questão era o que ficava localizado 

no caminho para Almagreira, referindo o apoio dado pela Câmara aos promotores 
daquele investimento. 

 

Senhor Director do DPGU: 
Fez um ponto de situação de todos os Planos de Urbanização em curso. 

Explicou os constrangimentos sentidos com a nova legislação técnica sobre urbanismo. 
 

Senhor Américo Gonçalves: 
Perguntou como é que a Câmara agiria quando acabasse o espaço urbanizável. 
Solicitou ao Director do DPGU informação sobre a construção ilegal 

denunciada. Frisou que o Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel deveria comunicar 
por escrito a quem de direito, a construção ilegal detectada. 

Acrescentou que apesar das freguesias rurais serem prejudicadas era necessário 
haver ordem nas questões urbanísticas.  

 

Senhor Rui Maia dos Santos:  
Congratulou-se por os Ministros do PS terem posto a Assembleia Municipal a 

falar do PDM de Peniche, através da obrigatoriedade de adaptação do regulamento do 
PDM ao PROT-OVT. 

Perguntou o que é que se tinha avançado na elaboração dos Planos de 
Urbanização desde Maio de 2008. 

 
Senhor José Leitão: 
Disse que a questão focada de Alcobaça tinha a ver com uma questão técnica e 

não política.  
Acrescentou que tinha saído uma catadupa de legislação que tinha provocado 

atrasos nos Planos de Urbanização e que, pela explicação do Director do DPGU, era 
levado a pensar de que se tinha de dotar o Orçamento com verbas para suportar a 
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elaboração dos planos. Manifestou a sua admiração por um município como o de 
Peniche não ter ainda planos de ordenamento, frisando que se fosse necessário afectar 
verbas do orçamento para a elaboração desses planos, que se concretizasse essa 
afectação. 

Disse que o Plano de Urbanização do Baleal já devia estar aprovado e 
perguntou se, se isso já tivesse acontecido, sofreria algumas consequências derivadas da 
nova legislação. 

Disse ainda que seria interessante que serviços municipais apresentassem à 
Assembleia Municipal um relatório simples sobre os planos de urbanização em curso, 
onde fosse indicado quando começaram, os recuos sofridos, causados pela nova 
legislação urbanística e em que ponto é que estavam actualmente. 

 

Senhor Silvino João: 
Propôs que se constituísse uma comissão da Assembleia Municipal para visitar 

o parque de campismo de Ferrel.  
Sobre as construções ilegais, disse que o que podia fazer era enviar um ofício à 

Câmara, a relatar o que via do exterior do parque de campismo.  
 

Senhor Presidente da Mesa: 
Disse que se poderia enviar uma carta ao responsável do parque de campismo a 

solicitar uma visita, aberta a alguém do PSD, que queira ver a realidade do parque. 
 

Senhor Carlos Santana: 
Disse que se estava a desvirtuar as funções da Assembleia Municipal e que não 

estava disponível para pactuar com passeios ou poesias. 
 

Senhor Henrique Bertino: 
Agradeceu à equipa do DPGU pela apresentação efectuada. 
Disse que era de trazer à Assembleia Municipal uma informação sobre a 

situação dos Planos de Urbanização e que se deveria definir uma estratégia para os 
planos de maior interesse. 

Disse também que se deveria ter consciência de que não haveria dinheiro para a 
construção de infra-estruturas em todas as áreas abrangidas pelos planos e que se tinha 
de definir prioridades. 
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Senhor Tiago Gonçalves: 
Disse que, em nome do Grupo do PS, estava disponível para visitar o parque de 

campismo de Ferrel. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que não haveria o processo de revisão do PDM se não se tivesse um plano 

estratégico e que na primeira reunião de Câmara deste mandato, tinha sido tomada a 
decisão de revisão do PDM, aprovados os termos de referência e iniciado o processo de 
participação preventiva. 

Comunicou ainda que se estava a elaborar os documentos previsionais para 
2010 e que iriam ser determinadas as prioridades em termos de planeamento urbanístico.  

 

Senhor Paulo Balau: 
Agradeceu a exposição feita pelo DPGU, que reputou de agradável, instrutiva e 

bastante elucidativa. 
Afirmou que, em actas antigas de há mais de 4 anos, tinha lido o Vereador 

António José Correia criticar a Câmara por não haver planos de urbanização e que 
agora via o mesmo autarca, na qualidade de Presidente da Câmara, não gostar das 
críticas por ainda não haver nenhum plano aprovado. 
 

Submetida à votação, foi a alteração por adaptação do Regulamento do PDM de 
Peniche ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 
aprovada por maioria, com 19 votos a favor, 1 abstenção e 5 votos contra. 
 

Senhor Presidente da Mesa: 
Em relação à intervenção do Senhor Carlos Santana, disse que estava a presidir 

à Mesa da Assembleia Municipal enquanto entendesse que devia estar. Frisou que não 
estava a desempenhar este lugar para festas e romarias ou para brincar ao poder local, 
mas sim para dar o melhor de si pela sua terra. 

Disse que gostava muito de poesia e não tinha problemas com isso e que não 
estava disponível para politiquices de quem quer que fosse, nem para levar lições de 
democracia.  

Salientou que respeitava todas as opiniões, mesmo que estivesse contra elas. 
Por último pediu imensa desculpa a todos os presentes pelo desabafo que tinha 

feito. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

No período de intervenção do público, usaram da palavra os munícipes adiante 
identificados. 

 

Senhor Raul Correia: 
Referiu a falta de segurança dos peões em Casal da Vala e perguntou se estava 

alguma medida prevista para obviar aquela situação. 
Solicitou também a colocação de sinalização junto às passadeiras para peões na 

Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. 
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que iria avaliar a situação em Casal da Vala e a pertinência de colocação 

de lombas moderadoras de velocidade naquela via. 
Informou ainda que a Comissão de Trânsito tinha elaborado uma proposta para 

colocação de semáforos na Avenida do Porto de Pesca. 
 

Senhor Francisco Alexandre: 
Solicitou que fosse aprovado um voto de pesar aos 4 pescadores que 

naufragaram. 
Disse que tinha ido ao funeral de uma vítima do naufrágio e que não tinha visto 

qualquer representação da Câmara. 
 
Senhor Presidente da Câmara:  
Disse que tinha acompanhado a situação do naufrágio desde as seis horas da 

madrugada, enumerando as medidas tomadas e os meios da Câmara postos à 
disposição para as buscas dos pescadores desaparecidos. 

Deixou uma palavra de reconhecimento ao Comandante Operacional Municipal 
pela sua actuação neste infausto acontecimento e informou que numa reunião com o 
Ministro da Agricultura e Pescas tinha solicitado a melhoria do equipamento de 
salvamento dos pescadores. 

Finalizou dizendo que sentia que tinha tido a melhor atitude em relação à 
comunidade piscatória e que não recebia lições de moral de ninguém. 
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Senhor José António Amador: 
Disse que tinha estado presente no funeral citado e que era membro da 

Assembleia Municipal e pertencia à Mútua de Pescadores. Acrescentou que tinha 
visitado todas as famílias dos pescadores sinistrados. 

 

Senhor Paulo Balau: 
Disse que, certamente por lapso, o Senhor Presidente da Câmara não tinha 

referido também a meritória acção dos Bombeiros de Peniche nas buscas dos 
pescadores desaparecidos.  

 

Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que, ao referir-se ao Comandante Operacional Municipal, também se 

queria referir aos Bombeiros de Peniche, visto aquele trabalhador acumular também o 
cargo de Comandante dos Bombeiros, facto que se tinha revelado muito eficaz nas 
acções de socorro. 
 
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: 
 

Para efeitos de execução imediata, submetida à votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO: 
 

Sendo vinte e três horas e cinquenta 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. 


