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AACC TT AA    NN.. ºº     11//22000088  

 

ACTA  DA  P R IME I RA  R EUN I ÃO  DA  S E S SÃO  ORD INÁR I A  DO  MÊ S  

D E  F EV ER E I RO  DA  A S S EMB L E I A  MUN I C I PA L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA   NO   D I A   2 9   D E   F E V E R E I RO   D E   2 0 0 8 :  

 

Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro 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, João Paulo Oliveira Teófilo, Jorge Santos Carvalho, Maria Natália Figueiredo 

Martins dos Anjos Costa, José António Bombas Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, 

Álvaro André Paiva Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Vítor Miguel Silva 

Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Ângelo Miguel Ferreira 

Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Rui Manuel Santos Martins, Arminda Glória 

Félix Martins Braz e José Joaquim Franco Antunes 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 proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de quatro parcelas de terreno e da rectificação da 

redacção dos editais n.os 23/2007 e 9/2008; 

2. Designação de quatro pessoas para integrar a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Peniche; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração 

das alíneas a), b) e c) e aditamento da alínea d) ao Regulamento do Parque Municipal de 

Campismo de Peniche; 
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4. Apreciação e votação do novo Plano de Pagamentos do valor em dívida 

à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche; 

5. Serviço de Urgências Básicas do Hospital de São Pedro Gonçalves 

Telmo – Ponto de situação e eventual tomada de posição; 

6. Localização do futuro aeroporto de Lisboa – Ponto de situação e 

eventual tomada de posição. 

 

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, Joaquim Raul 

Gregório Farto e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

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

suspensão de mandato, a seguir indicados: 

- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 30 dias, a 

partir de hoje, por motivos de ordem profissional; 

- Do Senhor Jacinto Sousa Pinto, por um período de 90 dias, a partir de 28 de 

Fevereiro corrente, por motivos de ordem profissional; 

- Do Senhor José António Leitão da Silva, por um período de 5 dias, a partir do 

dia 25 de Fevereiro corrente, por motivos de ordem profissional; 

- Do Senhor Luís Manuel Marques Faria, para o dia de hoje, por motivos de 

agenda profissional. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 

listas, Senhores Armindo Craveiro Fernandes (da CDU), Gabriel da Graça Barreiro 

Gonçalves (do PS) e Maria Manuela Conceição Henriques Bello (do PSD), reconheceu os 

seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30  DIAS :  

 

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

substituição de mandato, a seguir indicados: 
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- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por motivos de ordem 

profissional e académica; 

- Do Senhor Américo Araújo Gonçalves, por razões de ordem profissional; 

- Da Senhora Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, por se 

encontrar ausente no estrangeiro. 

A Assembleia, por unanimidade, deferiu os pedidos de substituição dos 

mandatos solicitados. 

 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foram presentes as actas n.os 8, 9, e 10/2007, respectivamente das reuniões 

realizadas nos dias 30 de Novembro e 14 e 19 de Dezembro do ano findo, tendo sido 

dispensada a leitura das mesmas por o respectivo texto haver sido previamente 

distribuído pelos membros da Assembleia. 

 

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

identificados: 

 

Henrique Bertino: 

- Solicitou as seguintes alterações às suas intervenções constantes da acta n.º 

8/2007, no sentido de passar a constar o seguinte: 

a) Folha 136 – “Referiu que quando o deputado Tiago Gonçalves afirma que o 

Presidente da Câmara mentiu e a CDU é mentirosa, esquece-se que quem mente é quem 

não cumpre os compromissos assumidos no passado recente. Procedendo à leitura de 

extractos de declarações de voto dos vereadores do PSD e PS, na reunião do Executivo 

Municipal de 15 de Novembro de 2006, que se transcreve: 

1. Vereadores do PSD: ‘Igualmente se reitera a disponibilidade de, no próximo 

ano, se poder rever os valores das referidas taxas face à evolução da receita arrecadada 

no decurso do ano com vista a atingir os valores de referência estimados para 2008.’ 

2. Vereadores do PS: ‘O Partido Socialista assume o compromisso de, em 2007, 

verificado que seja uma redução na receita arrecadada inferior à estabelecida como 

objectivo fixado pela CDU e expressa na proposta de Orçamento para 2007 (2.970.000 €), 

estar disponível para novo reajustamento de forma a recuperar a verba em causa.’ 
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Como se sabe os valores previstos não são atingidos. Afinal quem mente? 

Lamentou o facto de pela primeira vez ter sido recusada uma proposta do IMI 

apresentada por um Presidente da Câmara.” 

b) Folha 148 – “Lembrou que o trabalho desenvolvido pelos autarcas das 

freguesias, que se empenham a sério nas suas funções, como ele, acham sempre 

insignificantes os meios postos à sua disposição. E, se tivesse 30 trabalhadores de obras, 

rapidamente resolvia muitos problemas que a Freguesia de Ajuda tem, há muitos anos, 

por resolver. 

Salientou que é exigente com a Câmara e diz ser o ‘assessor’ mais barato do 

Presidente da Câmara, pois não cobra nada pela sua colaboração. Disse ainda, para 

descansar algumas pessoas que não está nos seus horizontes ser candidato a Presidente 

da Câmara. 

Disse que é apenas Presidente de Junta e que se sente realizado pelo que está a 

fazer e está disponível, como sempre, para ajudar de forma construtiva. 

Disse registar com agrado que existam deputados municipais do PS que se 

consideram um partido de esquerda. 

Procedeu à leitura de declaração, cujo texto não foi disponibilizado, até ao 

encerramento da acta, e no qual teceu críticas à gestão do anterior executivo.” 

- Sugeriu, ainda, que as actas fossem disponibilizadas com maior antecedência. 

 

Paulo Santos: 

Solicitou as seguintes alterações à acta n.º 10, no sentido de passar a constar o 

seguinte: 

a) Folha 182 – “Realço a falta de investimento no turismo e perguntou como é 

que se poderá entender como objectivo principal se nele vê pouca dignificação.” 

b) Folhas 186 – “Agradeceu em seu nome e como encarregado de educação a 

construção da cantina do Jardim-de-infância de Geraldes.” 

c) Folha 182 – Retirada do seguinte parágrafo: ”Não se deveria tomar decisões 

sem que antes a Carta Educativa se encontre aprovada.” 

 

Presidente da Mesa: 

Solicitou as alterações à acta n.º 8, no sentido de passar a constar o seguinte: 

a) Folha 139 – “Disse ser seu entendimento que os subsídios atribuídos pela 

autarquia no âmbito do Programa PARES são em prol da população independentemente 

de quem promove a sua arrecadação, e isso é que é verdadeiramente relevante.” 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.02.2008 * Livro 18 * Fl. 5 

b) Folha 150 – “Chamou a atenção de que há limites para defendermos as 

nossas ideias e que o podemos e devemos fazer com convicção, mas sem atropelar as 

regras da civilidade que devem nortear o debate de ideias.” 

 

Postas à votação, uma após outra, as actas em apreço, já com as correcções 

preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 

 

Acta n.º 8/2007 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 

Acta n.º 9/2007 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 

Acta n.º 10/2007 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 

 

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 deputados municipais um memorando dos 

documentos recebidos: 

1 - Programa das actividades religiosas a realizar durante a Quaresma, 

remetido pelo Senhor Padre bastos de Sousa. 

2 - Ofício, datado de 19 de Fevereiro de 2008, da Assembleia Municipal de 

Mirandela, remetendo cópia de moção aprovada em reunião de 15 de Fevereiro de 2008. 

3 - Circular n.º 21/2008-PB, datada de 13 de Fevereiro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, dando conhecimento da disponibilidade de 

consulta na sua página do parecer daquela associação relativo à Reforma do Mapa 

Jurídico. 

4 - Ofício n.º 04052, datado de 8 de Fevereiro de 2008, do Sindicato dos 

Professores da Região Centro, remetendo cópia de estudo efectuado a partir das cartas 

educativas das Câmaras Municipais da região centro e dos projectos de financiamento 

para a construção e/ou remodelação de escolas. 

5 - Circular n.º 12/2008-CO, datada de 30 de Janeiro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 165 do Boletim 

daquela associação, referente a Janeiro. 

6 - Carta, datada de 1 de Fevereiro de 2008, da BDCAssociados, remetendo 

intervenção proferida pelo deputado Feliciano Barreiras Duarte sobre o modelo de 

financiamento do serviço de rádio difusão e de televisão e requerimento sobre a 
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construção do novo aeroporto em Alcochete. 

7 - Circular n.º 17/2008-TC, datada de 6 de Fevereiro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, solicitando parecer urgente relativamente à 

proposta do Ministério da Justiça sobre o Mapa Judiciário. 

8 - Ofício n.º 51-GP, datado de 24 de Janeiro de 2008, da Câmara Municipal de 

Almada, remetendo cópia integral de deliberação, relativa ao Projecto-Lei n.º 431/X, 

sobre as alterações à Lei Eleitoral dos Órgãos Autárquicos. 

9 - Ofício n.º 1171, datado de 14 de Janeiro de 2008, da Câmara Municipal do 

Seixal, remetendo o texto de moção aprovada, onde manifesta desacordo quanto à 

forma e conteúdo do Projecto-Lei n.º 431/X, sobre as alterações à Lei Eleitoral dos 

Órgãos Autárquicos. 

10 - Carta n.º 1028, datada de 15 de Janeiro de 2008, do Grupo Parlamentar do 

PS, acusando a recepção da moção “Em Defesa de um Serviço de Urgência Básica, em 

Peniche”, e informando do seu encaminhamento para a Coordenadora do PS na 

Comissão de Saúde e Toxicodependência. 

11 - Ofício n.º 510, datado de 16 de Janeiro de 2008, do Gabinete do Primeiro-

Ministro, acusando a recepção da moção “Em Defesa de um Serviço de Urgência Básica, 

em Peniche”. 

12 - Carta, com a ref.ª n.º 23427-1168AC/08, datada de 11 de Janeiro de 2008, do 

Grupo Parlamentar do PCP, acusando a recepção da moção “Em Defesa de um Serviço 

de Urgência Básica, em Peniche”. 

13 - Circular n.º 5/2008, datada de 15 de Janeiro de 2008, da Associação de 

Municípios Portugueses, dando conhecimento de que a se encontra disponível na 

página daquela associação os valores das remunerações, compensações para encargos, 

despesas de representação e senhas de presença dos Eleitos Locais, em vigor a partir de 

1 de Janeiro de 2008. 

14 - Circular n.º 6/2008, datada de 15 de Janeiro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, solicitando parecer relativamente aos Projectos-

Lei 438/X (PCP), 440/X (CDS-PP) e 441/X (CDS-PP). 

15 - Ofício n.º 371, datado de 14 de Janeiro de 2008, do Gabinete do Ministro da 

Saúde, acusando a recepção da moção “Em Defesa de um Serviço de Urgência Básica, 

em Peniche”, e informando do seu encaminhamento para a Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

16 - Ofício-circular, com a ref.ª 2008/0083, datado de 14 de Janeiro de 2008, 

remetendo um exemplar da publicação “Oeste Revista-01”, de Dezembro de 2007. 
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17 - Carta n.º GP/00073/2008/Círculo, datada de 7 de Janeiro de 2008, do 

Grupo Parlamentar do CDS-Pagamento de portagem, acusando a recepção da moção 

“Em Defesa de um Serviço de Urgência Básica, em Peniche”, e informando do seu 

encaminhamento para o seu deputado eleito pelo círculo eleitoral de Leiria. 

18 - Carta, com a ref.ª 23352-455-5/mail/FG/08, datada de 10 de Janeiro de 

2008, do Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, dando conhecimento do 

adiamento para o dia 17 de Janeiro da reunião marcada para discussão do Projecto de 

Lei que altera a Lei que estabelece o quadro de competências e o regime de 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias. 

19 - Circular n.º 1/2008-CO, datada de 2 de Janeiro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo exemplares do n.º 164, do Boletim 

daquela associação, referente ao mês de Dezembro. 

20 - Carta, com a ref.ª 23331-440/mail/FG/07, datada de 7 de Janeiro de 2008, 

do Grupo Parlamentar do PCP, dando conhecimento da discussão, em reunião plenária, 

do Projecto de Lei n.º 417/X, que estabelece o Regime Jurídico das Regiões de Turismo. 

21 - Circular n.º 2/2008/PB, datada de 4 de Janeiro de 2008, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, solicitando parecer relativamente ao Projecto de 

Lei n.º 431/X, relativo à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais. 

22 - Carta, datada de 17 de Dezembro de 2008, do Grupo Parlamentar do Bloco 

de Esquerda, solicitando a divulgação de duas propostas apresentadas e relativas ao 

incumprimento por diversas entidades da cobrança das receitas municipais da Derrama 

e Taxa Municipal de Direitos de Passagem. 

23 - Carta, com a ref.ª 23224-412/mail/FG/07, datada de 19 de Dezembro de 

2007, do Grupo Parlamentar do PCP, remetendo cópia da Declaração Pública proferida 

pelo Senhor Deputado José Soeiro relativamente ao Projecto de Lei 291/X sobre as 

Regiões de Turismo. 

24 - Abaixo-assinado, datado de 1 de Dezembro de 2007, relativo à situação que 

se verifica no Largo dos Remédios, junto ao Santuário, em Peniche. 

25 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para um almoço 

convívio, a realizar no próximo dia 9 de Fevereiro; 

b) Do Instituto Politécnico de Leiria, para o II Encontro de Escritores de Língua 

Portuguesa, a realizar nos próximos dias 24 e 25 de Janeiro; 

c) Da Câmara Municipal de Portalegre, para o Salón de Produtos de Calidad y de 

las Denominaciones de Origen – Qualitas Mercado de Produtos Tradicionais, que se realiza 
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de 24 a 27 de Janeiro de 2008; 

d) Da Associação de Municípios do Oeste, para o Seminário “Da Formação à 

Qualificação: os Novos Desafios do QREN”, a realizar no próximo dia 13 de Março. 

26 - 1.ª Edição – Dezembro 2007, do Folheto Habitação e Reabilitação Urbana. 

27 - Edição Especial do exemplar n.º 381, do jornal “Área Oeste”. 

28 - Exemplares n.os 380, 381, 382 e 383, do jornal “Área Oeste”. 

29 - Exemplar n.º 234 – Fevereiro 2008, do jornal “Associação” – Órgão Oficial 

da Associação Portuguesa de Deficientes. 

30 - Exemplar n.º 21 – Outubro/Dezembro 2007, da revista “Nova Agricultura”, da 

Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal. 

31 - Exemplar n.º 188 – Fevereiro 2008, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

32 - Exemplar n.º 7 – Janeiro 2008, da revista “Lisboa e Vale do Tejo”, da CCDR-

LVT. 

33 - Exemplar n.º 1 – Janeiro 2008, da revista “Casas Comuns – Habitação e 

Reabilitação Urbana”, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 

34 - Exemplar n.º 14 – Janeiro 2008, do boletim informativo “Adonotícias”, da 

empresa Águas do Oeste. 

 

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 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: 

 

José Franco Antunes: 

- Valorizou os seguintes aspectos: 

a) A decisão decorrente da última tomada de posição relativamente ao 

encerramento do serviço de urgências; 

b) Enalteceu o esforço do executivo com vista à concretização do Centro de Alto 

Rendimento de Surf; 
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c) Manifestou a sua congratulação pelo facto de ter sido celebrado o protocolo 

com o PAC sobre o triatlo e aprovado o projecto ECOS; 

- Perguntou qual o ponto de situação dos diversos instrumentos de 

ordenamento do território; 

- Questionou qual o ponto de situação da Festa de Nossa Senhora da Boa 

Viagem e da feira mensal. 

 

Vítor Marques: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Qual o ponto de situação do Restaurante Nau dos Corvos; 

- Se é dado concreto a instalação do Centro de Alto Rendimento de Surf em 

Peniche; 

- Reiterou o pedido de disponibilização do projecto do Fosso das Muralhas para 

apreciação. 

 

Armindo Fernandes: 

Solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: 

- Projecto Municipal do Planalto das Cezaredas; 

- Candidatura da Berlenga a Reserva natural e Maravilha da Natureza; 

- Terrenos do Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

- Previsão do recomeço das obras da Biblioteca Municipal. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações: 

- O projecto ECOS é uma das cinco candidaturas aprovadas em termos 

nacionais e resulta de parceria alargada e preocupação da Câmara em matéria de 

sustentatibilidade ambiental. Deu conhecimento que no próximo mês de Setembro irá 

realizar-se simpósio sobre a energia das ondas; 

- Foi disponibilizada informação a cada grupo sobre os instrumentos de 

ordenamento do território e chamou a atenção para a alteração do regime jurídico da 

edificação e urbanização e relativamente ao qual a CCDRLVT irá fazer o ponto de 

situação com vista a acertar os planos que carecem de estudo de impacto ambiental; 

- As objecções que existiam quanto à realização da Festa de Nossa Senhora da 

Boa Viagem e da feira mensal foram ultrapassadas pelo que agradeceu que da parte dos 

presentes fosse efectuada a sua divulgação; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.02.2008 * Livro 18 * Fl. 10 

- Está previsto um acordo institucional de cooperação com o IPTM e a Secretaria 

de Estado sobre o desenvolvimento e controlo da bacia portuária, com incidência nas 

funções portuárias, domínio público marítimo passar para a Câmara e aproveitamento 

misto náutico; 

- A situação da obra de recuperação do edifício do restaurante Nau dos Corvos 

encontra-se normalizada em termos de andamento dos trabalhos; 

- Peniche foi considerado como um dos locais possíveis de elevada prioridade e 

qualidade para implementação do Centro de Alto Rendimento, que incluirá um 

programa diversificado, nomeadamente alojamento, ginásio e instalações do Peniche 

Península Surf Club. Disse estar confiante na sua concretização, sendo o antigo 

hipódromo o local mais viável para o efeito. Referiu, ainda, que se encontra já em 

trânsito uma possível parceria com diversas entidades, designadamente com o Centro 

de Alto Rendimento Náutico de Rio Maior e Federação Portuguesa de Surf; 

- Aguarda-se a elaboração de candidatura ao projecto intermunicipal das 

Cezaredas, para a qual foi celebrado protocolo com a Leader Oeste e parceiros 

(Municípios de Óbidos, Bombarral e Lourinhã); 

- Está-se a trabalhar no plano da promoção da ilha e aguarda-se informação 

sobre os parâmetros para a candidatura da Berlenga a Maravilha do Mundo; 

- Foi celebrado protocolo com o ICNB e outras entidades para candidatura da 

Berlenga a Reserva da Biosfera; 

- Foi validada a candidatura apresentada para construção do Centro Educativo 

de Atouguia da Baleia; 

- A empreitada da Biblioteca Municipal foi objecto de rescisão contratual 

convencional por acordo entre as partes. Vai ser lançada novo concurso para 

acabamento da obra. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 

 

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

PESAR :  

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 
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Presidente da Mesa: 

Procedeu à leitura do documento que a seguir se transcreve: 

 

“Voto de Congratulação: 

A criação da Universidade Sénior de Peniche (USP), é um exemplo concreto da 

importância do poder local na qualidade de vida dos cidadãos. Toda a motivação e o 

ânimo que a Junta de Freguesia de Conceição evidencia na concretização deste projecto, 

deve ser motivo de regozijo e de satisfação para todos nós membros desta Assembleia 

Municipal. 

Na expectativa que um trabalho persistente e focado na promoção do 

envelhecimento activo e saudável da população sénior, sejam os alicerces para a criação 

de soluções para que os nossos idosos continuem activos sob o aspecto cognitivo e social. 

Na convicção que este projecto idealizado e levado a cabo pela Junta de 

Freguesia de Conceição não procura restringir-se à sua área geográfica, mas sim 

englobar toda a comunidade penichense. 

Na certeza que a procura incessante de uma sociedade mais justa e solidária 

deve ser uma preocupação de todos, e transversal a quaisquer quadrantes políticos. 

Convictos que a amplitude humanista de uma sociedade é claramente 

espelhada na forma como tratamos os mais idosos e tendo em conta todos os 

considerandos anteriores o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe: 

1- Um voto de congratulação por esta iniciativa da Junta de Freguesia de 

Conceição; 

2- Que deste voto seja dado conhecimento público pelas vias habituais. 

 

Peniche, 29 de Fevereiro de 2007. 

O Grupo do Partido Socialista.” 

 

Submetido à votação, foi o voto de congratulação apresentado aprovado, por 

unanimidade. 

Fez declaração de voto verbal o Senhor Presidente da Mesa, que felicitou a 

Junta de Freguesia de Conceição por ter tido a iniciativa de avançar com projecto de 

relevância local e disse associar-se e subscrever incondicionalmente a proposta 

apresentada, a qual deverá ser partilhada com as estruturas locais no âmbito do seu 

conteúdo e sustentabilidade. Suscitou que se promovesse um debate com as estruturas 

da rede social local sobre esta matéria. 
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Rui Martins: 

Apresentou e fez a leitura da declaração, cujo texto se reproduz: 

 

“Declaração de protesto: 

Manifesto, mais uma vez, a minha indignação e protesto pelo facto de ter sido o 

único deputado municipal a não receber qualquer comunicação sobre a continuidade 

do serviço de urgências do nosso hospital. 

Queria perguntar, o Porquê? De continuar a ser o único deputado municipal 

que não recebe convites, e o Porquê? De continuar a ser o único deputado que não é 

informado dos eventos/sessões de esclarecimento que são promovidos pela Câmara 

Municipal no nosso concelho. 

O senhor Presidente pede mais participação nas acções promovidas pela 

Câmara, e depois excluem-me, numa atitude que considero discriminatória, tenho sido 

sistematicamente excluído, e sujeito a um tratamento desigual, o que me coloca mais 

uma vez em desigualdade face aos meus colegas deputados. 

Os senhores vão desculpar-se como já o fizeram antes, mas para mim isto trata-

se de um esquecimento no mínimo pensado. 

Este tratamento a que venho sido sujeito, nos dias que correm já não são muito 

normais num sistema democrático, e eu que pensava que o 25 de Abril nos tinha dado 

mais direitos e igualdade, que nos tinha dado direito de expressar e de dar a nossa 

opinião sem sermos perseguidos. 

Os senhores que me desculpem, mas atitudes como as vossas eu só as consigo 

comparar a um regime ditatorial e não a uma democracia. 

Rui Martins” 

 

Presidente da Mesa: 

- Referiu que, embora a reunião seja um espaço de frontalidade e transparência, 

o deputado municipal foi longe demais na insinuação, carregando de intencionalidade e 

gravidade a acusação, que será objecto de auscultação rigorosa; 

- Vincou que a democracia funciona no órgão e que todos os seus membros são 

democratas, ao contrário do que consta no documento apresentado. 

 

Presidente da Câmara:  

- Lembrou que o deputado municipal não foi eleito directamente e que não lhe 

reconhece qualquer legitimidade para colocar esta situação. 
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Rui Martins: 

Disse ter apresentado o assunto há três meses e que tem o direito a ter esta opinião. 

 

Rui Carvalho: 

Apresentou verbalmente a seguinte proposta: 

 

“Voto de Congratulação: 

Que seja exarado em acta um voto de congratulação pela nomeação do Senhor 

Vereador Jorge Gonçalves como Adjunto do Senhor Governador Civil de Leiria.” 

 

Submetido à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 

vinte votos a favor, um contra e cinco abstenções. 

 

Fizeram declarações de voto verbais o Senhor José António Amador, que 

declarou votar contra por não concordar que todos os candidatos que são derrotados 

nas eleições em Peniche passem a ocupar lugares no Governo Civil, e o Senhor 

Presidente da Mesa, que felicitou o Senhor Vereador e fez votos para que desenvolva 

um bom trabalho em prol de Peniche. 

 

Sebastião Batalha: 

Apresentou e fez a leitura do seguinte documento: 

 

“Voto de agradecimento: 

Quero agradecer a todos os meus colegas Presidentes das Juntas de Freguesia 

de todo o Concelho, pela sua manifestação de interesse e apreço pelo nosso projecto. 

Também quero agradecer à Câmara a maneira simpática como ouviu os nossos 

pedidos. Também agradecer a todos os deputados da Assembleia a sua manifestação de 

carinho e apreço. E agradecer a todas as forças políticas aqui representadas. Esperamos 

a vossa cooperação para o bem da cultura e enriquecimento dos jovens dos 60. 

Obrigado meu bom amigo Rogério Cação pelas palavras bonitas que disse. 

Obrigado a todos. 

Sebastião Codinha Batalha.” 

 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  
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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 deputados municipais um memorando sobre o assunto. 

 

Não se registaram quaisquer intervenções. 

 

e-2) OUTROS :  

 

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

os Senhores, adiante identificados: 

 

Vítor Marques: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Se está prevista acção relativamente ao suposto despedimento de 

trabalhadores da ESIP; 

- Se já está a funcionar a ETAR de Atouguia da Baleia;  

- Se já se encontra em vigor o Regulamento de Drenagem de Águas Residuais; 

- Pediu que o projecto sobre a marina de Peniche fosse disponibilizado à 

Assembleia. 

 

João Teófilo: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Qual o ponto de situação do abastecimento de água pela empresa Águas do 

Oeste; 

- Quando começa a ser utilizada a ETAR de Atouguia da Baleia; 

- Se se confirma que o abastecimento de água à Coimbrã está a ser feito a partir 

da Barragem. 

 

Paulo Santos: 

- Disse não concordar com o que está a ser feito actualmente no âmbito do 

processo de construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, nomeadamente ao 

nível da satisfação dos compromissos assumidos sobre o espaço; 

- Perguntou se é intenção da Câmara insistir apenas com as oito salas de aula; 

- Solicitou informação sobre o que vai acontecer ao Jardim-de-infância; 

- Suscitou que a Câmara repensasse a situação já que na sua opinião ir-se-á 
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hipotecar o futuro. 

 

Rui Martins: 

Apresentou proposta para a emissão do cartão jovem municipal. 

 

Henrique Bertino: 

- Sugeriu que os planos de ordenamento territorial fossem enviados a todos os 

deputados municipais; 

- Disse lamentar o trabalho e crítica jornalística destrutiva em relação à Festa de 

Nossa Senhora da Boa Viagem e feira mensal. Suscitou que a Câmara informasse a 

população que a festa e a feira se vão realizar. Lembrou que todos os manifestos 

eleitorais continham a execução do Fosso das Muralhas e que não houve outra 

alternativa em relação ao local da feira; 

- Chamou a atenção para o que se deve perspectivar ao nível dos jovens caso o 

Campo do Baluarte deixe de funcionar como parque de jogos; 

- Questionou se para o Centro Educativo de Atouguia da Baleia há outra 

alternativa ou não, referindo que só se conhecendo bem o assunto é que se deve dar 

opinião; 

- Registou com agrado que os serviços de acção social vão poder ter instalações 

para trabalhar; 

- Disse discordar que se pinte a ciclovia do Parque Urbano; 

- Referiu que no princípio do ano os trabalhadores da ESIP saem um ou dois 

meses; 

- Salientou com agrado as intervenções efectuadas nos armazéns e estaleiros 

municipais, as quais dignificam a Câmara e os seus trabalhadores; 

- Solicitou informação sobre qual o objectivo da contratação de novos técnicos. 

 

Tiago Gonçalves: 

- Disse ter visto o conteúdo da entrevista concedida pelo Senhor Presidente da 

Câmara ao Jornal de Leiria; 

- Declarou que o relatório financeiro sobre o Festival Sabores do Mar 2007 está 

eivado de hipocrisia; 

- Chamou a atenção para os comportamentos a ter e as considerações que se 

devem fazer em relação a autarcas; 

- Reiterou o pedido de informação efectuado em 29 de Junho de 2008; 

- Referiu que as obras do Fosso das Muralhas não colidiam com o recinto da feira, 

e não quer acreditar que não participaram no respectivo estudo de impacto ambiental. 
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António Salvador: 

Solicitou as seguintes informações: 

- Qual o ponto de situação dos Planos de Urbanização (PU) de Atouguia da 

Baleia, Geraldes/São Bernardino/Casais do Júlio e Lugar da Estrada; 

- Se há solução para o estacionamento de caravanas na Consolação; 

- Qual o ponto de situação do projecto relativo à obra de ligação pedonal até ao 

princípio do Casal da Vala; 

- Referiu que a Junta de Freguesia já manifestou a sua apreensão e preocupação 

em relação à localização do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, pois é seu 

entendimento que a ser efectuada a construção no local proposto não haverá margem 

para ampliação ou para mais qualquer intervenção na EB 2.3. 

 

Armindo Fernandes: 

Referiu que as auto-caravanas são consideradas viaturas ligeiras e que podem 

estacionar em qualquer local, sendo que haverá necessidade de dar apoio e criar 

condições nos locais onde seja permitido o seu estacionamento. 

 

Paulo Santos: 

- Disse que gostaria de ter propostas aqui para poder discuti-las; 

- Elogiou a Carta Educativa e referiu que não levantou quaisquer questões à 

forma como está a ser aplicada, sendo que esta refere que irá ser efectuada a ampliação 

da EB 2.3; 

- Salientou que não há espaço no recinto da escola que permita o alargamento 

desta; 

- Apelou para que se tente fazer uma escola com qualidade. 

 

José António Amador: 

- Disse que o PS tem levantado questões sobre a feira e lembrou que foi uma 

obra que deixou por realizar; 

- Salientou que o local da feira está bem arranjado e que o investimento já foi 

recuperado, tendo-se realizado mais receita num ano que nos oito anteriores. 

 

António Salvador: 

- Referiu que nunca esteve contra a Carta Educativa, discordando apenas do 

número de salas que entende serem insuficientes; 

- Vincou que a localização do Centro Educativo nunca foi discutida; 

- Disse que ninguém está contra o autocaravanisno, sendo que se deveriam 
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tomar medidas que evitassem a proliferação dos locais mais apetecíveis e nos meses de 

maior afluência de visitantes. 

 

Rui Martins: 

Disse que aceitava o desafio do Senhor Vice-Presidente para em deslocação à 

Rua do Aterro, em Serra d'El-Rei, verificarem, in loco, as condições de segurança com 

que se processa a circulação rodoviária na rotunda ali instalada. 

 

Presidente da Câmara: 

Fez as considerações e prestou as informações seguintes. 

- Desenvolveu-se novo conceito de marina urbana; 

- O abastecimento de água contratualizado com a empresa Águas do Oeste 

ainda se não iniciou; 

- O abastecimento de água à Coimbrã continua a vir de Serra d'El-Rei, sofrendo 

apenas alguma mistura em função do volume; 

- Vai ser neste mandato que o Centro Educativo de Atouguia da Baleia vai ter 

um impulso. Lembrou que o Senhor Presidente do Agrupamento de Escolas não 

compareceu aquando da apreciação da Carta Educativa. Irá ser elaborado relatório 

sobre a priorização dos procedimentos levados a efeito; 

- Irá ser feita a monotorização sobre o desenvolvimento do Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia; 

- Irá ter-se em consideração a proposta de cartão jovem municipal no próximo 

Orçamento e Grandes Opções do Plano; 

- Suscitou telefonema ao deputado municipal José Leitão, tendo esclarecido o 

sentido da entrevista dada ao Jornal de Leiria sobre a população de etnia cigana; 

- Está a tentar-se encontrar uma solução para os PU da freguesia de Atouguia 

da Baleia; 

- O executivo municipal tem feito tanto na freguesia de Atouguia da Baleia que 

gostaria de ver o Senhor Presidente da Junta de Freguesia a partilhar também as coisas 

boas; 

- Sente-se incomodado com a forma como o deputado municipal Rui Martins 

colocou as questões e felicitou os demais pela forma correcta das suas exposições; 

- Não há qualquer intenção de sonegar informação, sendo que considera o 

presente mandato com o maior fluxo de informação disponibilizada; 

- Está a trabalhar-se e a tentar encontrar-se solução sobre a localização dos 

diversos eventos anuais, nomeadamente o Festival Sabores do Mar, Feira de Artesanato 

e Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
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Vice-Presidente da Câmara: 

Fez as seguintes considerações: 

- O Parque Gaivotas Sport foi objecto de diversas iniciativas de qualidade; 

- Está em sede de negociação a renovação da concessão e recuperação do 

terminal rodoviário com a Rodoviária do Tejo; 

- Está disponível para analisar as diversas obras da responsabilidade da 

Câmara; 

- A Carta Educativa foi das poucas no País a ser discutida publicamente; 

- A EB 2.3 de Atouguia da Baleia está longe da rotura uma vez que tem 

capacidade para 700 alunos; 

- Não há apoio financeiro no QREN para o tipo de obras a levar a efeito em sede 

de alargamento da Escola; 

- O executivo não pensa ficar na história pela negativa relativamente à 

construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

- O parque da feira foi um investimento eficaz sobre o qual é visível o retorno 

da sua boa gestão; 

- A rotunda da Rua do Aterro foi objecto de decisão unânime da Câmara após 

parecer dos respectivos técnicos municipais. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Prestou as seguintes informações: 

- A ETAR de Atouguia da Baleia está pronta a funcionar, aguardando-se que a 

empresa Águas do Oeste declare o início da actividade; 

- Está previsto a entrada em vigor do anexo ao Regulamento de Drenagem de 

Águas Residuais com parâmetros mais rigorosos. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

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

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

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


