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ACTA  DA  S E S SÃO  ORD INÁR I A  DO  MÊ S  D E  A BR I L  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 9  

D E  A B R I L  D E  2 0 1 0 :  

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril 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 Primeiro Secretário da Mesa, e os Senhores 

Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Ricardo José Silva 

Martins, Cesaltino Eustáquio Martins, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado 

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

da Conceição Santos Rocha, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória 

Félix Martins Brás, Licínio Pereira, Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, 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, Filipe Maia 

de Matos Ferreira Sales, 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 de "antes da ordem do dia". 

 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

3.º - Período da ordem do dia: 

 

1. Apreciação e votação do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do 

Município de Peniche. 

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados do exercício de 2009. 

3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Orçamento da Receita e da 

Despesas e Plano Plurianual de Investimentos para 2010, dos Serviços Municipalizados. 

4. Apreciação e votação da alteração do Mapa de Pessoal dos Serviços 

Municipalizados. 
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5. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas da 

Câmara Municipal do exercício de 2009. 

6. Apreciação e votação da 3.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa para 2010 da Câmara Municipal. 

7. Apreciação e aprovação das alterações ao Regimento da Assembleia 

Municipal. 
 

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 Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 

Lourenço Jorge Ganhão e 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 profissionais e pessoais, a seguir indicados: 

- Do Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Humberto Manuel Costa Ferreira, para o dia de hoje; 

- Da Senhora Anabela Soares, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, pelo período de 72 horas; 

- Do Senhor Vitor Manuel Farricha Mamede, para o dia de hoje; 

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

- Da Senhora Anabela Correia Dias, para os dias de hoje e amanhã; 

- Do Senhor Floriano Serrano Sabino, para o dia de hoje; 

- Da Senhora Maria Estela Maia de Paiva das Neves, 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 Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, e do PSD, o 

Senhor Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, reconheceu os seus poderes pelo que 

passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:  

 

Neste período usaram da palavra os Senhores adiante identificados:  



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.04.2010  *  Livro 20 * Fl. 59 

Senhor Presidente da Mesa: 

Informou que durante a sessão iria haver uma exposição sobre a obra de 

recuperação do Fosso da Muralha, apresentada pelos Directores do DPGU e do DOM. 

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foram presentes as actas n.os 1/2010, da sessão realizada em 19 de Fevereiro de 

2009, e n.º 2/2010, da sessão realizada em 10 de Março de 2010, tendo sido dispensada a 

sua leitura por os respectivos textos terem sido previamente distribuídos pelos 

elementos da Assembleia Municipal. 

 

Postas à discussão, uma após outra, intervieram os senhores adiante 

identificados: 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Solicitou uma alteração à folha 30 da acta n.º 2/2010. 

 

Submetidas à votação, uma após outra, as actas citadas foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

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 - Ofício n.º OE 2010, datado de 15 de Fevereiro de 2010, do Grupo Parlamentar do 

PSD, com assento na Assembleia da República, remetendo o Relatório Parlamentar do 

Orçamento de Estado para 2010. 

2 - Ofício n.º 492, datado de 25 de Fevereiro de 2010, do Gabinete da Senhora Ministra 

da Saúde, informando da deslocação de Sua Excelência a Ministra da Saúde à Região 

Oeste, no dia 6 de Abril de 2010. 
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3 - Ofício n.º 1636, datado de 1 de Março de 2010, da Câmara Municipal de Peniche, 

convocando para uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no 

dia 16 de Março de 2010. 

4 - Carta, registada nos n/ serviços em 11 de Março de 2010, do Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana, convidando para assistir à 1.ª Conferência “Paz, Pão e 

Habitação”, que terá lugar no dia 24 de Março de 2010. 

5 - Carta, com a ref.ª 302/CE/2010, datada de 19 de Março de 2010, da ACES Oeste 

Norte (Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), solicitando a 

nomeação de um representante da instituição para integrar o Conselho da 

Comunidade. 

6 - Carta, datada de 24 de Março de 2010, dos Deputados do Partido Comunista 

Português ao Parlamento Europeu, remetendo Pergunta Escrita enviada à Comissão 

das Comunidades Europeias sobre “Apoio à realização em Peniche de um evento 

internacional de rendas de bilros”. 

7 - Circular n.º 43/2010-PBRAGA, datada de 25 de Março de 2010, da Associação de 

Municípios Portugueses, solicitando uma manifestação de solidariedade para com o 

Município do Funchal, na sequência das últimas intempéries sofridas na Madeira. 

8 - Ofício n.º 2611, datado de 30 de Março de 2010, da Câmara Municipal de Peniche, 

remetendo convocatória para uma reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Educação, a realizar no dia 14 de Abril de 2010. 

9 - Circular n.º 50/2010-PB, datada de 5 de Abril de 2010, da Associação de Municípios 

Portugueses, solicitando uma manifestação de solidariedade para com os Municípios de 

Santa Cruz, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, na sequência das últimas intempéries 

sofridas na Madeira. 

10 - Carta, n.º 262524, datada de 6 de Abril de 2010, do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, convidando para assistir à 2.ª Conferência “Paz, Pão e Habitação”, 

que terá lugar no dia 21 de Abril de 2010. 

11 - Carta, datada de 12 de Abril de 2010, dos Deputados do Partido Comunista 

Português ao Parlamento Europeu, remetendo Resposta à Pergunta Escrita enviada à 

Comissão das Comunidades Europeias sobre “Apoio à recuperação das áreas afectadas 

pelo mau tempo em Portugal”. 
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12 - Ofício n.º 343, datado de 15 de Abril de 2010, da CPCJ – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Peniche, remetendo o Relatório Anual de Actividades de 2009. 

13 - Carta, com a ref.ª 60/AMP/2010, datada de 21 de Abril de 2010, do For-Mar, 

agradecendo o convite para a sessão solene evocativa do 25 de Abril. 

14 - Ofício n.º 2822, datado de 21 de Abril de 2010, do CHON – Centro Hospitalar do 

Oeste Norte, remetendo resposta ao pedido de apresentação do Plano Director do 

Hospital de Peniche. 

15 - Informação n.º 37/2010, datada de 22 de Abril de 2010, do Serviço Municipal de 

Protecção Civil, remetendo cópia de informação prestada sobre a monitorização das 

arribas e reforço de sinalização preventiva e de interdição desenvolvida na zona da 

Consolação. 

16 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, remetendo convite para 

fazer parte da Comissão de Honra da 31.ª Edição da Corrida das Fogueiras da Cidade 

de Peniche. 

b) Das Deputadas e Deputados Eleitos pelo Círculo Eleitoral de Leiria, para a 

iniciativa “A Região de Leiria na Assembleia da República”. 

c) Do Primeiro-Ministro e Presidente da Câmara Municipal de Santarém, para a 

cerimónia de Formalização da Constituição da Fundação da Liberdade. 

d) Da Associação de Motociclismo de Peniche, para estar presente nas 

comemorações do seu 12.º Aniversário. 

e) Da Quinta dos Termos, Maria M. Oliveira Alves, para estar presente na 

apresentação e prova de vinhos. 

17 - Exemplar n.º 188 – Fevereiro 2010, do Boletim da ANMP 

18 - Exemplar n.º 189 – Março 2010, do Boletim da ANMP 

19 - Exemplar n.º 19 – Março 2010, do boletim informativo “Adronotícias”. 

20 - Exemplar n.º 212 – Março 2010, do Boletim Informativo da Associação Comercial 

Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

21 - Exemplar n.º 213 – Abril 2010, do Boletim Informativo da Associação Comercial 

Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
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22 - Exemplar n.º 214 – Maio 2010, do Boletim Informativo da Associação Comercial 

Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche 

23 - Exemplar do mês de Fevereiro de 2010, do jornal “Voz das Misericórdias”. 

24 - Exemplar do mês de Abril de 2010, do jornal “Voz das Misericórdias”. 

 

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 usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

Senhor João Gomes: 

Disse que, na página 3 da informação do Senhor Presidente da Câmara, 

informava que, no dia 18 de Março, tinha participado numa conferência em Leiria em 

que tinha aproveitado a oportunidade para manifestar ao Senhor Ministro da Economia 

o seu descontentamento pelo facto da ENATUR e o Grupo Pestana não terem dado 

sequência ao decidido na reunião de Setembro de 2009. Questionou o Senhor Presidente 

da Câmara se era verdade que a ENATUR tinha efectuado um pedido à Câmara, nessa 

reunião de Setembro, no sentido de viabilizar que o número de quartos passasse de 30 

para 60, a fim da Pousada ser economicamente viável e se a Câmara tinha dado resposta 

a esse pedido. 

 

Senhor Vitor Marques: 

Perguntou quais tinham sido os temas abordados na reunião com as Águas de 

Portugal. 

Solicitou o ponto de situação das reuniões realizadas com a ASAE e a 

Associação Amigos da Berlenga, sobre o Forte São João Baptista. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Manifestou a sua preocupação em relação ao aumento das dívidas a 

fornecedores, enumerando alguns montantes em dívida. Disse que, na situação de crise 
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que se estava a viver, o volume de dívidas, a Câmara contribuiria de certeza para o 

estrangulamento financeiro de algumas empresas do Município. 

Salientou que a Câmara há pouco tempo tinha solicitado um empréstimo para 

“Pagar a Tempo e Horas” e que não conseguia compreender o montante das dívidas a 

fornecedores, que continuava a crescer. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Disse que gostaria de saber o porquê da alteração do mapa das dívidas, que 

agora só espelhava os fornecedores e o montante da dívida, o que não era a confirmação 

do apanágio da transparência propalada pela Câmara. 

Perguntou o porquê da demora do pagamento a fornecedores e como iriam 

pagar este ano a fornecedores quando estava tudo canalizado para pagar a pessoal e a 

obras. Pediu explicação sobre se a dívida da Câmara aos SMAS estava contabilizada ou 

não nos dados apresentados. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Em relação à Pousada da Fortaleza esclareceu que a iniciativa tinha sido 

promovida pelo Diário de Leiria, com a presença do Ministro da Economia e que tinha 

feito o que lhe competia, face à não assumpção dos compromissos por parte da 

ENATUR. 

Frisou que a Câmara não estava em falta com ninguém e que quem estava em 

falta era quem geria a ENATUR e, por isso, o Senhor João Gomes devia colocar a 

pergunta aos seus amigos do PS. 

Recordou as negociações em mandatos anteriores, com a assinatura do 

protocolo com a ENATUR, o que poderia ser confirmado junto dos elementos do PS. 

Salientou que tinha ficado acordado que a ENATUR apresentasse um estudo 

preliminar que compatibilizasse a existência da Pousada com a preservação da memória 

e que o prazo acordado para isso era Março de 2010, o que não tinha acontecido. Frisou 

que quem estava em falta era a ENATUR/Grupo Pestana. 

No âmbito do Plano de Compensação do Oeste, disse que Peniche tinha 

apresentado a obra do Fosso da Muralha, para que os apoios fossem canalizados para 

este investimento. Referiu outros apoios conseguidos no âmbito do QREN e as reuniões 

efectuadas para garantir esses apoios. 

Comunicou que tinha reunido muitas vezes com a Associação dos Amigos das 

Berlengas e com a ASAE, no sentido de encontrar um quadro de legalidade para o 
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funcionamento do Forte de São João Baptista e que tinha um parecer jurídico sobre o 

assunto que iria à próxima reunião de Câmara. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Informou que o processo das Águas de Portugal tinha resultado dos modelos 

de gestão municipal para a criação de parcerias para gerir as águas em baixa. Relatou as 

anteriores reuniões sobre propostas ou modelos que as Águas de Portugal tinham sobre 

este tema. 

Disse também que todos estavam preocupados com os pagamentos a 

fornecedores e que o programa “Pagar a Tempo e Horas”, tinha sido utilizado em 2008. 

Esclareceu que o mapa tinha sido alterado, não para esconder nada, mas para 

responder ao solicitado pela Assembleia Municipal, uma informação datada, com a 

situação dos fornecedores. Explicou os valores em dívida aos SMAS e à Resioeste. 

 

Senhor João Gomes: 

Disse que não tinha gostado da resposta dada pelo Senhor Presidente, quando 

tinha dito para ir perguntar a resposta aos elementos do Partido Socialista, uma vez que 

não era resposta que se desse a uma questão concreta. Frisou que também não admitia 

que o Senhor Presidente se lhe estivesse a dirigir como se estivesse a dar-lhe ordens, 

uma vez que não era funcionário da Câmara, mas sim membro eleito da Assembleia 

Municipal. 

Disse também que o Senhor Presidente tinha afirmado que já tinha manifestado 

o seu descontentamento a Ministros, Secretários de Estado, Chefes de Gabinete, Região 

de Turismo de Portugal, ou seja, tinha falado com inúmeras pessoas sobre o assunto, 

mas tinha-se esquecido de falar, durante sete meses, com a ENATUR e o Grupo 

Pestana, que era com quem devia dialogar, em vez de andar a lamentar-se a terceiros. 

Acrescentou que a ENATUR era gerida por uma entidade privada, o Grupo 

Pestana, pelo que não servia de nada o Senhor Presidente andar a questionar outras 

entidades públicas, salientando que devia dar resposta ao Grupo Pestana sobre se a 

Câmara aceitava ou não o aumento do número de quartos. 

Quanto à intervenção do Senhor Vereador Jorge Abrantes, disse que no espaço 

de 21 meses, desde que tinha sido contraído o empréstimo para “Pagar a Tempo e 

Horas”, a dívida a fornecedores já tinha crescido 6,139 milhões de euros, o que era 

muito dinheiro para tão pouco tempo. Finalizou dizendo que a dívida tinha crescido em 

4 anos 5,781 milhões de euros, o que correspondia a um aumento de 82,6%. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.04.2010  *  Livro 20 * Fl. 65 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que o programa “Pagar a Tempo e Horas” era transferir a dívida de curto 

prazo para médio prazo e mesmo assim a dívida a curto prazo tinha continuado a 

crescer. 

Lembrou que em Fevereiro tinha questionado o Senhor Vereador Jorge 

Abrantes sobre as taxas de lixo, referindo que a Câmara não pagava aos SMAS, mas ia 

lá buscar a receita da taxa de lixo, embora não pagando a deposição de resíduos no 

aterro à Resioeste. Sugeriu que ou a Câmara deixava de cobrar a taxa de lixo aos 

munícipes ou entregava o dinheiro à Resioeste. 

Sobre a dívida aos SMAS disse que estava lançada até Dezembro, no valor de 

1.061.000 euros e que na sessão de Fevereiro não existia nenhum lançamento da dívida. 

 

Senhor José Leitão: 

Disse que tinha de facto pedido o mapa dos fornecedores datado, por o anterior 

modelo de mapa ser apresentado por antiguidade de facturas. 

Frisou que o objectivo do programa “Pagar a Tempo e Horas” era o de fazer o 

saneamento financeiro da Câmara e verificava-se que, passados 21 meses, a dívida a 

curto prazo estava no dobro. 

Recomendou que a Câmara, antes de contrair a dívida, deveria ver se tinha 

condições financeiras para a pagar num prazo razoável, uma vez que a boa gestão dos 

dinheiros públicos era gastar de forma eficiente aquilo que se tinha. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Voltou a repetir aquilo que tinha dito sobre o relacionamento com o Grupo 

Pestana, acrescentando que ficava mal dizer que a Câmara estava em falta com a 

resposta ao Grupo Pestana. Sugeriu ao Senhor João Gomes que se tivesse alguma 

informação em sentido contrário que apresentasse por escrito essa informação. Disse, 

por último, que as relações com os representantes institucionais eram muito boas e que 

não se sentia minimamente em falta. 

 

Senhor João Gomes: 

Perguntou ao Senhor Presidente se era verdade ou não se a ENATUR tinha 

perguntado à Câmara se era possível construir uma pousada na Fortaleza com 60/70 

quartos e se tinha havido alguma resposta à citada pergunta. 
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Senhor Presidente da Câmara: 

Respondeu que a ENATUR tinha ficado de apresentar um estudo sobre a 

viabilidade de aumentar o número de quartos previstos inicialmente. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Referiu que só era possível apresentar a dívida a curto prazo referenciada a 

uma data, com o formato que agora era apresentado, devido às condicionantes do 

programa informático. 

Sobre a Resioeste, disse que na última sessão da Assembleia tinha sido 

informado que os municípios tinham deliberado não pagar àquela entidade e que os 

SMAS tinham o valor de 252.000 euros da taxa de lixo para transferir para a Resioeste. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Disse que os SMAS era uma entidade municipal, que pertencia à Câmara e que 

por isso considerava que era mais grave as dívidas aos fornecedores do que a dívida aos 

SMAS. Acrescentou que todas as obras tinham que ser pagas e que no mandato passado 

a Câmara tinha herdado muitas obras que as teve de pagar. Acrescentou que quando a 

obra era comparticipada e corria conforme o previsto era fácil, mas quando surgiam 

outras obras não previstas e sem comparticipações, como tinha acontecido no Campo 

da Torre, era difícil. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Solicitou um ponto de ordem à Mesa e protestou contra a forma como o Senhor 

Henrique Bertino se tinha dirigido à oposição, dizendo que tinha tido uma actuação 

injuriosa para com a Assembleia Municipal. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Disse que podiam dizer o que quisessem, pois a partir do momento em que se 

falava de qualquer maneira sobre dívidas, poder-se-ia falar praticamente no que se quisesse. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Recomendou que houvesse algum cuidado com as intervenções. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Disse que a dívida infelizmente tinha vindo a aumentar e tinha que se ter 
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preocupação e estabelecer um plano de contenção. 

Disse também que o investimento no Cemitério de Peniche tinha sido muito 

elevado, que a Câmara teve de pagar e que as pessoas já podiam comprar covais. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Chamou a atenção para os excessos registados na discussão deste ponto, da 

parte de todos. Disse que não se devia só apontar os excessos dos outros, mas também 

reconhecer os próprios excessos. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

No período de intervenção do público usou da palavra o munícipe adiante 

identificado: 

 

Senhor Raul Correia: 

Propôs que fosse feita uma homenagem a um homem de Abril, o Senhor 

Belmiro Alves, tendo proposto também que se atribuísse o seu nome a um arruamento 

de Peniche. Lembrou que o Senhor Belmiro Alves tinha falecido há sete anos. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Disse que o Senhor Belmiro Alves tinha sido uma pessoa muito justa e muito 

honesta. Frisou que a reforma dos pescadores aos 55 anos se devia a ele, enumerando as 

funções que tinha desempenhado. Afirmou que a CDU considerava a proposta justa e 

informou que o Sindicato dos Pescadores iria comprar o coval onde o Senhor Belmiro 

Alves estava sepultado. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA - CONTINUAÇÃO: 

 

 Passando novamente a Assembleia Municipal ao Período de Antes da Ordem 

do Dia, foi feita a seguinte exposição. 

 

RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA: 

 

 O Director do DPGU apresentou, em linhas gerais, a obra de Recuperação do 

Fosso da Muralha, usando meios audiovisuais. 
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O Senhor Presidente disse que a obra tinha sido consignada hoje e convidou a 

Assembleia a estar presente na acção evocativa do arranque da obra que contaria com a 

presença do Senhor Primeiro-Ministro. 

 O Director do DOM deu uma explicação sobre os trabalhos a realizar e a 

constituição da equipa de fiscalização provisória. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Agradeceu a exposição feita pelos técnicos municipais. 

 

Senhor José Leitão: 

Agradeceu a apresentação e perguntou se já havia um local alternativo para 

realização do mercado mensal e da festa anual. 

Perguntou se, em caso de avaria da ETA do Jardim, não haveria descargas para 

o fosso. 

Perguntou ainda o ponto de situação da 2.ª fase do projecto. 

 

Senhor Director do DPGU: 

Disse que uma parte do espaço da feira iria ficar dentro do espaço alagado e 

que durante a obra não poderia ser ali realizada. Informou sobre os dois sistemas de 

segurança alternativos da ETA do Jardim. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Agradeceu a exposição feita aos técnicos municipais, ao Eng.º Carlos Flores e 

aos técnicos da equipa de fiscalização. 

Disse que se iria encontrar localização alternativa para o mercado mensal e que 

havia um conjunto de mecanismos de segurança da ETA que funcionavam em série. 

 

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

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do assunto em epígrafe, usaram 

da palavra os Senhores adiante identificados. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que tinha uma recomendação para apresentar e propôs que a Assembleia 

Municipal sugerisse à Câmara para que atribuísse a ruas de Peniche os seguintes 
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nomes: Jorge Campinos, Aleixo Alves, Luís Franco Pinto, Abel Campos, Vasco Torres e 

Júlio Correia. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Disse que a CDU subscrevia a recomendação. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Disse que o PSD também subscrevia a recomendação. 

 

Senhor José Amador: 

Leu a seguinte saudação: 

“Saudação ao 1.º de Maio de 2010. 

Dia histórico – Dia do Trabalhador, este Primeiro de Maio ocorre numa altura 

em que se assiste a um violentíssimo ataque aos direitos individuais e colectivos dos 

trabalhadores, quer no sector público, quer no Privado, por parte do Governo e do 

Patronato sem escrúpulos numa altura em que se acentuam as desigualdades e 

injustiças sociais e a precariedade e o desemprego atingem a maior taxa das últimas 

décadas. A pobreza e a exclusão social continuam a crescer assustadoramente, enquanto 

aumentam escandalosamente os lucros e as grandes fortunas dos detentores do poder 

económico e financeiro e os seus gestores auferem salários milionários. 

Porque o Pais precisa e os trabalhadores reclamam: 

Mais justiça Social; 

Mais Emprego e menos Precariedade; 

Melhores Salários; 

Mais e melhores Serviços Públicos, a bem da Economia Nacional, a bem de 

Portugal. 

Viva os Trabalhadores de Todo o Mundo 

Grupo da CDU na Assembleia Municipal.” 

 

Senhora Cristina Leitão: 

Apresentou a seguinte congratulação: 

“Ecopontos/Acessibilidade 

Senhor Presidente da Câmara, 

Já antes tive oportunidade de congratular a CMP pelos planos de promoção da 

acessibilidade, não posso, no entanto, deixar de frisar que há também outras formas de 
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promover a acessibilidade. 

São formas mais simples e menos dispendiosas mas igualmente necessárias. 

Falo da implementação dos ecopontos enterrados. 

O modelo que a CMP impõe é completamente desajustado dos princípios da 

promoção de acessibilidade que defende. 

Por mais esforços que os promotores tenham feito, nos últimos tempos, para 

implementar ecopontos enterrados as soluções foram sempre rejeitadas pelos serviços. 

A autarquia justifica a opção com o sistema de recolha e o contrato celebrado 

com a empresa que faz a recolha dos resíduos. 

Se a Câmara Municipal considerar autorizar os promotores a colocarem nos 

seus loteamentos ecopontos enterrados, ao contrário de os obrigar a adoptar um 

modelo à superfície, julgo que todos ganharíamos com a solução. 

Não faz sentido num concelho que se quer acessível, existirem ecopontos que: 

1 – São obstáculo à circulação quando introduzidos na via pública, 

nomeadamente nos passeios, e; 

2 – São limitadores da utilização por pessoas em cadeira de rodas já que a 

entrada dos resíduos está a mais de 1,50 m de altura face ao solo. 

Por isso gostaria que considerasse esta questão, com alguma brevidade, dado 

que existem projectos onde ainda se podem adoptar estas medidas. 

Muito obrigada.” 

 

Sobre o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, fez a seguinte 

intervenção: 

“Senhor Presidente da Câmara, 

Aqui há dois meses, convidou-me para um passeio por Peniche para ver os 

mamarrachos que foram construídos ao abrigo do actual PDM. Eu agradeço a oferta, 

mas conheço bastante bem Peniche e a sua construção. 

Como já na altura foi dito aqui, não é o PDM que faz os mamarrachos, mas as 

opções de licenciamento que os diferentes executivos vão tomando. 

O PDM pode ter a culpa da volumetria dos edifícios, mas no que respeita à 

questão estética são as opções do executivo que estão em causa. É seguramente, em 

parte uma questão de gosto. Ou falta dele. 

Além da necessidade urgente de revisão do PDM e da execução dos planos, é 

sem dúvida essencial a alteração do regulamento municipal da urbanização e 

edificação. 
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Este não tem um processo de revisão com a complexidade dos restantes e pode 

dar uma ajuda a pelo menos melhorar a qualidade estética da edificação e a travar a 

desordem e o caos urbanísticos. 

Não sei precisar, mas o Arquitecto Ribeiro Gonçalves disse-me há uns anos que 

o regulamento estava a ser revisto. Ainda hoje está para ser feito. 

Dou-lhe alguns exemplos: o artigo das zonas históricas e culturais é genérico, 

ignora a diferença entre as zonas da cidade de Peniche e das Vilas. 

Na falta do plano de salvaguarda que o PDM prevê, deveria fazer-se do 

regulamento um instrumento para salvaguardar as zonas históricas do Concelho. 

Outro exemplo simples: a paleta de cores prevista no regulamento é quase tão 

diversa como a de uma caixa de lápis de cor Caran d’Ache. Não é seguramente assim 

que se consegue garantir uma uniformidade nas zonas que têm de ser salvaguardadas. 

Por isso, Senhor Presidente, fica o meu apelo para que o Regulamento seja 

urgentemente revisto, até porque actualmente é contraditório com a legislação em 

vigor.” 

 

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 Carlos Santana: 

Disse que o Senhor Vereador Jorge Abrantes o tinha tentado confundir com 

tamanha aberração de justificação, uma vez que em Fevereiro o quadro dos 

fornecedores saia com todos os meses e que, em lado algum se podia avaliar a situação 

económica reportada a 21 de Janeiro de 2010, quando os registos se referiam a 

Dezembro. 
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Acrescentou que não colhia a desculpa da impossibilidade de elaborar o quadro 

por incapacidade informática. 

Frisou que a dívida, mesmo com o empréstimo “Pagar a Tempo e Horas” tinha 

aumentado em 681.023 euros. Acrescentou que o factoring era uma operação 

interessante, pois o fornecedor ao saber que lhe vão pagar muito tarde ou por factoring, 

põe mais 50% no valor da factura para compensar os juros de mora ou os juros que vai 

pagar ao banco. 

Referiu ainda que o tecido empresarial de Peniche estava de rastos e a Câmara 

continuava a aumentar a dívida a fornecedores. 

 

Senhor José Leitão: 

Disse que o Município de Peniche tinha a maior prevalência de SIDA no 

Distrito de Leiria e que os centros de tratamento de cancro com menor movimento 

tinham o fim à vista. 

Disse também que tinha visto jovens a circular à noite na estrada do Baleal e 

que a iluminação pública não era suficiente. 

Perguntou qual era o grau de execução no Oeste do programa das medidas 

compensatórias por o aeroporto não se executar em Ota. 

 

Senhor António Salvador: 

Disse que chegavam reclamações à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

por estarem dois bancos em cimento partidos no estacionamento da Consolação, não 

existirem sanitários na praia das pedras, não haver marcações no Largo da Consolação, 

o que provoca desacatos entre vendedores, por os acessos às praias estarem danificados 

e alguns interditos, por as roulotes indevidamente estacionadas na Consolação fazerem 

os despejos para as valetas e por o apoio da praia da Consolação estar bastante 

danificado. 

Disse ainda que o acesso à praia dos Frades está interdito por se encontrar 

bastante danificado, que o campo de volei também se encontrava muito danificado, que 

havia necessidade de organizar o trânsito entre a Consolação e São Bernardino e que 

alguns muros da antiga Colónia de São Bernardino já tinham caído. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Fez a seguinte declaração: 

“Vou abordar nesta intervenção uma questão relativa à entrevista sobre as 
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freguesias e as suas realidades que o Sr. Presidente da Câmara deu à 102 FM, a 

propósito da freguesia da Conceição e dizia assim o Sr. Presidente da Câmara: 

“No mandato anterior incluímos a criação de uma Universidade Sénior e 

colocámos ainda nas Grandes Opções do Plano”. Onde? Em 2007? Nada! Em 2008? 

Nada! Em 2009? Nada! Talvez seja o problema do meu “Adobe” que não lê bem os 

“PDF’s”! 

“No mandato anterior fui surpreendido com o convite pela Junta de Freguesia 

da Conceição que achei que não foi de bom tom porque há espaços onde estes assuntos 

se discutem como o Conselho Local de Acção Social”. Que saiba, a Constituição e a Lei, 

não obriga ninguém a apresentar previamente iniciativas ao CLAS e à Câmara. Sabe o 

Sr. Presidente o que é o conceito de liberdade de iniciativa e de associação? 

“Agora até aconteceu uma coisa que foi como dantes a Junta de Freguesia era 

do Partido Socialista e passou a ser também presidida pela CDU então houve a 

autonomização relativamente à Junta de Freguesia”. O Sr. Presidente esqueceu-se de 

dizer que há um protocolo entre a Associação da Universidade Sénior e a Junta. 

Informe-se melhor! 

“Começou mal e depois porque houve a alteração de percurso. Por isso a 

Câmara Municipal, lamento muito, é uma mágoa que tenho, mas estou disponível para 

olhar para a Universidade Sénior mas quando o projecto não for um projecto individual 

ou de meia dúzia de pessoas, mas que seja um projecto do concelho, à séria, não é só 

estar lá a fazer figura de corpo presente, enquanto isso não acontecer a Câmara 

Municipal não disponibiliza meios financeiros, porque assim foi e eu próprio e toda a 

gente sabe que estava no programa eleitoral”. “Projecto individual”? “De meia dúzia de 

pessoas”? Voluntários, Sr. Presidente que merecem mais respeito e conheço lá vários de 

vários partidos políticos! 

“Como forma de o Partido Socialista ter uma bandeira, foi um mau caminho, 

instrumentalizou a Universidade Sénior”. “Instrumentalização”? Ética?! Relembro-lhe 

só esta citação: “Estamos na CERCIP, estamos na ADEPE, estamos na Acompanha”, foi 

o que o Sr. Presidente disse no seu discurso de apresentação de candidatura em 2005. 

“Estou disponível para olhar para a Universidade Sénior de forma séria”. A 

parte do “séria” nem merece comentários… 

“E trabalharmos para que não seja a Universidade Sénior de alguns mas de 

todo o concelho. Eu sei que também existe um bom corpo técnico, isto não tem a ver 

com a actividade que é desenvolvida mas a forma como a Câmara Municipal foi 

secundarizada daquilo, não só a Câmara, o CLAS, onde estes projectos são vistos não 
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foi tido nem achado, com medo, não sei de quê, as pessoas que tiveram na origem do 

projecto sabem do que é que eu estou a falar”. É a política do polvo: tudo está na 

Câmara! E é a carga ideológica a funcionar! “As pessoas que tiveram na origem do 

projecto sabem do que é que eu estou a falar”, mais uma vez o Sr. Presidente como já 

noutra sessão abordei, sobre a entrevista ao Jornal de Leiria, recorre à insinuação em 

vez de concretizar. 

“Se alguma coisa mais me fez, enfim, ficar mal disposto foi isto, foi o de as 

pessoas quererem ter uma bandeira”. Ficámos a saber que o Sr. Presidente fica “mal 

disposto” com coisas destas. 

Agora, sobre a situação de há pouco nesta sessão da Assembleia, tenho a dizer o 

seguinte: 

Estou nesta Assembleia Municipal desde Novembro de 2005. Já ouvi desde 

chamar “vesgo” a um deputado do PS por outro deputado com uma total displicência. 

Ouvir de novo um deputado da CDU e ainda para mais o seu líder, a faltar ao respeito é 

demais! Há dias atrás o Sr. Deputado Henrique Bertino já me chamou de político 

profissional. Digo-lhe que sou estudante de Direito, há quatro anos e estou no 4º e 

último ano do curso. Espero que perceba o que lhe estou a dizer e se conhece algum 

político profissional não deve estar a referir-se a mim concerteza.  

E dito isto, tenho a lembrar mais um caso protagonizado pelo Sr. Deputado 

Henrique Bertino em que comentava, vejamos bem, a preparação que os deputados da 

oposição faziam das reuniões, como se estes não fossem livres de ter dúvidas e fazer 

questões! E quando pela minha juventude e a do Rui Martins chegou a dizer “são 

jovens”, como se por isso fossemos menos dignos de dizer algo de interesse? Sr. 

Deputado não sei se sabe, talvez devesse saber, estou aqui porque fui eleito pelo povo 

do concelho e não só de uma freguesia como o Sr. Deputado e se me falta ao respeito 

está a faltar ao respeito a quem represento – o povo do concelho de Peniche. Por isso lhe 

digo pela última e pela última vez mesmo que não lhe admito que me falte ao respeito 

nem a qualquer outro deputado desta bancada. Não lhe digo para estudar o regimento 

pois o problema do Sr. Deputado não é esse! Digo-lhe apenas que tenha mais respeito 

por todos nós e pelos nossos eleitores! Estou certo que saberá o que isso é, ainda por 

cima estamos em Abril! 

Disse.” 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Aconselhou o Senhor Tiago Gonçalves a ver as votações que tinha obtido nas 
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três últimas eleições. 

Disse que subscrevia inteiramente o que o Senhor Presidente da Câmara tinha 

dito sobre a Universidade Sénior, frisando que havia uma partidarite aguda. 

Acrescentou que o projecto, na sua essência era válido, mas a forma como estava a ser 

utilizado era errada. 

Afirmou que o Senhor Carlos Santana o tinha desiludido, que esperava um 

grande tribuno com elevado grau de exigência e constatava que não via isso. 

Sobre as deficiências levantadas pelos Senhores José Leitão e António Salvador, 

disse que a Câmara também estava interessada no reforço da iluminação pública na 

estrada do Baleal e na Marginal Norte, na construção de sanitárias de apoio às praias, 

referindo a situação do Parque Urbano, cujo projecto não tinha previsto a construção de 

sanitários para os utentes, mas que devido às dificuldades financeiras, não podia 

avançar na sua construção. 

Finalizou dizendo que a CDU também tinha muitos projectos a propor, mas 

tinha consciência das prioridades face aos recursos financeiros. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que ficava preocupado quando eram abordadas instituições que 

mereciam todo o respeito. Frisou que era admirador da Universidade Sénior, que fazia 

um trabalho meritório e que era preciso muito cuidado sobre o que se dizia, porque as 

entidades estavam muito para além das pessoas. 

 

Senhor José Amador: 

Sobre o chamar vesgo, disse que tinha sido dito num contexto de reparo à 

oposição por não ver as obras feitas pela Câmara em quatro anos. 

Esclareceu que se reparassem bem para o programa e para a lista de candidatos 

da CDU, veriam que o Senhor Henrique Bertino constava nessa lista e, por isso, tinha 

contribuído para a maioria absoluta da CDU na Câmara Municipal. 

Afirmou que a recuperação do Fosso da Muralha, obra emblemática de Peniche, 

era uma obra que todos tinham prometido, mas que seria feita no mandato da CDU, 

facto que o enchia de orgulho. 

 

Senhor João Gomes: 

Fez a seguinte declaração: 

“Quanto à afirmação do senhor deputado da CDU de que somos a bancada do 
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táxi, queria dizer ao senhor deputado que tenho muito orgulho em estar numa bancada 

que não utiliza a demagogia e artimanhas para ganhar eleições. O mesmo não pode 

dizer a bancada da CDU, pois antes das eleições andaram a prometer mais de 300 

habitações no âmbito do Prohabita, quando sabem muito bem que a Câmara não têm 

possibilidades económicas para o fazer. É claro que agora já andam a dizer que vocês 

até queriam fazer essas habitações, mas os “malandros” do PS e do PSD é que não 

deixam. 

Como também agora andam a dizer que convidaram o PS e o PSD para fazer 

parte da presidência dos SMAS e que recusaram. Isso não é verdade. Os senhores 

recusaram convidar os elementos do PS e do PSD para fazerem parte do Conselho de 

Administração dos SMAS, face à posição que estes partidos tinham tomado nas 

freguesias de S. Pedro e da Conceição e formaram um Conselho de Administração 

composto exclusivamente por elementos afectos à CDU. Isso nunca tinha acontecido em 

30 anos de democracia. Só passados alguns meses e após a resolução das situações 

destas freguesias é que disseram que, então, os elementos do PS e do PSD já poderiam 

fazer parte do Conselho de Administração dos SMAS. É óbvio que o PS e o PSD já não 

aceitaram esse convite tardio. Os senhores fizeram chantagem e queriam que depois a 

oposição aceitasse esses convites. Só se não tivéssemos vergonha na cara é que 

aceitaríamos. Se aceitássemos, até pareceria que estávamos desesperados à procura de 

algum “tacho” nos SMAS. Quem criou esta situação foram os senhores e andarem a 

dizer que convidaram a oposição e a oposição não aceitou, não corresponde 

minimamente à verdade.” 

 

Posteriormente proferiu a declaração a seguir transcrita: 

“Relativamente à afirmação do senhor deputado Henrique Bertino de que só há 

2 meses é que deu entrada na Câmara o pedido de construção do Hipermercado 

Modelo, os senhores não estão a contar toda a verdade. O projecto só deu entrada na 

Câmara há 2 meses, porque, inicialmente, os senhores estiveram contra a sua 

construção. Porque o pedido de construção desse empreendimento já foi efectuado há 3 

ou 4 anos. E os senhores recusaram a sua construção. Nessa altura, o Partido Socialista 

foi a única força política que estava disposta a viabilizar tal pedido. E aqui na 

Assembleia Municipal foram, inclusive, proferidas graves insinuações, por parte do 

senhor deputado Henrique Bertino, no sentido de que a bancada do PS ao defender a 

construção do Hipermercado Modelo em Peniche só poderia resultar de algum acordo 

celebrado pelo PS com o Grupo Sonae para recebermos alguma contrapartida pelo 
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nosso apoio e que estávamos a defender interesses obscuros. 

O Senhor Presidente agora está a dizer que a construção do Modelo se deve a si 

e que quem gracejou com a expressão “o modelo não passará” e com a revista Visão foi 

o senhor vereador Francisco Salvador? Isso não é verdade! Eu estava na mesa da 

Assembleia e o senhor Presidente exibiu a revista para todos e gracejou com o título “o 

modelo não passará”. Quem o fez foi o senhor Presidente. Inclusive, nessa ocasião, eu 

intervim relativamente a esse gracejo, tendo dito ao senhor Presidente para pegar na 

revista e ir mostrá-la aos desempregados deste concelho. Podia ser que eles 

partilhassem dessa ironia se soubessem que perante a apresentação de um projecto que 

cria mais de 80 postos de trabalho o senhor recusou esse pedido e ainda graceja com a 

situação. 

Nessa mesma altura o senhor Presidente disse, inclusive, que iria colocar a 

Sonae em Tribunal.” 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que se lembrava da capa da Visão que dizia “o modelo não passará” e 

lembrou que o Secretário de Estado dos Assuntos Sociais do V Governo Provisório era o 

Dr. Carlos Carvalhas. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Sobre o programa Prohabita disse que havia necessidade de recuperar o Bairro 

Fernão de Magalhães e o Coosofi e que se tinha de mandar abaixo o bairro do Calvário. 

Em relação ao Modelo, disse que não havia projecto nenhum, havia sim uma 

intenção, que só agora tinha sido clarificada. 

 

Senhor José Amador: 

Disse que a CDU não ganhava eleições mentindo, nem tão pouco as 

comprando. Disse ainda que Carlos Carvalhas era um grande democrata, que não se 

vendia ao capital. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que as dúvidas do Senhor João Gomes eram de quem não estava 

informado e que pretendia insinuar qualquer coisa. Acrescentou que já tinha 

esclarecido tudo, que eram todos bem-vindos para se encontrar soluções e não para 

arranjar problemas. 
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Quanto ao Modelo, disse que ou estava muito mal informado ou não sabia a 

verdade. Esclareceu que se a Câmara fosse deixar passar o que um Vereador do PS 

tinha assumido na Comissão Municipal de Economia, poderia entrar numa situação de 

perda de mandato e explicou a razão de ter posto uma acção em Tribunal contra o 

consultor jurídico da SONAE. 

Explicou que tinha sido feita uma interpretação autêntica de um artigo do 

PDM, o que não tinha feito o PS e que tinha obviado a concretização de outros 

investimentos como a Propesca. 

Frisou que era completamente falso que a CDU não quisesse o Modelo em 

Peniche e que iria colocar no site da Câmara todo o processo, para dar oportunidade ao 

Senhor João Gomes de poder contestar. 

Disse também que o Senhor Tiago Gonçalves não sabia brincar com coisas 

sérias porque ainda era novo. 

Sugeriu que se perguntasse à Sonae e ao Senhor Luís Almeida a data de entrada 

do projecto na Câmara, assim como qual tinha sido a posição proactiva dos serviços 

municipais em relação ao processo. 

Salientou que o PS não tinha conseguido fazer a interpretação autêntica do 

artigo do PDM, por o Dr. Alberto Costa, autor do referido plano, não o ter feito. 

Disse que a Universidade Sénior tinha desvalorizado o CLAS, uma vez que o 

processo não tinha passado por aquele órgão, apesar de um membro da Junta de 

Freguesia da Conceição o integrar. 

A Câmara teve uma posição política que devia ser respeitada. 

Explicou a brincadeira que tinha feito com a revista que tinha na capa “o 

modelo não passará” e que dizia respeito à proibição de modelos anorécticos a 

desfilarem em Espanha. 

Agradeceu à Senhora Cristina Leitão as colaborações prestadas, dizendo que 

haveria sempre disponibilidade dos técnicos municipais para discutirem os assuntos. 

Informou que estava a ser feito um trabalho de requalificação da praia da 

Consolação e que se contactou a ARHTejo sobre o estado do apoio de praia. 

Deu também informação sobre as iniciativas do INAG em relação a situação de 

ruína das arribas do Forte da Consolação e sobre as medidas tomadas no tocante aos 

acessos das praias. 

Disse que estava a ser feita uma avaliação sobre as compensações relativas à 

Ota e que ontem tinha havido uma reunião com a Comissão de Acompanhamento e o 

Ministro da Tutela. 
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Referiu-se à incidência da SIDA em Peniche e mencionou os projectos de 

intervenção e acompanhamento da situação. 

 

Senhor João Gomes: 

Fez a seguinte declaração, em defesa da honra: 

“O senhor Presidente insinuou, de uma forma indirecta, que eu era mentiroso. 

Nunca fui mentiroso na minha vida, pelo que não admito que o senhor faça essas 

insinuações. 

O senhor Presidente diz que vai criar na Internet uma área relativa ao processo 

de licenciamento do Modelo para as pessoas saberem a verdade. O melhor é colocar na 

Internet as gravações das declarações que o senhor e a CDU fizeram sobre este assunto 

nessa altura. Porque estarem agora a dizer que tudo fizeram, desde a primeira hora, 

para a construção do Modelo em Peniche não corresponde minimamente à verdade. E 

essas gravações podem provar isso. Porque se não juntarem essas gravações, o que os 

senhores vão fazer é reescrever a história, como têm feito noutras situações. 

E já agora, não perca tempo com criações de espaços na Internet sobre a 

construção do Modelo em Peniche. Incentive é a construção rápida do Modelo em 

Peniche para criar postos de trabalho que já poderiam estar criados há muito tempo se 

os senhores não tivessem recusado inicialmente o projecto.” 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo zero horas e cinquenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que                         

eu, Américo Araújo Gonçalves, 1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada 

pela Mesa. 


