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2008:

Aos dezoito dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, no Auditório do
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos,
estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus Gomes e
Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo
Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião
Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel
Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Júlio
Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho,
Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Ângelo
Miguel Ferreira Marques, Arminda Glória Félix Martins Braz, José Joaquim Franco
Antunes e 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 25 de Março de
2008, relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de terreno;
2. Apreciação e votação da proposta de alteração ao Regulamento do
Conselho Municipal de Segurança de Peniche;
3. Apreciação e votação da adesão do Município de Peniche à
Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e Qualificação
dos Produtos Tradicionais Portugueses – Qualifica;
4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 7 de Abril de 2008,
relativa à contratação de um empréstimo no valor de 515.000,00 €;
5. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da
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Câmara Municipal do exercício de 2007;
6. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos
Serviços Municipalizados do exercício de 2007;
7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 1.ª
Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e
Plano de Actividades Municipais para o ano económico de 2008;
8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, relativa à
1.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2007, dos Serviços
Municipalizados.
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos
trabalhos os Senhores João Paulo Oliveira Teófilo, Américo Araújo Gonçalves, Álvaro
André Paiva Amador e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves.
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 Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Francisco
Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues.
S U S PE N S Ã O

D E M A N D AT O E R EC O N H EC I M EN T O D E PO D E R E S :

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de
suspensão de mandato, a seguir indicados:
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por um período de 30 dias, a partir de hoje,
por motivos de ordem profissional;
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 30 dias, a
partir de hoje, por motivos de ordem profissional.
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos
solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas
listas, Senhora Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino (da CDU) e Senhor
Luís Manuel Marques Faria (do PSD), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram,
de imediato, a participar na reunião.
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S UB ST I T UI Ç ÃO

DE

M A N D AT O

PO R A US ÊN C I A I N F E R I O R A

30

DIAS:

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de
substituição de mandato, a seguir indicados:
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, por se encontrar ausente do concelho;
- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente do
concelho e motivos de ordem profissional e académicos;
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por motivos
de ordem académica;
- Do Senhor Armindo Craveiro Fernandes, por motivos particulares.
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos
solicitados e encontrando-se presente os elementos que se seguem nas respectivas listas,
Senhor Fernando José dos Santos Correia (da CDU) e Gabriel da Graça Barreiro
Gonçalves (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a
participar na reunião.
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":
a) A C T AS

D A S R E UN I Õ E S AN T ER I O R E S :

O Senhor Presidente da Mesa informou que as actas ainda se não encontravam
concluídas por o Senhor Secretário que coadjuva a Mesa se ter encontrado doente,
conforme informação prestada.
b) E X P ED I EN T E :
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos
documentos recebidos:
1 - Ofício, com a ref.ª CF/pm/2008, datado de 7 de Abril de 2008, da Câmara
Municipal de Peniche, endereçando convite para fazer parte da Comissão de Honra da
29.ª edição da Corrida das Fogueiras, que terá lugar no próximo dia 28 de Junho de
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2008.
2 - Carta, datada de 2 de Abril de 2008, da Autoridade para as Condições do
Trabalho, dando conhecimento da presença do Inspector Superior Principal, Dr. Mira
Godinho, na sessão da Assembleia Municipal do dia 4 de Abril.
3 - Circular n.º 44/2008, datada de 31 de Março de 2008, da ANMP, remetendo
exemplares do boletim n.º 167, de Março de 2008.
4 - Carta, datada de 25 de Março de 2008, da Associação dos Produtores de
Maçã de Alcobaça, endereçando convite para aderir ao projecto “Escola Saudável”.
5 - Ofício n.º 84/08, datado de 19 de Março de 2008, da Junta de Freguesia de
Conceição, endereçando convite para estar presente na 5.ª Grande Gala do Fado, no dia
29 de Março de 2008.
6 - Carta, datada de 17 de Março de 2008, do Senhor Carlos Alberto Tiago,
remetendo cópia de carta enviada ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Peniche, sobre problemas rodoviários detectados na cidade.
7 - Fax, datado de 13 de Março de 2008, da empresa SS – Doisesse, Gestão de
Parques de Estacionamento, L.da, oferecendo os seus serviços.
8 - Ofício, com a ref.ª 31/SCADRP/2008, datado de 12 de Março de 2008, da
Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, dando
conhecimento de uma visita que aquela subcomissão vai realizar, no dia 17 de Março de
2008, ao sector hortofrutícola do Oeste.
9 - Ofício n.º 74, datado de 4 de Março de 2008, da Assembleia Municipal de
Valença, remetendo, para conhecimento, moção apresentada pela CDU relativa à
intenção de alteração da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais.
10 - Circular n.º 30/2008, datada de 29 de Fevereiro de 2008, da ANMP,
remetendo exemplares do boletim n.º 166, de Fevereiro de 2008.
11 - Ofício, datado de 26 de Fevereiro de 2008, do Instituto Pedro Nunes –
Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, remetendo
informação sobre acções de formação que irá desenvolver de Peritos Qualificados para
o SCE, vertente do Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos
Edifícios.
12 - Ofício n.º 1301, datado de 26 de Fevereiro de 2008, do Instituto Politécnico
de Leiria, remetendo informação sobre a promoção de novos mestrados.
13 - Ofício n.º 32/2008, datado de 20 de Fevereiro de 2008, da Junta de Freguesia
de São Pedro, remetendo convite para estar presente na inauguração da Rua Irmã Maria
da Glória Pacheco – Irmã de S. Vicente, no dia 8 de Março de 2008.
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14 - Carta n.º 76/2008, datada de 1 de Março de 2008, da Associação de
Motociclismo de Peniche, remetendo convite para estar presente nas comemorações do
10.º aniversário daquela associação, no dia 22 de Março de 2008.
15 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa:
a) Da Câmara Municipal de Peniche, para a inauguração da exposição “O
Rosto de Ary dos Santos”, no dia 6 de Abril de 2008.
b) Do PCP, para sessão evocativa/apresentação de exposição sobre José
Gregório, no dia 19 de Março de 2008.
c) Da Câmara Municipal de Peniche, para assistir à execução do “Requiem
para um inca defunto”, no dia 5 de Abril de 2008.
16 - Exemplar n.º 189 – Março 2008, do Boletim Informativo da Associação
Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche.
17 - Exemplar n.º 235 – Março de 2008, do jornal “Associação” – Órgão Oficial
da Associação Portuguesa de Deficientes.
18 - Exemplares n.º 264 – Março de 2008, do jornal “Voz das Misericórdias”.
c) I N F O R M AÇ Ã O

ESCRITA

P R E SI D E N T E

DA

C ÂM AR A :

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo
Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos
tratados.
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados:
Vítor Marques:
Solicitou as seguintes informações:
- Se é extensiva ao surf as provas a realizar pelo Península Peniche Surf Clube;
- A que respeita a promoção de Peniche em sede de época balnear;
- Quais as conclusões da reunião realizada com a ESTM sobre o projecto de
animação turística;
- Qual o ponto de situação da proposta apresentada pelo PSD sobre o estudo de
revitalização do Campo da República.
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Franco Antunes:
Solicitou as seguintes informações:
- Que acções estão a ser desenvolvidas em sede de compra e venda de
património;
- Qual o ponto de situação actualizado sobre o Centro de Alto Rendimento;
- Quais as medidas compensatórias em que se está a trabalhar para obviar à
transferência do aeroporto da Ota para Alcochete.
Tiago Gonçalves:
- Qual foi o critério objectivo da acção de divulgação do Festival Sabores do
Mar ter sido no Restaurante D. Tonho, no Porto;
- Qual o ponto de situação da obra da Biblioteca Municipal;
- Felicitou o executivo por ter conseguido trazer para Peniche o Centro de Alto
Rendimento de Surf;
- Perguntou se já se iniciou a audição pública sobre o Regulamento Municipal
das Taxas Urbanísticas.
Presidente da Câmara:
Prestou os seguintes esclarecimentos e informações:
- Com o Península Peniche Surf Clube a abrangência está para além da prova de
bodyboard;
- Está a ser preparada com a Capitania e com os concessionários das praias a
inauguração da época balnear;
- A reunião com a ESTM destinou-se a preparar evento a enquadrar no Festival
Sabores do Mar;
- A proposta do PSD está enquadrada no estudo de animação para o Campo da
República;
- Pretende-se adquirir o edifício, em Serra d’El-Rei, que para além do interesse
patrimonial, tem em vista instalar mais condignamente a Junta de Freguesia, após
reabilitação do edifício. Da mesma forma e face ao valor patrimonial que representa,
adquiriu-se o edifício ao Senhor António Bento por valor não especulativo e também
destinado à instalação de serviços municipais;
- Está-se a trabalhar com a CCDR-INBiodiversidade com vista à implantação do
Centro de Alto Rendimento;
- Está-se a trabalhar em sede da AMO sobre as medidas compensatórias por
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virtude da alteração da localização do novo aeroporto;
- A questão da Biblioteca está em fase de concurso para a parte restante da obra
e ainda não concluída.
d) M O Ç Õ ES ,

VO T O S D E LO U VO R , C O N G R AT U L AÇ ÃO , S A UD AÇ ÃO , PR O T E ST O O U

PE S A R :

Não se registaram quaisquer intervenções.
e) O UT R O S

AS S UN T O S D E I N T E R E S SE P A R A A A UT AR Q UI A :

e-1) S I T U AÇ Ã O

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 deputados municipais um memorando sobre o assunto.
Não se registaram quaisquer intervenções.
e-2) O UT R O S :
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra
os Senhores, adiante identificados:
Vítor Marques:
Solicitou as seguintes informações:
- Ponto de situação das compensações a pagar por caducidade dos contratos a
prazo;
- Ponto de situação do inquérito aberto ao processo de coordenação técnica das
piscinas;
- Qual o prazo de conclusão do regulamento de venda ambulante do Município;
- Se existem potenciais interessados nos parques empresariais industriais.
Rui Martins:
Solicitou as seguintes informações:

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 18.04.2008 * Livro 18 * Fl. 46

- Ponto de situação do relatório sobre o Centro Educativo Escolar de Atouguia
da Baleia;
- Ponto de situação da obra de recuperação do Moinho da Gravanha;
- Ponto de situação dos Planos de Ordenamento do Território;
- Ponto de situação do inquérito interno sobre os campos sintéticos;
Fez as seguintes considerações:
- Decidiu não intervir no seminário sobre segurança, uma vez que julgou tratar-se de debate político;
- Como é possível classificar-se a obra do Campo da República como de muito
boa ao nível da segurança, dado que só por milagre é que não houve problemas;
- Chamou a atenção para o campismo ilegal do Baleal, falta de rampa de acesso
aos contentores colocados em Ferrel, excedentes agrícolas junto à praia da Almagreira,
carência de infra-estruturas em Ferrel e falta de cintos de segurança no autocarro
municipal.
Manuela Farto:
Apresentou a seguinte declaração:
“Fala-se nas rendas e na sua promoção, e o Senhor Presidente nos Sabores do
Mar vai tratar da sua promoção. Preocupo-me. De que serve fazer publicidade às
rendas se não há escola para rendilheiras jovens e a arte vai morrer, porque as nossas
escolas são quase centros de dia para a 3.ª idade e as rendas não se aprendem e não têm
futuro. É urgente fazer algo pelas rendilheiras para deixar morrer esta tradição da nossa
terra. Faça alguma coisa Senhor Presidente.”
António Salvador:
Solicitou esclarecimentos sobre as razões que levaram a Câmara a ignorar o
parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia relativamente à indicação de
horário de funcionamento para estabelecimento comercial e os motivos por que não foi
ouvida em relação ao alinhamento e projecto para a Rua da Saudade, em Geraldes.
Franco Antunes:
Solicitou as seguintes informações:
- Quando se prevê a conclusão do passeio pedonal entre Baleal e Ferrel;
- O que se poderá descodificar da intervenção do Senhor 1.º Ministro em relação
ao projecto da energia das ondas;
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- Em que se consubstancia a candidatura da Berlenga como Reserva da Biosfera.
Presidente da Câmara:
Prestou as seguintes informações e esclarecimentos:
- Foram desenvolvidos o aclaramento e levantamento das situações dos
trabalhadores, com vista ao pagamento das compensações por caducidade dos
contratos;
- O concurso para Coordenador Técnico das Piscinas foi anulado, tendo-se
procedido à abertura de novo procedimento de que resultou o preenchimento do lugar;
- Houve contactos com proprietários e empresários sobre o Vale do Grou. Vai
ser aberto concurso para elaboração do respectivo PU;
- O relatório sobre o Centro Educativo Escolar foi já disponibilizado aos
Vereadores, aguardando o resultado da reunião com os membros da Assembleia para
tomada de orientação;
- O deputado municipal Rui Martins teve oportunidade única para intervir no
seminário realizado sobre Higiene e Segurança no Trabalho;
- Foram notificados os agricultores para os deveres que devem ter sobre os
excedentes agrícolas;
- O projecto sobre o Moinho da Gravanha encontra-se concluído, aguardandose a alteração ao protocolo;
- A Câmara está a desenvolver processo para aquisição de um novo autocarro
com vista a obviar os problemas existentes com a não operacionalidade dos existentes;
- Estão definidos os passos, aguardando-se a decisão da CCDRLVT,
relativamente a cada um dos planos de ordenamento do território;
- Foi tomada deliberação sobre um conjunto de operações urbanísticas que se
encontravam pendentes na freguesia de Ferrel;
- Tem sido feito um grande esforço na promoção das rendas, sendo que a EB 2.3
está também a fazer trabalho de rejuvenescimento;
- O executivo vai reapreciar o horário limite de encerramento do
estabelecimento “Zona R”, em Atouguia da Baleia, o qual se encontra ainda em sede de
concessão de visto;
- O que era preocupação da Junta de Freguesia e aspiração da população de
Geraldes foi realizada em relação à Rua da Saudade;
- A 1.ª fase do passeio pedonal entre Ferrel e Baleal está concluída até 15 de
Junho próximo;
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- Foi testada tecnologia pelo consórcio do projecto da energia das ondas de
fundo, do qual faz parte uma empresa finlandesa;
- Pretende-se com a candidatura da Berlenga à Reserva da Biosfera criar os
caminhos da sustentabilidade futura da ilha.
Vice-Presidente da Câmara:
Prestou as seguintes informações:
- Está-se a trabalhar na elaboração da versão final do Regulamento de Venda
Ambulante;
- O DOM está disponível para prestar informação sobre como decorreram e
foram acompanhados os trabalhos do Campo da República e sem quaisquer incidentes;
- A localização dos contentores em Ferrel é temporária até se encontrar outro
local;
- Deu conhecimento das obras levadas a efeito em Ferrel;
- Foi contratada pessoa para desenvolver no concelho, incluindo as escolas, o
ensino das rendas de bilros. Referiu que, na próxima Mostra de Rendas, haverá uma
participação mais alargada de delegações estrangeiras.
Vereador Jorge Abrantes:
Deu conta que os investimentos previstos para a área de Ferrel estão
referenciados nas GOP’s e das dificuldades dos SMAS serem parceiro aos fundos
comunitários em sede de água e saneamento, designadamente no âmbito da construção
de novos reservatórios.
Rui Martins:
- Salientou a falta de coragem do Senhor Vice-Presidente ao repto que lançou
para verificação das condições da rotunda do Aterro, em Serra d’ El-Rei;
- Disse que é um homem de palavra, que está na política para abraçar uma
causa e não para defender interesses pessoais.
Presidente da Mesa:
- Referiu que a liberdade de expressão não exclui também a forma educada com
que se deve pautar as intervenções;
- Disse não acreditar que esteja alguém na Assembleia que queira ganhar e
retirar dividendos da função que ocupa.
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João Paulo Teófilo:
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de abastecimento de água e
tratamento de águas residuais em que a empresa Águas do Oeste é interveniente;
- Referiu que era importante haver discussão preliminar antes da tomada da
decisão definitiva sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia;
- Reiterou o pedido de resposta ao requerimento apresentado pelo grupo do PS
em 2006 sobre declaração de voto apresentada pela CDU;
- Disse esperar que se concretizem alguns investimentos na área da freguesia de
Ferrel, o mais rápido possível, no âmbito do abastecimento de água e drenagem de
águas residuais.
António Salvador:
- Disse congratular-se com o congelamento do horário de funcionamento do
estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R”, em Atouguia da Baleia;
- Declarou que a intervenção na Rua da Saudade, em Geraldes, além de ser uma
aspiração da população é também e do mesmo modo da Junta de Freguesia e sobre a
qual esta deveria ter uma resposta;
- Chamou a atenção de que o folheto sobre as comemorações do 25 de Abril
contém um lapso em termos de responsabilidade de organização de uma iniciativa.
Sebastião Batalha:
- Perguntou sobre a data de início da obra do Moinho da Fialha (Gravanha) e
referiu que vai estar atento ao seu desenvolvimento;
- Manifestou a sua preocupação pelo facto do autocarro não estar dotado das
medidas de segurança e ter sido cedido para efectuar um passeio a Fátima.
Orlando Santos:
- Chamou a atenção para diversas situações de insegurança e de sinalização
inadequada que é conveniente corrigir, nomeadamente no acesso ao Casal da Vala,
arribas da Consolação e aproximação de lombas na rotunda à entrada de Peniche;
- Alertou para o facto dos trabalhadores municipais não cumprirem com as
regras de segurança nas obras de sua administração directa;
- Disse discordar da forma como se pretende assegurar o acesso rápido ao
Hospital.
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Tiago Gonçalves:
- Chamou a atenção para o ruído sonoro proveniente do funcionamento de
estabelecimento, nos Bolhos, e sobre o qual deverá ser verificado o cumprimento da
legislação em vigor;
- Aludiu ao facto do Festival Sabores do Mar do ano anterior ter tido um deficit
de 104.000,00 € e perguntou se existe perspectiva de contenção das despesas no corrente
ano;
- Felicitou a iniciativa sobre o ensino das rendas de bilros, sendo que não
consegue entender a atitude da DREL uma vez que nos projectos de enriquecimento
curricular incluem estes hábitos;
- Disse que gostaria de ter acesso às conclusões do processo de inquérito sobre a
Coordenação das Piscinas Municipais;
- Perguntou se algum membro do Governo foi convidado para a inauguração
do Parque Urbano da Cidade.
Presidente da Câmara:
Prestou os seguintes esclarecimentos:
- Vai ser realizada a apreciação mais alargada do ponto de vista político do
Centro Escolar de Atouguia da Baleia;
- A Câmara irá analisar a concessão do horário de funcionamento, tendo em
conta o parecer da Junta de Freguesia;
- A Câmara ficou de dar a conhecer à Junta de Freguesia de Conceição o
projecto de recuperação do Moinho da Fialha (Gravanha);
- A Câmara tem-se substituído ao INAG na colocação de sinalética nas arribas;
- O critério usado na fixação das lombas junto à rotunda tem subjacente o ter-se
preferido o abrandamento da velocidade na zona;
- A GNR deu parecer de concordância ao horário de funcionamento do
estabelecimento dos Bolhos só até às 2.00 horas;
- É outro o conceito do Festival Sabores do Mar, com maior impacto ao nível da
difusão de Peniche e programa mais diversificado;
- Existe já um primeiro trabalho, faltando a parte mais específica sobre o
inquérito da Coordenação das Piscinas.
Vice-Presidente da Câmara:
- Informou que o autocarro municipal não será cedido se tiver problemas ao
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nível da segurança;
- Disse subscrever a solução de colocação das lombas junto à rotunda;
- Referiu que as questões relacionadas com a segurança são precedidas de
orientações políticas a pensar nas pessoas e sujeitas a correcções.
Presidente da Mesa:
Disse que da parte da CERCIP não vê inconveniente em subscrever o
envolvimento da Junta de Freguesia de Conceição na obra de Recuperação do Moinho
da Fialha.
Vereador Jorge Abrantes:
Prestou as seguintes informações:
- Foi iniciado o fornecimento de água pela empresa Águas do Oeste, havendo a
obrigação de um consumo mínimo anual, cujo abastecimento está a tentar que se
concentre nos meses de Verão;
- Mantém-se o atraso em relação ao tratamento de águas residuais e construção
das ETAR’s, sendo que, por enquanto, não há possibilidade de se concretizarem os
investimentos necessários para o concelho, dado que o calendário de execução não irá
ser tão rápido quanto preciso.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
Neste período registaram as seguintes intervenções do público presente:
- Romão José Guincho, que registou o seu agrado relativamente à colocação das
lombas junto à rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem.
- Jorge Chagas, que fez algumas considerações sobre as acessibilidades ao Casal
da Vala, medidas a tomar no âmbito da velocidade automóvel, ausência de sinalização
e aplicação de lombas na estrada do Casal da Vala. Perguntou ainda sobre quais os
projectos previstos para a foz do Rio da Lagoa.
Seguidamente, usaram da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, que
registou as sugestões e referiu que tem sido feito um grande esforço para melhoria das
acessibilidades em diversas localidades, sendo que a manutenção é merecedora também
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de aplauso, e o senhor Vice-Presidente, que esclareceu que a rotunda do Casal da Vala
está bem conseguida e bonita.
M A R C A Ç ÃO

D E N O V A R E UN I ÃO :

O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão
prosseguiriam no dia 23 de Abril, com a realização de nova reunião, no mesmo local e
pelas 21.00 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos:
- Período da ordem do dia:
1.

Apreciação e votação da deliberação camarária de 25 de Março de 2008,

relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de terreno;
2.

Apreciação e votação da proposta de alteração ao Regulamento do

Conselho Municipal de Segurança de Peniche;
3.

Apreciação e votação da adesão do Município de Peniche à Associação

Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos
Tradicionais Portugueses – Qualifica;
4.

Apreciação e votação da deliberação camarária de 7 de Abril de 2008,

relativa à contratação de um empréstimo no valor de 515.000,00 €;
5.

Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da

Câmara Municipal do exercício de 2007;
6.

Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos

Serviços Municipalizados do exercício de 2007;
7.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 1.ª

Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e
Plano de Actividades Municipais para o ano económico de 2008;
8.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, relativa à 1.ª

Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2007, dos Serviços
Municipalizados.
Referiu, também, que a convocatória era feita directamente e com dispensa de
convocação escrita a todos os membros presentes.
Seguidamente, pelo Senhor Presidente da Câmara foi informado que, no
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próximo dia 29, iria realizar-se reunião para apreciação de relatório sobre o Centro
Educativo de Atouguia da Baleia. Suscitou que cada partido indicasse um deputado
municipal para estar presente na referida reunião. Pelo Senhor António Salvador foi
proposto que o Presidente do Conselho Directivo da EB 2.3 de Atouguia da Baleia
estivesse também presente, tendo o Senhor Américo Gonçalves sugerido que o assunto
fosse analisado pelo Conselho Municipal de Educação.
A PR O VA Ç ÃO

D A M I N UT A D A AC T A :

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta,
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade.
E N C ER R AM EN T O :
Sendo uma hora e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou
encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que
eu,

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

