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AACCTTAA    NN..ºº     22//22000099  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  F E V E R E I R O  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  6   

D E   M A R Ç O   D E   2 0 0 9 :  
 

Aos seis dias do mês de Março do ano dois mil e nove, no Auditório do Edifício 
Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, estando 
presente o Senhor Rogério Manuel Dias Cação, Presidente da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Sebastião Codinha 
Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, Silvino Doirado Conceição 
João, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, José António Bombas Amador, 
Álvaro André Paiva Amador, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória 
Feliz Martins Braz, Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, Américo de 
Araújo Gonçalves, Paulo Jorge Ferreira Santos, Nuno Eduardo Faustino Rainha, Tiago 
Jorge Carvalho Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Gabriel da Graça Barreiro 
Gonçalves, Miguel Filipe da Silva Paiva, José António Leitão da Silva, Júlio Alberto 
Silva Coelho, Rui António Rodrigues Carvalho, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 
Rui Manuel Santos Martins, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

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

2.º - Período de intervenção do público. 
 

3.º - Período da ordem do dia: 
 

1. Apreciação e votação da deliberação camarária de 15 de Dezembro de 
2008, relativa à desafectação do domínio público de uma parcela de terreno. 

 
Compareceram no decurso da reunião e assumiu de imediato o lugar de 

Segundo Secretário da Mesa o Senhor Orlando Ferreira Cipriano Santos. 
 
Não compareceram à reunião os Senhores António Filipe Monteiro Vitória, José 

Joaquim Franco Antunes, João Paulo Oliveira Teófilo, João Manuel Jesus Gomes e Jorge 
Santos carvalho. 
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Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e 
Joaquim Raul Gregório Farto. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  

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

justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicados: 
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes; 
- Do Senhor João Manuel de Jesus Gomes; 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo; 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Dado a ausência do primeiro Secretário da Mesa, Senhor João Manuel de Jesus 
Gomes e como o segundo Secretário chegaria ligeiramente atrasado, o Senhor 
Presidente da Mesa propôs que fosse eleito um elemento da Assembleia para integrar a 
Mesa. 

A Assembleia elegeu, por voto secreto, o Senhor Silvino Doirado Conceição 
João, para integrar a Mesa da Assembleia. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  

 
Foi presente a acta n.º 13/2008, da reunião realizada no dia 22 de Dezembro de 

2008, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos membros da Assembleia Municipal. 

 
Postas à discussão, não houve quaisquer intervenções. 
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Submetida à votação foi a citada acta aprovada 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 10928, da Câmara Municipal de Peniche, solicitando a desafectação 

do domínio público de uma parcela de terreno. 
2 - Ofício n.º 6543, datado de 23 de Dezembro de 2008, do Município de Figueiró 

dos Vinhos, endereçando convite aos membros da Assembleia para participarem no I 
Torneio Nacional de Xadrez Inter-Municípios, a realizar no dia 17 de Janeiro de 2009. 

3 - Ofício n.º 153, datado de 22 de Dezembro de 2008, da Assembleia Municipal 
de Caldas da Rainha, remetendo moção aprovada em sua reunião realizada em 9 de 
Dezembro de 2008. 

4 - Carta, datada de 5 de Janeiro de 2009, do Director da Revista da 
Administração Local, remetendo boletim para eventual assinatura da revista. 

5 - Ofício n.º 545, datado de 21 de Janeiro de 2009, da Câmara Municipal de 
Peniche, remetendo convocatória para uma reunião do Conselho Municipal de 
Educação, no dia 10 de Fevereiro de 2009. 

6 - Ofício n.º 1626, datado de 26 de Janeiro de 2009, da Assembleia Municipal de 
Sesimbra, endereçando convite ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para 
estar presente na conferência, subordinada ao tema “Escolas Conde de Ferreira – Marco 
Histórico da Instrução em Portugal”. 

7 - Carta, datada de 26 de Janeiro de 2009, da Omnitor – Agência de Viagens e 
Turismo, L.da, remetendo duas propostas de viagens e estadia para a Assembleia dos 
Estados Gerais, em Malmo, que terá lugar de 22 a 24 de Abril de 2009. 

8 - E-mail, datado de 28 de Janeiro de 2009, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, remetendo o seu parecer relativamente à Proposta de Lei n.º 
247/X sobre o Orçamento de Estado Rectificativo 2009. 

9 - Carta, datada de 1 de Fevereiro de 2009, do Senhor Paulo Alexandre Santos 
Delgado, apresentando uma exposição relativamente ao escoamento de águas que se 
verifica na Rua Luís de Camões, em Casais Brancos 
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10 - Circular n.º 16/2009-LP, datada de 4 de Fevereiro de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo ficha de inscrição para o II Encontro 
de Governos Locais Lusófonos, que terá lugar em Lisboa, nos próximos dias 26 e 27 de 
Março. 

11 - Carta n.º 104, datada de 10 de Fevereiro de 2009, do Hospital de S. Pedro 
Gonçalves Telmo de Peniche, do Dr. António Foz Romão, informando da sua cessação 
de funções como Presidente do Conselho de Administração daquele hospital e 
agradecendo toda a atenção e colaboração manifestadas. 

12 - Ofício n.º 2009/318, datado de 18 de Fevereiro de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, remetendo, para conhecimento, as Opções do Plano e 
Orçamento para 2009. 

13 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 
a) Da Direcção da Organização Regional de Leiria do Partido Comunista 

Português, para um conjunto de iniciativas comemorativas do 75.º Aniversário Heróico 
18 de Janeiro de 1934, na Marinha Grande. 

b) Da Junta de Freguesia de Leiria e da Fundação Inatel, para o II 
Colóquio do Dia de Miguel Torga, em Leiria, no dia 7 de Fevereiro de 2009. 

14 - Exemplar n.º 197, 198 e 199 – Dezembro 2008 e Janeiro e Fevereiro de 2009, 
do Boletim Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho 
de Peniche. 

15 - Exemplar n.º 175 e 176 – Dezembro 2008 e Janeiro 2009, do Boletim da 
ANMP. 

16 - Exemplar n.º 24 – Dezembro 2008, do boletim “Região de Lisboa e Vale do 
Tejo”. 

17 - Exemplar n.º 91 – Janeiro de 2009, do jornal do “STAL”. 
18 - Exemplar n.º 273 – Janeiro 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
19 - Exemplar n.º 246 – Fevereiro 2009, do jornal “Associação” – Órgão Oficial 

da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente distribuído pelos 
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membros da Assembleia Municipal um resumo dos assuntos tratados. 
 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
Vítor Marques: 
Perguntou, acerca da reunião tida com o Senhor Luís Almeida, sobre a 

instalação de um Supermercado Modelo, em Peniche, se essa instalação se concretizava 
ou não. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Afirmou que a relação que existia com os promotores daquele investimento era 

de excelência, tendo-se conseguido ultrapassar o grande obstáculo contido no PDM 
para a sua concretização. 

Acrescentou que o assunto já tinha sido analisado pela Câmara e que se 
pretendia que o projecto de arquitectura, em elaboração, fosse de qualidade. 

Salientou a grande disponibilidade das partes envolvidas para ultrapassar 
eventuais problemas que se deparassem na concretização do investimento. 

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

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

os membros adiante identificados: 
 
José Leitão: 
Apresentou, em nome do PSD, uma saudação ao PCP pelo seu octogésimo 

oitavo aniversário. Disse que, apesar das divergências ideológicas, reconhecia que o 
PCP fazia falta à democracia nacional e que endossava a saudação ao Senhor Jorge 
Amador, enquanto representante distrital do PCP. 

 
Presidente da Mesa: 
Propôs que a Assembleia Municipal subscrevesse a saudação apresentada por 

José Leitão. 
 
A Assembleia Municipal aceitou a proposta do Presidente da Mesa. 
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José António Amador: 
Leu a seguinte saudação: 
“Comemoram-se hoje 88 anos de vida e de luta do PCP uma vida e uma luta 

iniciadas no longínquo dia 6 de Março de 1921, data da fundação do partido e ponto de 
partida para uma longa, difícil e muitas vezes heróica caminhada na qual os militantes 
comunistas de hoje se revêem com legítimo orgulho. 

Caminhada histórica que faz do PCP, numa primeira fase, o partido da 
resistência antifascista, da luta pela liberdade, pela democracia e pela justiça social. 
Assumindo frontalmente as consequências de tal postura: as perseguições, as prisões, as 
torturas, a brutalidade do fascismo: sabendo encontrar em cada momento os caminhos 
e as soluções adequadas; afirmando-se inequivocamente como partido da classe 
operária e de todos os trabalhadores, como partido patriótico e internacionalista, 
revolucionário e marxista-leninista. 

José Amador” 
Congratulou-se pela saudação apresentada pelo Senhor José Leitão. 
 
Presidente da Mesa: 
Propôs uma saudação especial a todas as mulheres do Município de Peniche, 

pescadoras, operarias, camponesas, rendilheiras, domésticas, etc. 
Disse que a história de Peniche era quase sempre contada no masculino, mas 

que tinha mulheres de muito valor o que permitia a alguém contar a história também 
no feminino. 

Propôs à Assembleia a aprovação de uma saudação às mulheres de Peniche. 
 

“SAUDAÇÃO ÀS MULHERES DO CONCELHO DE PENICHE 
Infelizmente, a História ainda se conta, quase sempre, no masculino, deixando 

esquecidas milhares de mulheres que, pela sua força e pelo seu exemplo, mereciam ser 
recordadas e saudadas. E há histórias de mulheres que ficam por contar, relegando para 
o esquecimento o papel que têm e tiveram na construção daquilo que somos enquanto 
pessoa e enquanto sociedade. Falamos da mulher-mãe, mas também da mulher-
companheira, da mulher-trabalhadora, da mulher-cidadã. E por muito que o discurso 
político tenha evoluído nos últimos anos em matéria de igualdade de género, a verdade 
é que as oportunidades ainda são muito distintas para os dois sexos, em claro prejuízo 
da mulher. 
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É por isso que na proximidade da celebração de mais um Dia Internacional da 
Mulher, a Assembleia Municipal de Peniche envolve numa saudação especial todas as 
mulheres do concelho de Peniche, das rendilheiras que tecem autênticas obras de arte 
que são uma homenagem à nossa terra às empresárias que se vão afirmando no 
comércio e indústria locais, passando pelas pescadoras, camponesas, operárias, 
trabalhadoras do comércio e serviços, domésticas ou estudantes, enfim, todas as 
mulheres que fazem de Peniche a sua referência de vida. Saudamos de forma particular 
as mulheres que se dedicam à acção política e ao associativismo, trazendo para o debate 
político e associativo uma sensibilidade e um olhar diferentes e enriquecendo as 
práticas e resultados. 

Com esta saudação, a Assembleia Municipal de Peniche associa-se às 
comemorações do Dia Internacional da Mulheres, sublinhando a importância do papel 
da Mulher em todos os domínios da Sociedade. 

Peniche, 6 de Março de 2009.” 
 
José Leitão: 
Disse que concordava com a saudação e sugeriu que se deveria acrescentar 

nesta saudação as mulheres que dedicavam algum do seu tempo à luta política e às 
mulheres empresárias. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que subscrevia a proposta do Senhor Presidente da Mesa e afirmou que se 

tornava indiferente assinalar a saudação no sentido mais político ou económico, uma 
vez que o que interessava era assinalar todas as mulheres de todas as actividades e de 
todas as zonas do concelho. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse que a ideia da saudação que tinha proposto era de celebrar todas as 

mulheres do Concelho de Peniche. 
 
Maria Manuela Filipe: 
Disse que a Junta de Freguesia de São Pedro todos os anos homenageia as 

mulheres e que até à data já tinham sido homenageadas 49 mulheres. 
Disse também que as suas histórias de vida escritas contavam uma boa parte da 

história de Peniche. 
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Acrescentou que a Junta de Freguesia de São Pedro iria homenagear, este ano, 
mais treze mulheres de Peniche. 

 
Henrique Bertino: 
Disse que, em nome da CDU, subscrevia as palavras ditas pelos membros da 

Assembleia, mas que gostaria de referir também as mulheres que estavam 
voluntariamente no associativismo e que fossem reconhecidas pelo seu espírito altruísta 
e desinteressado por trabalharem gratuitamente para a comunidade. 

 
Posta a votação a saudação proposta, a Assembleia deliberou, por 

unanimidade, aprová-la. 
 
Silvino João: 
Propôs que fosse aprovada uma saudação à Banda Filarmónica “A Serrana”, de 

Serra d'El-Rei, pelo seu centésimo aniversário. 
 
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a saudação proposta. 
 

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 do Município, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal um memorando 
sobre o assunto. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) OUTROS:  
 
Passando a Assembleia à apreciação de outros assuntos, usaram da palavra os 

senhores, adiante identificados: 
 
António Salvador: 
Disse que no expediente aparecia a avaliação do terreno para a nova 
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implantação do Centro Educativo de Atouguia da Baleia. 
Acrescentou que na parte da informação do Senhor Presidente da Câmara, 

havia referência a muitos planos de urbanização e de pormenor da Freguesia de 
Atouguia da Baleia e que lamentava não ter conhecimento da situação da maior parte 
dos planos focados. 

 
Júlio Coelho: 
Disse que o relatório de actividades do Senhor Presidente da Câmara era muito 

extensivo e perguntou qual era a sua prioridade. Fez ainda algumas perguntas sobre 
elementos relacionados com o Turismo. 

 
Sebastião Batalha: 
Disse que tinha sabido por uma pessoa amiga que os moradores da Rua das 

Estelas, em Peniche, criticavam o estado degradado daquele arruamento. Deu 
conhecimento de expediente efectuado pela Junta de Freguesia de Conceição sobre o 
estado degradado da rua citada, com conhecimento à Câmara, e disse que, em nome da 
Junta de Freguesia de Conceição, gostaria de ser informado se era do conhecimento do 
Senhor Presidente da Câmara a carta abaixo-assinada dos moradores da Rua das 
Estelas. Acrescentou que na citada carta era dado a entender que as obras de 
conservação da rua eram da responsabilidade da Junta de Freguesia e solicitou que 
fosse dado um esclarecimento aos munícipes de que a responsabilidade da conservação 
da Rua das Estelas era do Município. 

 
José Leitão: 
Solicitou esclarecimento sobre uma parte do relatório das actividades da 

Câmara, onde pormenorizava a limpeza de um arruamento até determinado número de 
uma habitação. Disse que gostava de saber qual era o critério utilizado para se chegar a 
tal pormenor. 

Disse também que os elementos da Assembleia tinham sido diversas vezes 
gozados por utilizarem este órgão para fazer política barata, não discutindo o que era 
importante para o Município. 

Acrescentou que não acreditava que o Presidente da Câmara não teria mais 
nada para partilhar com a Assembleia Municipal do que o único ponto da Ordem de 
Trabalhos, que era uma desafectação de terreno do domínio público. Disse ainda que 
havia tanta matéria relativa às diversas áreas de actuação da Câmara para discutir e este 
seria um bom momento para introduzir essas matérias e não somente apresentar a 
pobreza da Ordem de Trabalhos para esta sessão. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 06.03.2009 * Livro 19 * Fl. 12 

Referiu que não havia cinema em Peniche e julgava que seria a única sede de 
Município sem uma sala de cinema. Disse que achava que a Assembleia Municipal 
deveria reflectir um pouco o porquê de não se conseguir viabilizar uma sala de cinema 
em Peniche. 

Sobre a Pousada de Peniche disse que no Boletim Municipal vinha uma 
referência à assinatura de um protocolo em 25 de Setembro, mas que tinha ido ao site do 
Grupo Pestana e não havia nada sobre a Pousada de Peniche. 

Em relação à ETAR de Peniche, disse que tinha sido criado um grupo de 
trabalho para acompanhamento das questões relacionadas com aquele equipamento e, 
embora o PSD não tivesse indicado elementos para integrar o referido grupo, tinha a 
legitimidade de perguntar quantas vezes é que o grupo tinha reunido e o mesmo 
deveria apresentar um relatório sobre a sua actividade. 

Quanto à actual crise económica e financeira, salientou que quando disse que a 
Câmara deveria fazer um Plano e um Orçamento para 2009 virado para o apoio das 
famílias carenciadas, tinha sido apelidado de populista. Acrescentou que, passado 
tempo, o Presidente da Câmara tinha afirmado que não tinha nada previsto para fazer 
face à crise, mas que iria estar atento. 

Disse também que a ANMP tinha reivindicado verbas ao Governo para acudir à 
crise, as autarquias estavam a preparar planos de intervenção e o Governo Civil tinha 
feito um debate sobre o assunto. Referiu as iniciativas das autarquias na questão da 
crise, dando exemplos postos na prática por alguns Municípios. 

Sobre o Hospital de Peniche, disse que neste momento integrava uma entidade 
quase virtual. Afirmou que tinha sido criado um grupo de trabalho que tinha 
contratado um estudo para suportar a indicação de novos caminhos para melhorar o 
estado da saúde no concelho e que tinha lido, na comunicação social, que o Presidente 
da Câmara estava optimista em relação aos últimos desenvolvimentos relativos ao 
Hospital de Peniche e que ia ter uma reunião com a Senhora Ministra da Saúde. 
Perguntou o que do protocolo estabelecido com os anteriores Ministros da Saúde tinha 
sido cumprido e há quanto tempo estava pedida a reunião com a Senhora Ministra da 
Saúde. 

 
Presidente da Câmara: 
Evidenciou a forma como as questões estavam a ser colocadas e esclareceu que, 

do relatório de actividades distribuído, a primeira parte referia-se à actividade do 
Presidente da Câmara e às deliberações mais importantes tomadas pelo Executivo, e a 
segunda parte era composta pelos relatórios das actividades dos diversos serviços 
municipais. 
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Em resposta ao Senhor António Salvador, disse que se tratava de um estudo 
efectuado sobre o terreno que tinha sido projectado para o Centro Educativo. 

Quanto aos planos, disse que a descrição no relatório reflectia o trabalho 
efectuado no dia a dia pelo departamento respectivo e que iria haver o momento em 
que iria ser partilhado com a Câmara e com outras entidades envolvidas. 

Respondendo ao Senhor Júlio Coelho, disse que o relatório descrevia a 
actividade municipal entre sessões e que os dados sobre Turismo se reportavam a 2008 
e não a 2007, como estava indicado. Acrescentou que tinha havido um crescimento 
muito acentuado, ao longo dos últimos anos, no acesso de turistas aos Postos de 
Turismo de Peniche. 

Agradeceu que o Senhor Sebastião Batalha tivesse colocado a questão sobre a 
Rua das Estelas e disse que ainda não tinha lido o ofício. Acrescentou que iria reunir 
com o Senhor Sebastião Batalha e que daria às pessoas da Rua das Estelas os 
esclarecimentos que se mostrassem necessários. 

Quanto à intervenção do Senhor José Leitão, sobre o relatório da actividade 
municipal, esclareceu que parte era constituída por relatórios sectoriais dos serviços 
municipais, que descreviam a actividade desenvolvida e daí por vezes aparecer muito 
pormenorizada. 

Acrescentou que a informação prestada tentava ser a mais objectiva possível, 
sem qualquer tipo de intervenção de carácter político. 

Em relação à Ordem de Trabalhos, referiu que a Magna Carta – 2025 estava 
quase pronta, estando na fase de desenvolvimento dos programas de actuação e que, 
posteriormente à aprovação pela Câmara, iria pedir a marcação de uma sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal, para a sua apreciação e aprovação. 

Informou que tinha efectuado uma reunião com o proprietário do cinema, que 
lhe tinha comunicado a falta de rentabilidade da sala e que estava à procura de uma 
solução para a sua reabertura. 

Comunicou, também, que o protocolo relativo à Pousada da Fortaleza tinha 
sido assinado em 25 de Setembro último, com o Ministério da Economia, o Turismo de 
Portugal, a Enatur e o Grupo Pestana. Explicou as formas de obtenção dos meios de 
financiamento necessários para a construção da pousada. Quanto ao facto de não 
constar este investimento no site do Grupo Pestana, disse que iria tentar interessar-se 
das razões de tal facto. 

Quanto ao grupo de trabalho para acompanhamento das questões relacionados 
com a ETAR de Peniche, deixou uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido 
pelo Conselho de Administração dos SMAS e disse que o Vereador Jorge Abrantes 
falaria sobre o assunto. 
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Afirmou que a crise permitia algum populismo relativamente a algumas 
medidas tomadas, que considerava que uma forma extremamente importante de fazer 
frente à crise era o investimento público e que o facto do Município ter uma extensa 
lista de intervenções candidatas ao QREN ia nesse sentido. 

Disse que outra intervenção da Autarquia era uma relação de proximidade com 
as empresas mais significativas do ponto de vista da empregabilidade. 

Comunicou ainda que tinha sido convidado a ir à Batalha, pelo Governo Civil, 
para ouvir o que estava a ser planeado para combater a crise e que algumas das 
medidas preconizadas já Peniche tinha adoptado, como o caso da taxa zero para a 
Derrama. 

Em relação à proximidade das pessoas mais carenciadas, disse que a Câmara 
tinha apresentado uma candidatura ao Prohabita para tentar arranjar a habitação social 
para as famílias mais carenciadas. 

Acrescentou que o combate à crise se fazia todos os dias, no terreno, com acções 
dirigidas aos mais necessitados e não com medidas tomadas com o fim de ser 
amplamente publicitadas. Referiu ainda o fornecimento de refeições nas escolas, com 
uma cobertura que acorria a todas as crianças necessitadas e não só. 

Salientou ainda a maior proximidade com o Centro de Emprego de Caldas da 
Rainha, que, a partir de Abril, iria facultar um atendimento diário aos desempregados, 
no Pólo de Peniche do Centro de Emprego. 

Quanto ao Hospital de Peniche disse que era de se sentir orgulho por se ter 
conseguido defender o Hospital e por se ter conseguido, pela primeira vez, a inclusão 
do Serviço de Urgência Básica de Peniche na rede Nacional dos Serviços de Urgência 
Básica. 

Informou que estavam garantidos dois tipos de funcionamento, um para a 
intervenção nos cuidados continuados e outro para adaptação das instalações ao serviço 
de urgência básica.  

Informou que estavam garantidos dois tipos de funcionamento, um para a 
intervenção nos cuidados continuados e outro para adaptação das instalações ao serviço 
de urgência básica. 

Comunicou também que o protocolo ainda não tinha sido concretizado e que 
um dos pontos desse documento era a garantia de inclusão da unidade de saúde de 
Peniche no Centro Hospitalar do Oeste Norte e que também já tinha conseguido 
garantir que a nomeação de um administrador para o referido Centro seria com a 
concordância de Peniche. 

Disse, por último, que não tinha havido ainda a reunião com a Senhora Ministra 
da Saúde, mas as questões mais substantivas estavam já a ser tratadas. 
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Vice-Presidente da Câmara: 
Sobre a Rua das Estelas, disse que não se queria pronunciar em relação ao ofício 

mencionado, mas que era um direito que assistia aos treze cidadãos do abaixo-assinado 
protestar sobre o estado de conservação da rua citada. 

Acrescentou que a conservação da rua não era da Junta de Freguesia e que o 
alcatroamento estava previsto para 2009. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que o grupo de trabalho constituído por elementos da Assembleia 

Municipal para acompanhar os problemas da ETAR de Peniche ainda não tinha 
reunido. 

Deu conhecimento dos desenvolvimentos que o assunto tinha tido em termos 
de soluções técnicas e que o grupo de trabalho iria receber toda a informações 
disponível, assim como a informação da ARH Tejo, para se poder pronunciar sobre o 
assunto. 

 
O Senhor Presidente da Mesa, dado o adiantado da hora, propôs que fosse 

interrompido o Período Antes da Ordem do Dia para dar lugar ao Período de 
Intervenção do Público, retomando-se, posteriormente, o Período Antes da Ordem do 
Dia. 

A Assembleia concordou com a proposta. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
O Senhor Francisco Alexandre entregou à Mesa da Assembleia um álbum de 

fotografias sobre a moradia por si adquirida, sita na Rua D. Dinis, n.º 11, em Ferrel. 
O Senhora D. Justina Alexandra leu uma carta escrita ao Senhor Presidente da 

Câmara sobre o impedimento de participar no Carnaval com uma cegada alusiva à 
história da sua vida. 

Leu um documento onde descrevia a compra da sua casa e enunciou os defeitos 
de construção da mesma. 

 
Presidente da Mesa: 
Compreendeu o desespero da família e disse que não era a liberdade 

proporcionada pela democracia que dava origem a casos desta natureza, mas sim a 
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natureza das pessoas que os praticava. 
Disse que estava solidário com a revolta sentida pela família de Francisco 

Alexandre, pelos factos por eles apontados. 
 
Silvino João: 
Disse que o bairro onde morava Francisco Alexandre tinha saneamento e que 

era o bairro de Ferrel mais bem equipado, em termos de infra-estruturas. 
 
Henrique Bertino: 
Afirmou que era uma saga aquilo que aquela família estava a passar, há 

bastante tempo, mas que havia mais famílias naquelas condições. Acrescentou que não 
era fácil para a Câmara intervir, em termos legais, mas que se deveria fazer um esforço 
para responsabilizar o técnico responsável e o promotor da obra, pela má qualidade das 
casas que são vendidas, que condicionava a boa vivência dos moradores. 

Disse que, em sua opinião, a Câmara deveria fazer um esforço, em termos 
jurídicos, para arranjar meios que evitassem a situação exposta pelo Senhor Francisco 
Alexandre. 

 
Mário Completo: 
Disse que no Largo da Ribeira, frente ao monumento ao pescador, quando 

chovia, havia ali sempre acidentes. Como explorador do restaurante “O Retiro do 
Pescador”, disse que a Câmara tinha sido um entrave para a expansão do seu negócio, 
uma vez que não passava a licença de utilização por ter ampliado os vãos do 
restaurante. Acrescentou que tinha vindo a tentar legalizar a situação e que tinha já 
entregue o projecto de alterações. 

Referiu ainda que, quando queria fazer qualquer coisa, tinha logo um polícia à 
porta e chamou a atenção para as condições de segurança das cabines do gás adstritas a 
outros restaurantes. 

 
Presidente da Câmara: 
Lamentou que a aquisição da casa pelo Senhor Francisco Alexandre não tinha 

correspondido às suas aspirações. Disse que tinha tentado sempre, dentro das 
competências do Município, disponibilizar os recursos necessários e servir de 
intermediário. 

Frisou que eram processos muito complexos, em termos de atribuição de 
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responsabilidades e que tudo o que fosse da responsabilidade da Câmara seria feito. 
Afirmou também que esta situação não era única, que andava também 

preocupado com outras duas situações idênticas e que em nenhuma das três situações o 
Município deixou de assumir as suas responsabilidades, dentro do quadro legal das 
suas competências. 

Disse ainda que tinha reforçado a fiscalização técnica de obras para que as 
situações focadas tivessem menos hipótese de acontecer. 

Disse, por último, que iria ser elaborada uma informação, a distribuir por todos 
os elementos da Assembleia Municipal, sobre as medidas que a Câmara tinha tomado 
em relação ao processo do Senhor Francisco Alexandre. 

Respondendo ao Senhor Mário Completo, disse que os acidentes tinham a ver 
com o tipo de piso naquela zona e que se estava a estudar uma solução. Rejeitou 
liminarmente a afirmação de a Câmara ser um entrave, uma vez que o Senhor Mário 
Completo tinha feito uma obra em contravenção legal, numa zona muito sensível, da 
alçada do IGESPAR. Salientou que nunca haveria, por parte da Câmara, qualquer 
atitude de perseguição, fosse a quem fosse, e que não tinha sido a Câmara a fazer uma 
obra ilegal, mas sim o Senhor Mário Completo. Sobre as cabines de gás, disse que os 
serviços municipais competentes iriam avaliar a situação. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA" (continuação): 

 
Não havendo mais intervenções do público, a Assembleia retomou o Período 

Antes da Ordem do Dia, usando da palavra os Senhores a seguir identificados: 
 
Rui Martins: 
Deu os parabéns à estação de rádio 102 FM pelo programa realizado sobre as 

freguesias rurais. Sobre a crise, disse que tinha ficado a perceber que o Senhor 
Presidente da Câmara não tinha medidas para a combater, uma vez que a proximidade 
e o estar atento não criam postos de trabalho. 

Dado que Peniche era o concelho com maior taxa de desemprego no Distrito de 
Leiria, perguntou quais tinham sido as medidas tomadas pelo Senhor Presidente da 
Câmara para diminuir o desemprego. 

Disse que gastar 1700,00 € com a impressão do jornal municipal era um 
desperdício de dinheiro, que poderia ser canalizado para ajudar famílias carenciadas. 

Deu exemplo de medidas tomadas por outros Municípios para acorrer às 
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consequências da crise. 
Fez a proposta de colocação de sensores de chuva nos sistemas de rega dos 

jardins do Município, para poupar água e podê-la oferecer a famílias carenciadas. 
Perguntou quais as medidas concretas já preconizadas para criar e apoiar 

empresas e quais os incentivos que a Câmara tinha para oferecer aos jovens. 
Perguntou também se a feira da agricultura, prevista realizar para 2009, se iria 

mesmo realizar. 
Disse que a bandeira da Câmara era o CAR-Surf, mas que ele defendia a 

construção do reservatório de água de Ferrel, que iria trazer mais trabalho. 
Referiu que não havia parque empresarial para acolher novas empresas, que as 

obras do Cemitério de Peniche não tinham sido bem feitas à primeira, tal como as obras 
do Campo da Torre e da rotunda do Aterro, continuando à espera do estudo de tráfego 
justificativo da construção da citada rotunda. 

Deu os parabéns à Câmara pela colocação de uma plataforma elevatória nos 
Paços do Município. 

Perguntou, também, para onde estavam a ir os excedentes de produtos 
agrícolas e se tinha aberto uma nova lixeira ao lado da lixeira de Ferrel, indagando se a 
compostagem era ou não uma solução para os excedentes de produtos agrícolas. 

Disse que o pinhal de Ferrel estava com muito lixo e que tinha escrito um artigo 
sobre o piso do Campo da Torre, cujo problema era a aderência. 

Perguntou quando é que era feita a rampa para o contentor na Rua do Ribeiro, 
em Ferrel, e quando é que lhe era dada a resposta sobre o parque de campismo ilegal 
dos Casais do Baleal, visto já ter denunciado o problema há dois anos. 

 
Vítor Marques: 
Perguntou se o regulamento de venda ambulante já existia ou não e se já estava 

a ser aplicado e que gostava de saber o que tinha sido feito e o que se iria fazer em 
relação ao canil ilegal existente junto à Cruz das Almas. 

Sobre a aquisição de um edifício em Serra d'El-Rei para a instalação da 
respectiva Junta de Freguesia, perguntou de que forma é que a Junta de Freguesia se 
sentia inferiorizada em relação às outras, em termos de sede. 

Disse ainda que no parque desportivo, junto às Piscinas Municipais, as luzes 
continuavam ligadas durante a noite. 

 
Rui Carvalho: 
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Perguntou qual era a situação dos Planos de Urbanização, uma vez que alguns 
tinham sido apresentados em sede de reunião de Câmara e, passados mais de seis 
meses, não tinham sido apresentados na Assembleia Municipal. 

Sobre a Comissão de Trânsito, perguntou se esta tinha reunido, uma vez que 
fazia parte dela e não tinha nunca sido informado de nada. 

Perguntou ainda se estava previsto o asfaltamento do acesso à ESTM e alguma 
intervenção na Estrada do Remédios, por ser uma via de tráfego perigosíssima. 

 
José António Amador: 
Sobre a ESIP, disse que tinha ouvido dizer que tinha sido aprovado ou estava 

em curso um projecto de tratamento de efluentes e queria ser informado sobre isso. 
Disse também que estava de acordo que a Câmara deve de ajudar os 

carenciados, dentro das suas possibilidades, e que todos falavam da crise, mas a crise 
tinha rosto, dando a impressão de que os Governos de há trinta anos não tinham 
responsabilidades da crise. Frisou que políticas para destruir a pesca, com o abate de 
embarcações, teriam de aumentar o desemprego e que no estaleiro de Peniche não havia 
embarcações novas, antes pelo contrário, abatiam as existentes, daí o maior número de 
desempregados.  

 
José Leitão: 
Perguntou quais as medidas da Câmara, face ao estacionamento ilegal de 

autocaravanas na Praia da Consolação. 
Afirmou que o falar nas medidas contra a crise era considerado um 

aproveitamento eleitoralista e que uma das medidas apresentadas era a não cobrança 
da taxa da derrama, era um louvor sem cabimento. 

Acrescentou que tudo o que tinha sido anunciado para combater a crise não 
tinha nada a ver com medidas contra a crise mas sim com obras para desenvolver o 
Concelho, dando ideia de que se não houvesse crise não haveria obras. 

Disse, por último, que o Senhor Presidente da Câmara tinha feito um esforço 
para explicar que tinha preconizado medidas contra a crise, mas que não tinha 
conseguido justificar a total ausência de medidas municipais de combate à crise. 

 
António Salvador: 
Disse que a localização do centro Educativo de Atouguia da Baleia estava 

dependente de uma reunião com o Senhor Ministro da Administração Interna e 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 06.03.2009 * Livro 19 * Fl. 20 

perguntou se essa reunião já tinha sido feita. 
Disse também que lhe tinha sido pedido parecer sobre o projecto de um jardim 

em Reinaldes, na segunda-feira, e que essa obra tinha sido iniciada nessa mesma 
segunda-feira. 

Afirmou que na reunião do Casal Moinho, sobre a necessidade de 
requalificação do bairro junto à igreja, tinha sido prometido pelo Senhor Presidente da 
Câmara que no ano passado não havia hipótese de fazer aquela obra, mas que este ano 
seria feita antes da festa de Junho. Perguntou se estava prevista a realização daquela 
obra. 

Sobre os semáforos, deu conta que ou trabalhavam mal ou não trabalhavam e 
perguntou se estava prevista alguma intervenção para pôr os semáforos a trabalhar 
correctamente. 

Referiu os ofícios sem resposta a pedirem subsídios para as iluminações de 
Natal. 

Perguntou se estavam previstas algumas intervenções para as praias da 
Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Disse também que já tinha enviado alguns ofícios à Câmara sobre a necessidade 
de alterações no trânsito de algumas localidades da Freguesia de Atouguia da Baleia e 
até à data não tinha recebido qualquer resposta. 

Perguntou se a Câmara tinha conhecimento do estado do piso de algumas 
estradas da Freguesia de Atouguia da Baleia e enumerou as estradas a precisar de 
conservação. 

Sobre a iluminação do IP6, disse que havia dezenas de lâmpadas fundidas e 
guardas junto às rotundas bastante danificadas. 

Por último, rectificou uma intervenção constante da acta da Câmara sobre uma 
reunião com o Grupo Desportivo Atouguiense. 

 
Júlio Coelho: 
Disse que o Senhor Presidente da Câmara tinha afirmado que havia algum 

populismo nas medidas focadas pelo PSD e relembrou que quaisquer das medidas 
faladas tinha como benefício directo a redução de impostos, benefícios no parque 
habitacional e nas empresas. 

Acrescentou que, curiosamente, o Senhor Presidente da Câmara disse que tinha 
medidas, falando no investimento público, potenciador de criação de emprego, mas não 
disse como era criado. Que tinha falado em medidas de proximidade com as empresas 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 06.03.2009 * Livro 19 * Fl. 21 

mais significativas em termos de emprego, não falando nas outras empresas, 
interrogando-se se essas empresas não seriam também importantes, no âmbito do 
tecido empresarial de Peniche 

Louvou a melhoria no atendimento dos desempregados, mas realçou que o 
importante era o reforço de medidas de criação de emprego. 

Sobre o caso apresentado pelo Senhor Francisco Alexandre, disse que tinha 
ficado surpreendido e lembrou que, há pouco tempo, a Assembleia tinha aprovado o 
RMUE e que tinha votado contra, por ser da opinião de que deveriam de ser 
introduzidas orientações e mesmo sanções que levassem à melhoria de qualidade das 
construções, para que situações idênticas às expostas não existissem ou fossem 
atenuadas.  

Em relação ao estaleiro de Peniche disse que, segundo julgava saber, e dada a 
escassez de trabalho no mercado nacional, estava à procura de trabalho no mercado 
internacional. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse que misturar o caso do Senhor Francisco Alexandre com a aprovação do 

RMUE lhe parecia um bocado forçado. Tanto mais que os elementos da Assembleia 
Municipal deveriam estudar os assuntos a aprovar e posteriormente apresentarem as 
suas propostas nas sessões da Assembleia. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que se deveria discutir o assunto relativo ao Centro Hospitalar do Oeste 

Norte na Assembleia Municipal, uma vez que não sabia o que se passava e, como 
autarca, achava que era de toda a pertinência, ser informado sobre o assunto. 

Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se ia fornecer o relatório sobre a 
edição do Festival Sabores do Mar de 2008, uma vez que já tinham passado oito meses 
sobre a sua realização. 

Solicitou, através da Mesa da Assembleia, uma cópia do mapa de pessoal, com 
a situação do pessoal e respectivos vencimentos desde 2005 à presente data. 

Perguntou pela situação do balcão virtual, assim como a questão da regulação 
do trânsito no Largo 5 de Outubro, pois a Comissão de Trânsito tinha reunido uma vez 
para criar subcomissões e até à data na tinha sido resolvido. 

Pediu para ser informado sobre o ponto de situação da marina de Peniche, uma 
vez que o Presidente da Câmara tinha afirmado que o assunto seria apreciado pelo 
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Executivo em Janeiro. 
Disse que, para a CDU, a crise em Portugal não era um reflexo da crise europeia 

e mundial e que em termos de combate à crise, não competia só ao Governo fazê-lo, 
mas também as autarquias teriam de dar a sua participação. 

Afirmou que tinha um blogue pessoal, onde colocava a sua opinião sobre a visão 
que tinha em relação ao desenvolvimento de Peniche e sobre o CAR-Surf e que estava 
disposto a debater as suas opiniões na próxima sessão da Assembleia Municipal. 

Referiu-se aos vendedores de etnia cigana que exercem a sua actividade frente 
ao Mercado Municipal, perguntou se Peniche tinha agora duas feiras mensais e se a 
Câmara se continuaria a desculpar com a inoperância da PSP. 

Sobre o estado da Avenida 25 de Abril, em Peniche, perguntou se aquele 
arruamento iria ficar como estava ou se havia mais alguma intervenção. 

Em relação ao comentário de José António Amador sobre a crise, quando se 
tinha referido ao Directório de Bruxelas, não se podia esquecer de que havia subsídios 
da União Europeia para Peniche e por isso é que era um europeísta convicto. 

Acrescentou ainda que havia um trabalho a fazer em relação aos pagamentos 
atempados do Município aos fornecedores e que havia empresas de Peniche que 
poderiam fornecer os serviços que o Município estava a adquirir a empresas fora do 
concelho, por serem mais baratos. 

 
Nuno Rainha: 
Disse que também pertencia à Comissão de Trânsito e que quem presidia tinha 

dito que a anterior funcionava mal e que agora é que ia funcionar bem, perguntou se a 
Comissão de Trânsito iria reunir mais alguma vez. 

Disse que o parqueamento das autocaravanas era um problema que tinha vindo 
sempre a agravar-se, que o Senhor Presidente da Câmara tinha dito que estava a ser 
estudado e perguntou quais tinham sido os desenvolvimentos deste problema. 

 
Sebastião Batalha: 
Disse que a resposta que o Senhor Presidente da Câmara deu sobre o estado de 

conservação da Rua das Estelas tinha sido sorridente, mas que estava revoltado com a 
carta sobre o assunto. Frisou que era uma carta grave e que por isso não tinha gostado 
que o Senhor Presidente da Câmara lhe respondesse com aquele sorriso. 

Disse ainda que os recursos da Freguesia de Conceição eram limitados e 
mostrou a sua indignação em relação ao conteúdo da carta acrescentando que iria 
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informar no sentido de que o Município não poderia reparar a rua em questão sem 
acabar a urbanização adjacente àquela rua. 

Solicitou ao Senhor Vice-Presidente da Câmara que colocasse uma placa a 
informar que as obras eram da responsabilidade do Município e que a rua não podia ser 
reparada sem primeiro ser concluída a urbanização. 

 
José António Amador: 
Respondendo ao Senhor Tiago Gonçalves, disse que a crise era do capitalismo, 

que estava a cair, mas se fosse um êxito internacional, então o Governo diria que tinha 
sido um êxito seu. Falou das promessas do Governo em termos de emprego e de 
redução de impostos, referindo o seu não cumprimento e, muito antes pelo contrário, o 
seu agravamento. Acrescentou ainda que, mais do que culpa da crise, o agravamento 
do desemprego, do deficit das contas públicas e do aumento de impostos era culpa das 
políticas erradamente adoptadas pelo Governo. 

 Referiu também que os problemas dos estaleiros estavam directamente ligados 
às políticas erradas do Governo, porque tinha aplicado a política do abate de 
embarcações e não a política da renovação e da construção de novas embarcações. 

Disse também que o jornal municipal era proporcional à obra feita pela Câmara 
Municipal e que o que preocupava os elementos da Assembleia não era o tamanho do 
jornal, mas sim o tamanho da obra realizada. 

Disse ainda, sobre o Directório de Bruxelas, que Portugal para aderir à União 
Europeia tinha sacrificado alguns sectores da sua economia e que, sobre a iluminação 
pública, um ex-Ministro das Obras Públicas do PSD, em plena crise, apresentava lucros 
fabulosos do EDP. 

Por último, esclareceu que tinha sido o PSD a pôr a hipótese de reactivar a 
cobrança da Derrama e que por isso, obviamente, não representava qualquer medida 
para combater a crise. 

 
Henrique Bertino: 
Sobre a crise, disse que o sector produtivo praticamente não existia, que havia 

uma dívida externa enormíssima e que se previa que o povo iria passar por sérias 
dificuldades nos próximos anos. Acrescentou que Peniche estava a passar um mau 
bocado, não só pela crise, mas essencialmente pelas políticas governamentais postas em 
prática em relação às pessoas. 

Falou da degradação do tecido empresarial de Peniche, nos diversos sectores 
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produtivos e fez uma explanação pormenorizada sobre a situação económica dos 
sectores mais carenciados da população de Peniche. 

Solicitou ainda uma informação sucinta ao Senhor Presidente da Câmara em 
relação à marina. 

 
Tiago Gonçalves: 
Em relação às promessas eleitorais, interrogou-se se era economicamente 

sustentável continuar a manter a pesca no método de exploração em que se encontrava. 
Disse que não tinha feito qualquer crítica ao conteúdo do jornal municipal. 
 
Presidente da Câmara: 
Disse que a sua relação com o Senhor Sebastião Batalha era uma relação de 

muito respeito e a posição que tinha tido em relação à Rua das Estelas era a de não dar 
importância ao assunto por ainda não ter visto o conteúdo da carta. 

Acrescentou que iria avaliar o problema em conjunto e que dariam a resposta 
que tivesse de ser dada. 

Disse também que o formato do jornal municipal era idêntico desde o princípio 
do mandato e que se orgulhava muito do seu conteúdo, era um jornal sobre o trabalho 
desenvolvido pela Câmara durante alguns meses. 

Sobre a marina de Peniche, actualizou a informação dada em sessões anteriores 
e comunicou a intenção do IPTM de reordenar a bacia portuária, de prolongar o 
esporão perpendicular ao molho Oeste e de concretizar a reabilitação do Fosso das 
Muralhas. 

Em relação ao CAR-Surf disse que logo que o assunto fosse levado a reunião da 
Câmara, seria trazido à Assembleia Municipal, para uma sessão temática. Acrescentou 
que o lançamento dos CAR-Surf a nível nacional, feita no Auditório do Edifício 
Cultural, iria constituir uma alavanca forte para o desenvolvimento do Município e 
projectaria Peniche para o exterior, proporcionando a frequência de surfistas de todo o 
mundo. 

Referiu que o programa Prohabita iria ao encontro dos munícipes mais 
carenciados de habitação. Explicou a candidatura apresentada ao IRHU e disse que esta 
iniciativa poderia contrabalançar a crise que se estava a verificar na construção civil. 

Deu ainda uma informação sucinta sobre a candidatura, apresentada em 20 de 
Fevereiro, para as parcerias do programa de regeneração urbana, sobre a requalificação 
do Mercado Municipal. 
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Fez referência ao número de postos de trabalho previstos criar e o montante de 
investimento em relação ao trabalho desenvolvido pelo Grupo de Acção Costeira do 
Oeste, que iria ter um efeito muito importante, à nível económico e social no Município 
de Peniche. 

Comunicou ainda os investimentos previstos com a construção de escolas e que 
a questão do trânsito era uma questão que não estava bem resolvida, embora tivesse 
começado a trabalhar, desde o início do ano, o Comandante Operacional Municipal, o 
Senhor José António Rodrigues, que iria também intervir nas questões de trânsito e 
sinalética rodoviária. 

Falou sobre as questões de mobilidade, para que Peniche pudesse ser mais 
acessível e que iria fazer uma intervenção conjunta com a Junta de Freguesia de Ferrel 
sobre as questões de lixo naquela freguesia. 

Informou que a proposta de Regulamento de Venda Ambulante já estava em 
condições de ser apresentada e aprovada pelos órgãos autárquicos competentes. 

Disse também que o alcatroamento do arruamento que dá acesso à ESTM 
estava previsto e que iria mandar uma informação aos elementos da Assembleia sobre o 
ponto de situação dos planos de urbanização e de pormenor. 

Sobre as autocaravanas, disse que só com uma fiscalização mais próxima se 
conseguiria obviar os tipos de estacionamento verificados. Acrescentou que era uma 
matéria que teria de ser aprofundada. 

Prestou ainda esclarecimentos sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia. 
Salientou que o nível de intervenção nas vias municipais era muito 

significativo, mas que ainda não tinha havido tempo para chegar a todo o lado. 
Sobre o IP6, informou que, durante o mês de Março, estava prevista uma vinda 

de representantes da E.P. para avaliar o que era preciso fazer. 
Em relação aos Centro Hospitalar e em resposta ao Senhor Tiago Gonçalves, 

disse que tinha pensado ter dado uma informação extensa sobre o assunto e voltou a 
dar a mesma informação anteriormente dada. 

Esclareceu que não se tinha candidatado a nenhum lugar do Pólo de Turismo 
do Oeste, mas que tinha manifestado a sua disponibilidade para exercer funções 
naquela entidade, tendo sido aprovado que o representante fosse o Presidente da 
Câmara de Sobral de Monte Agraço. 

Sobre o desrespeito aos membros do executivo, considerava que não tinha 
havido qualquer desrespeito. 
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Vice-Presidente da Câmara: 
Fez um breve resumo sobre as intervenções previstas em vias municipais para o 

primeiro semestre de 2009. 
Esclareceu o relacionamento havido com o Grupo Desportivo Atouguiense e o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
Sobre o lixo de Ferrel, informou que tinha reunido com as chefias do DEA, da 

DASU e membros da Junta de Freguesia para estudar medidas para resolver o 
problema, negando que houvesse uma segunda lixeira em Ferrel. 

Informou que a semaforização já estava a ser reparada e garantiu que iriam 
haver subsídios para as iluminações de Natal de 2007 e 2008. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que a ESIP, empresa que adquiriu a fábrica à IDAL, estava a fazer um 

importante investimento em relação ao tratamento de águas residuais, o que permitia 
uma substancial melhoria na qualidade das águas residuais a tratar na ETAR de 
Peniche. 

Sobre a actuação da Comissão de Trânsito, referiu a nova realidade em relação à 
segurança rodoviária, que mudava a forma como os municípios tinham de encarar as 
atribuições sobre trânsito. 

Por último, deu uma informação em relação aos investimentos em Ferrel sobre 
o abastecimento de água, enumerando as obras já realizadas nesta área. Acrescentou 
que as obras de saneamento estavam previstas executar para Junho/Julho do corrente 
ano. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008, 
RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto único da ordem de trabalhos, 

referente à desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, destinada a 
construção, com a área de 27,31 m2, sita na Rua do Clemente, no lugar e freguesia de 
Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta do norte e do poente com Fernanda Paula 
Teodoro Santos Marques, do sul com Rua do Clemente e do nascente com João Ricardo 
Conceição Santos, não se registaram quaisquer intervenções. 
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Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada 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 duas horas e vinte minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                         2.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


