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AACCTTAA    NN..ºº    22//22000077  
 

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  

1 6   D E   F E V E R E I R O   D E   2 0 0 7 :  
 

Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, 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, José 
António Leitão da Silva, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Júlio 
Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, Rui 
António Rodrigues Carvalho, Nuno Eduardo Faustino Rainha, Tiago Jorge Carvalho 
Gonçalves e Maria de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos, 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 das deliberações camarárias de 18 de Dezembro 

de 2006 e 2 de Janeiro de 2007, relativas à desafectação do domínio público de três 
parcelas de terreno; 

2. Apreciação e votação da deliberação camarária de 22 de Janeiro de 
2007, sobre o Regulamento de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-
Escolar da Rede Pública; 

3. Apreciação e votação de alteração ao Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
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trabalhos os Senhores Marco António Borges Bem e Álvaro André Paiva Amador. 
 
Assistiram à reunião 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, Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
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: 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, por motivos de natureza pessoal; 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por motivos profissionais; 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente do concelho; 
- Do Senhor Américo de Araújo Gonçalves, por motivos pessoais; 
- Do Senhor Jacinto Sousa Pinto; 
- Do Senhor Vítor Miguel Silva Delgado Marques, por se encontrar doente; 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas do PS, Senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques, e da CDU, Senhora Arminda 
Glória Félix Martins Braz e Senhor José Joaquim Franco Antunes, reconheceu os seus 
poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  

 
Foi presente a acta n.º 10/2006, da reunião realizada no dia 22 de Dezembro de 

2006, tendo sido dispensada a leitura da mesma por o respectivo texto haver sido 
previamente distribuído pelos deputados municipais. 

 
Posta à discussão intervieram os Senhores adiante identificados: 
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Paulo Santos: 
Disse que a acta não retrata fielmente o que se passou na Assembleia uma vez 

que consigna declarações que não foram produzidas no decurso da reunião. 
 
João Gomes: 
- Declarou que o texto apresentado pelo deputado Henrique Bertino não deverá 

constar em acta, admitindo, no entanto, que figure em anexo; 
- Disse não fazer sentido a transcrição para acta das declarações apresentadas à 

posteriori e que a admitir-se tal situação está-se a caminhar mal; 
- Salientou que o Vereador visado em tais declarações tem o direito a defender-se. 
 
Henrique Bertino: 
Referiu que as declarações são de protesto aos textos das cartas apresentadas 

pelos Vereador Jorge Gonçalves e deputado municipal Américo Gonçalves. 
 
Franco Antunes: 
- Disse que limitar a opinião das pessoas é um critério muito mau, sendo que as 

declarações de voto não têm discussão; 
- Referiu que a carta lida na anterior sessão ordinária continha a justificação 

para a ausência e considerações pessoais que levam a que o visado se defenda. 
 
José Leitão: 
Lembrou que na sessão sobre a proposta de encerramento do serviço de 

urgências do Hospital estiveram presentes mais de 200 pessoas e que hoje se fizesse 
parte do público já se teria ido embora. 

 
Paulo Santos: 
- Aludiu à diferença existente entre as duas declarações, ou seja, a que foi lida 

deve constar da acta, a outra não; 
- Propôs a rectificação da acta, no sentido das declarações serem retiradas e 

passarem a constar em anexo. 
 
Henrique Bertino: 
- Referiu que na altura da apresentação da carta não estava em condições para 

debater o assunto e que iria fazê-lo à posteriori; 
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- Disse não concordar que se retire da acta a declaração que apresentou. 
 
João Gomes: 
- Declarou não aceitar que se escrevam “coisas” sem que depois ninguém possa 

dar resposta; 
- Chamou a atenção que a Assembleia é um espaço de debate. 
 
Henrique Bertino: 
Suscitou que a carta lida pelo deputado Américo Gonçalves fique também em 

anexo. 
 
Presidente da Mesa: 
- Promoveu a leitura da declaração, cujo texto, a seguir se transcreve, fazendo 

questão de salientar que é uma tomada de posição pessoal: 
 
“Declaração: 
A Assembleia Municipal de Peniche é gerida por um Regimento 

democraticamente elaborado e aprovado pelos seus membros, dentro dos limites que a 
Lei impõe, onde é salvaguardado o direito de participação de todos os seus membros 
em condições de paridade. Sendo um espaço de liberdade, onde a opinião e 
argumentos políticos devem ser propalados sem quaisquer constragimentos ou 
limitações, a Assembleia Municipal é também um Órgão com regras processuais 
claras, designadamente no que concerne a quem pode intervir e ao tempo e, nalguns 
casos, modo como o deve fazer. 

Estão por isso consagrados, em sede de Regimento, tempos distintos para os 
Deputados Municipais, para o Presidente do Executivo ou, com sua autorização, para 
os restantes membros deste Órgão, para o Público e, em casos de defesa de honra, 
para os senhores Vereadores, neste caso por sua iniciativa junto da Mesa da 
Assembleia. 

Ao Presidente da Mesa compete fazer cumprir o regimento, dentro de 
parâmetros de razoabilidade e bom senso que não firam o espírito democrático que deve 
presidir a toda a prática da Assembleia. Há no entanto situações que, não sendo embora 
anti regimentais, me suscitam sérias dúvidas éticas, pelo que entendo, sobre o assunto, 
deixar-vos aqui a minha posição e, se o entenderem importante, ouvir a vossa. 

Na última Assembleia Ordinária o Senhor Deputado Américo Gonçalves prestou-
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se a ser porta voz de uma tomada de posição do Senhor Jorge Gonçalves, lendo para o 
efeito uma carta por este escrita que, no essencial, mais não era do que uma declaração 
política, sobre a qual não me compete pronunciar. O que acontece é que, sendo o autor 
da carta um dos Vereadores do Executivo, está regimentalmente impedido de se 
pronunciar na Assembleia sem a devida autorização do Presidente do Executivo. 
Poderia o Senhor Deputado Américo Gonçalves ter referido, por palavras suas, as 
preocupações do autor da missiva mas, ao ler a carta, mais não fez do que utilizar um 
artifício para permitir que o Senhor Vereador Jorge Gonçalves se dirigisse à Assembleia. 
Se lermos a acta, o que dela consta é isso mesmo, uma intervenção do Sr. Vereador 
Jorge Gonçalves, apesar de lida por interposta pessoa, sem autorização do Presidente 
do Executivo ou da Mesa da Assembleia. E é esta, e apenas esta situação, que me 
parece eticamente questionável. Recordo que qualquer cidadão se pode dirigir por 
escrito à Assembleia e que, perante assuntos de relevante interesse para o nosso 
Concelho, a Mesa não deixará de reproduzir o texto, como aliás já aconteceu. Recordo 
também que existem mecanismos de defesa da honra que podem e devem ser utilizados 
quando necessário. O que não podemos, em minha opinião claro, é escolher caminhos 
dúbios ainda que para expressar ideias legítimas, tanto mais que acabamos por 
dispersar energias, a explicar o que sabemos que já todos perceberam. 

Apelo por isso à compreensão e colaboração de todos os membros da 
Assembleia, para que tenhamos sempre presente o sentido ético da nossa participação 
política, utilizando as regras pelo que elas têm de significado e não pela 
permeabilidade de leitura que possam ter. 

E estou também certo que todos compreenderão que esta minha tomada de 
posição não é contra ninguém mas sim por todos nós. 

Peniche, 16 de Fevereiro de 2007. 
Rogério Cação.” 
 
A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
Reatada a reunião, usaram da palavra os Senhores a seguir identificados: 
 
Paulo Santos: 
Disse que, desde que houvesse acordo de toda a Assembleia, concordava com a 

proposta de ficarem as declarações em anexo. 
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José António Amador: 
Questionou sobre quantas declarações de voto foram apresentadas à posteriori 

e que passaram a constar das respectivas actas. 
 
José Leitão: 
Disse estar-se a assistir e a dar um mau exemplo do que deverá ser o papel da 

Assembleia Municipal. 
 
Henrique Bertino: 
Disse dar a sua concordância desde que todos os textos que estão na origem da 

discussão ficassem apensos às actas respectivas. 
 
Paulo Santos: 
Disse aceitar o princípio de que as declarações fossem retiradas e anexas às 

actas correspondentes. 
 
José Leitão: 
Referiu que, caso se mexesse uma única vírgula nas actas, se absteria. 
 
Submetida à votação, foi a proposta de manutenção do texto da acta aprovada, 

por maioria, com 12 votos a favor, 9 votos contra e 2 abstenções. 
 
Pelo Senhor João Paulo Teófilo foi dito que o grupo do PS iria apresentar uma 

declaração de voto à posteriori. 
 

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 - Ofício n.º 7327, datado de 27 de Dezembro de 2006, do IPL – Instituto 
Politécnico de Leiria, remetendo um exemplar da edição n.º 19/20 da revista 
Politécnica. 
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2 - Ofício n.º 9486, datado de 29 de Dezembro de 2006, da Câmara Municipal 
de Peniche, convocando o Senhor Presidente da Mesa para uma reunião do Conselho 
Municipal de Educação. 

3 - Circular n.º 01/2007, datada de 8 de Janeiro de 2007, da ANMP, atinente à 
publicação do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local. 

4 - Ofício n.º 02/EMAEIOT/2007, registada em 11 de Janeiro de 2007, da 
Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todas e 
Todos, endereçando convite à participação em iniciativas sobre o direito à igualdade e 
não discriminação. 

5 - Ofício n.º 51, datado de 16 de Janeiro de 2007, da CPCJ – Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens, informando que vai promover uma iniciativa de 
divulgação da mesma junto da Assembleia Municipal e da Rede Social de Peniche. 

6 - Circular n.º 9/2007, datada de 17 de Janeiro de 2007, da ANMP, relativa à 
transferência de novas competências para os Município, metodologia a adoptar e 
calendarização. 

7 - Circular n.º 16/2007, datada de 29 de Janeiro de 2007, da ANMP, atinente 
às remunerações, despesas de representação, compensações para encargos e senhas de 
presença dos Eleitos Locais para o ano 2007. 

8 - Ofício n.º 106, datado de 2 de Fevereiro de 2007, dos Serviços 
Municipalizados de Peniche, remetendo cópia dos documentos que lhe foram enviados 
pelo INAG relativos à Adenda da 2.ª Fase – Estudo de Base e Pré-Proposta de 
Ordenamento e à 3.ª Fase – Projecto do Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos. 

9 - Circular n.º 17/2007, datada de 30 de Janeiro de 2007, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 154, de Janeiro de 2007. 

10 - Circular n.º 23/2007, datada de 1 de Fevereiro de 2007, da ANMP, 
remetendo cópia do parecer aprovado pelo seu Conselho Directivo sobre a participação 
dos Municípios no QREN. 

11 - Exemplares n.ºs 175 e 176 – Janeiro e Fevereiro 2007, do Boletim 
Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

12 - Exemplar n.º 2 – Dezembro 2006, da Revista da Liga de Amigos do 
Hospital Garcia de Orta. 

13 - Exemplar n.º 4 – Dezembro 2006, da Revista da CCDRLVT. 

14 - Exemplar n.º 84 – Dezembro 2006, do jornal do STAL. 

15 - Exemplares n.ºs 360 e 362 – 15 de Dezembro de 2006 e 26 de Janeiro 2007, 
do jornal Área Oeste. 
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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: 
 
Henrique Bertino: 
Solicitou as seguintes informações: 
- Qual o ponto de situação das empreitadas relativas ao Parque Urbano da 

Cidade e Biblioteca Municipal; 
- Ponto de situação do projecto Finicia Oeste; 
- Disse ter ficado surpreendido com o resultado da auditoria do Programa 

Operacional do Oeste e solicitou esclarecimentos sobre o assunto; 
- Enalteceu a parceria levada a efeito com o INH; 
- Registou a forma exemplar como tem sido conduzido o processo referente ao 

serviço de urgências do Hospital; 
- Registou o apoio aos projectos no âmbito do Programa PARES, mesmo 

reconhecendo o grande esforço financeiro que é necessário fazer. 
 
José Leitão: 
- Aludiu ao facto de existir uma comissão de líderes que deveria reunir e 

perguntou se está no horizonte que a mesma exista ou não; 
- Chamou a atenção para o incómodo da reunião se realizar, outra vez, na 6.ª 

feira de Carnaval, cujas ausências são o reflexo disso mesmo, e apelou para que se tome 
em consideração tal facto em situações futuras; 

- Solicitou informação sobre o conteúdo da reunião com o Prof. Augusto 
Mateus atinente ao Plano de Acção do Oeste e qual a estratégia industrial que a Câmara 
perfilha; 

- Disse que no capítulo do desenvolvimento económico, apenas se alude às 
reuniões com o Secretário de Estado e ADRO, o que considera muito pouco; 

- Referiu que no âmbito da promoção concelho apenas existe uma referência à 
reunião com a Rip Curl; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 16.02.2007  *  Livro 17 * Fl. 21 

- Apelou para que se realize antes do mandato a reunião sobre o tema “Higiene 
e Segurança no Trabalho”; 

- Perguntou se é uma boa metodologia de trabalho e correcto não convidar o 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia nas deslocações que são feitas 
na área da freguesia para tomar conta das diversas pretensões dos munícipes ou 
organizações associativas, no âmbito do desenvolvimento económico e social; 

- Disse que está disponível para participar na resolução de questões que se 
relacionem com o Município, no âmbito das competências da Assembleia Municipal, 
desde que considerem que a sua presença é importante para o efeito. 

 
Presidente da Mesa: 
- Referiu que a reunião de líderes não se realizou por se encontrar doente; 
- Disse folgar, por o deputado municipal José Leitão estar sempre disponível 

para participar nos assuntos respeitantes ao Município; 
- Informou que foram esgotadas todas as hipóteses para que a reunião se 

realizasse em outro dia, que não o de sexta-feira, o qual foi considerado como de menor 
prejuízo para todos. Referiu que vai ter em consideração situações futuras; 

- Salientou que a Assembleia há-de concretizar a realização de reunião sobre a 
Segurança e Higiene no Trabalho. 

 
Nuno Rainha: 
Solicitou informação sobre os seguintes assuntos: 
- Qual o ponto de situação do projecto sobre a energia das ondas; 
- Qual a situação, nomeadamente quanto ao cumprimento dos prazos, do 

Parque Urbano da Cidade e Biblioteca Municipal; 
- Qual o ponto de situação do PU de Atouguia da Baleia e de todos os restantes 

PU’s, os quais constituem instrumentos de ordenamento do território importantes para 
o desenvolvimento do Município. 

 
José António Amador: 
Solicitou esclarecimentos sobre a pretensa disposição de alargamento da 

Estrada dos Remédios e construção dos passeios correspondentes. 
 
Presidente da Câmara: 
Deu informação e prestou os esclarecimentos seguintes: 
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- O DPGU está a efectuar o apuramento das questões formais que envolvem 
alguns dos projectos incluídos no Programa Operacional do Oeste e que foram objecto 
de reparo na auditoria realizada na AMO; 

- A obra de requalificação urbana na entrada da cidade está a desenvolver-se 
com normalidade, após reformulação do projecto inicial motivada pela necessidade de 
remoção das areias e relocalização do posto de transformação; 

- A Câmara está a desenvolver um trabalho com vista à criação de condições no 
âmbito do programa PROHABITA, estando prevista a celebração de protocolo com o 
INH para o efeito. Foi também realizada reunião com o IGFS Social com vista à 
transferência do património habitacional para o Município; 

- Deu conta dos apoios manifestados pelos grupos parlamentares do PS e PCP e 
pela AMO e das reuniões com o gabinete do Senhor Ministro da Saúde e Comissão 
Parlamentar da Saúde sobre a manutenção do serviço de urgências do Hospital, estando 
prevista uma reunião com a população no próximo dia 3 de Março sobre o assunto; 

- A Câmara tem vindo a apoiar e a dar prioridade ao nível da intervenção social 
a projectos inseridos no programa PARES, através da comparticipação em 25% da 
componente elegível e em função das suas disponibilidades financeiras; 

- A Câmara irá subscrever o protocolo relativo ao apoio às pequenas e médias 
empresas, no âmbito do programa Finicia promovido pela ADRO. Informou que o 
Senhor Ministro da Economia virá a Peniche no dia da sua assinatura; 

- A reunião com o Prof. Augusto Mateus teve em vista a apresentação de um 
primeiro trabalho sobre o tratamento da recolha de informação dos Municípios; 

- O destaque da Rip Curl na promoção turística tem a ver com o facto de 
empresa comemorar os seus 20 anos e ter escolhido Peniche para realização das suas 
iniciativas associadas à efeméride; 

- A indicação da compra de viatura para a serralharia é meramente simbólica, 
sendo que haverá necessidade de outras aquisições devido à degradação existente no 
parque automóvel do Município; 

- As deslocações efectuadas à área da freguesia de Atouguia da Baleia teve a ver 
com iniciativas correntes da Câmara Municipal e que irá reunir com a Junta de 
Freguesia com o objectivo de partilhar as decisões a tomar; 

- Foi apresentado pedido na CCDRLVT no âmbito do projecto da energia das 
ondas de fundo; 

- É prioridade da Câmara a execução dos projectos relativos aos Planos de 
Urbanização, estando agendadas reuniões com as Juntas de Freguesia para apreciação 
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do assunto; 
- Deslocou-se à Estrada dos Remédios para constatar o problema existente com 

o pretenso alargamento do arruamento, sendo que os recursos técnicos municipais se 
encontram desajustados para as reais necessidades do Município; 

- Não houve qualquer atitude de marginalização da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia aquando das deslocações à área rural do concelho, sendo que irá 
analisar a questão em reunião a efectuar com aquela entidade. 

 
José Leitão: 
Disse que o PSD pode incomodar muita gente e pensava que o Senhor 

Presidente da Câmara não iria dizer o que referiu, que faria o convite quando achasse 
conveniente e assim o entendesse. Referiu que não esperava tal comportamento, sendo 
que o PSD tem muita dificuldade de trabalhar nestas circunstâncias. 

 
António Salvador: 
- Referiu que como Presidente da Junta de Freguesia sempre se tem mostrado 

disponível; 
- Manifestou o seu desagrado pelo facto de se dizer que estão a elaborar 

projectos a pedido das populações. 
 

d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, pelo deputado 

municipal Senhor Henrique Bertino foi proposto a atribuição de um Voto de Saudação 
aos SMAS e seus trabalhadores pela celebração do seu 50.º aniversário. 

 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando sobre o assunto. 
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Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) OUTROS:  
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
José Leitão: 
- Solicitou a reprodução do ofício da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

que capeava um documento sobre um conjunto de obras e o seu envio a cada um dos 
grupos da Assembleia; 

- Solicitou que a Assembleia Municipal começasse a receber o mapa das obras 
acompanhado da respectiva acta da reunião em que foram apreciados os níveis da sua 
execução; 

- Perguntou se a Câmara tem mais informação sobre a questão da saúde e 
conhecimento de outras informações que possam conduzir à eventual saída de outros 
serviços públicos; 

- Disse aguardar que o dossier sobre o parque eólico seja disponibilizado na 
totalidade; 

- Aludiu ao facto de não ter sido dado o devido realce e informação sobre a 
instalação do pavilhão da RTO na Bolsa de Turismo de Lisboa; 

- Fez referência à crise e recessão que se está a assistir e se vive em Peniche, de 
que não há precedentes, e suscitando, dando como exemplo Óbidos, se a Câmara não 
deveria desenvolver o relançamento e revitalização da economia local. 

 
Henrique Bertino: 
- Referiu que o mapa de obras, tal como está conceptualizado, já vem da 

anterior gerência; 
- Suscitou que no estudo sobre a relação institucional existente entre o 

Município e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sejam equacionados os dados 
referentes aos encargos com pessoal pertencente aos serviços do Município; 

- Salientou que a crise instalada em Peniche se deve à política seguida pelos 
diversos governos do PS e PSD, sendo que se aceitam propostas e os respectivos 
contributos que visem alterar a actual situação onde é evidente a demissão da 
responsabilidade da sociedade civil; 

- Manifestou a sua satisfação devido à divulgação das iniciativas camarárias na 
RTP, comemoração da Passagem de Ano e instalação da nova página na Internet e 
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Onda Digital; 
- Disse que a Magna Carta é fundamental e que espera não ficar desiludido; 
- Perguntou porque terminou a colaboração da Câmara com o PAC; 
- Questionou sobre qual o ponto de situação dos processos relativos à Enatur, 

Carta Educativa e QREN; 
- Solicitou informação sobre o programa Pierre, dirigido à formação de jovens 

com insucesso escolar e que abandonam a escola precocemente e quais as dificuldades 
encontradas ao nível da CPCJ; 

- Disse ter disponibilizado um funcionário para prestar serviço na ilha da 
Berlenga e que o pagamento efectuado se reporta a ajudas de custo. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Perguntou se a CPCJ teve alguma participação na consulta pública do Plano 

de Intervenção Nacional sobre o HIV-SIDA; 
- Solicitou o mapa de trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários 

municipais; 
- Manifestou a sua satisfação pelo envolvimento da Câmara no Programa 

PARES; 
- Disse sentir-se agradado com a participação nas intervenções efectuadas ao 

nível da defesa das zonas de risco costeiras, nomeadamente nas arribas da Consolação; 
- Referiu que aguarda o relatório de apuramento sobre a não candidatura aos 

relvados sintéticos; 
- Perguntou se houve atrasos no programa de actividades de enriquecimento 

curricular; 
- Solicitou informação sobre como decorreu o referendo atinente à interrupção 

voluntária da gravidez. 
 
Rui Carvalho: 
- Perguntou se se conhece qual o destino a dar às antigas instalações do ESTM; 
- Lembrou que há dois mandatos que se anda a falar da necessidade de se 

realizarem debates temáticos sobre o que queremos para Peniche e tudo continua na 
mesma sem que se concretize essa predisposição. 

 
Paulo Santos: 
- Lembrou que ficou por se prestar até 31 de Janeiro informação sobre a 

actividade das piscinas municipais; 
- Perguntou qual o ponto de situação dos concursos para concessão da 
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exploração dos estabelecimentos da ilha da Berlenga; 
- Relembrou a proposta avançada anteriormente pelo PS sobre o tema “Peniche. 

Que Futuro”. 
 
José António Amador: 
Perguntou o que se está a pensar fazer relativamente às comemorações do 25 de 

Abril de 1974. 
 
Presidente da Mesa: 
Apresentou a seguinte proposta: 
 
“Proposta: 
Comemorações do 33.º Aniversário do 25 de Abril. 
Tornando-se necessário preparar as comemorações do 25 de Abril em 

Peniche, irá ter lugar uma reunião preparatória no dia 23 de Fevereiro, pelas 18 horas, 
na Câmara Municipal de Peniche, onde participarão o Senhor Vereador do pelouro da 
Educação e Cultura, o Presidente da AM e representantes dos três grupos políticos 
representados na AM. Para o efeito os partidos deverão indicar o seu representante. 

Peniche, 16 de Fevereiro de 2007. 
Rogério Cação.” 
 
André Amador: 
Teceu os seguintes considerandos: 
- Espera que haja vontade governativa para alterar o estado de risco de extinção 

do sector das pescas; 
- Deverá dar-se prioridade à publicidade que interesse projectar a imagem de 

Peniche no exterior; 
- Deu os parabéns pela iniciativa levada a efeito na Passagem do Ano; 
- Lembrou as comemorações da URAP, no dia 3 de Janeiro; 
- Manifestou a sua satisfação pela disponibilização da página da Câmara na 

Internet. 
 
José Leitão: 
- Disse que o PSD sempre esteve disponível para discutir todos os assuntos 

relevantes para Peniche e que continua apostado na sua resolução; 
- Referiu que o seu conceito de projecção de imagem nada tem a ver com a 

promoção e entretenimento que se tem vindo a fazer; 
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- Recordou os subsídios que foram esbanjados no sector das pescas. 
 
Júlio Coelho: 
Esclareceu que segundo a nova legislação as bolsas variam de instituição para 

instituição. 
 
Henrique Bertino: 
Referiu que o interessa é a situação actual de Peniche dadas as dificuldades que 

atravessa ao nível económico e social e suscitou que todos “remassem” para o mesmo 
lado. 

 
José António Amador: 
Afirmou que a CE e os governos do PS e PSD são os responsáveis pela situação 

existente no sector das pescas. 
 
Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes: 
- Não estar satisfeito com o formato actual das iniciativas promovidas pela RTO; 
- Que em termos de programação do desenvolvimento económico, a Câmara 

está a fazer uma reflexão, que foi alertando antes, em que suscitou a participação dos 
deputados municipais e entidades públicas e privadas, tendo como estratégia, até final 
do ano, a elaboração de documento orientador. Disse ser injusto, face ao pouco tempo 
de gestão, inferir-se que o assunto não está a ser acompanhado. Salientou que a Câmara 
está atenta ao problema, “não estamos a pôr a cabeça na areia” e agradeceu os 
contributos já dados pelo Senhor Vereador Francisco Salvador. Disse, ainda, recusar 
qualquer comparação com outro concelho ou gestão anterior, afirmando que devemos 
ser nós a traçar o nosso caminho; 

- A colaboração com o PAC foi dada por finda porque a Câmara entendeu que 
não deve pactuar com entidades que põem em causa as competências da Câmara; 

- Fez convite à Enatur e Turismo de Portugal para reunião sobre a Pousada da 
Fortaleza; 

- A Carta Educativa foi adjudicada à CEDRU, a qual no início de Março irá ser 
submetida a audiência pública; 

- O curso de formação no âmbito do projecto Pierre não foi possível concretizar 
em 2006, questão que será apreciada no CLE; 

- Está-se a trabalhar e a acompanhar a questão relacionada com os problemas 
do HIV-SIDA, dado ser Peniche um território de intervenção prioritária; 
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- Não se localiza o 2.º ofício para aprofundar a questão relacionada com os 
relvados sintéticos; 

- As antigas instalações da ESTM, segundo sugestão do Presidente da ESTM, 
poderiam constituir um espaço destinado a empresas associadas à escola. A Câmara 
tem vindo a apoiar e a acompanhar a execução das novas instalações, estando prevista a 
celebração de protocolo para o efeito; 

- Os concursos de adjudicação das concessões dos estabelecimentos da ilha da 
Berlenga estão a ser analisados; 

- A publicidade tem vindo a ser feita da forma gradativa; 
- Que em matéria de ligação e relação institucional com as Juntas de Freguesia 

nunca houve falta de respeito ou lealdade e não receia comparações em relação a outros 
executivos em termos de racionalização e aproveitamento dos recursos. Disse não 
aceitar a forma antidemocrática operada com o abandono da reunião de apreciação do 
mapa de trabalhos, onde foi solicitada a prestação de informação sobre a execução dos 
recursos, e que se irá entrar numa nova fase de relacionamento através da partilha de 
outra informação por parte do DEA. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que o Governo se atrasou no programa de actividades de 

enriquecimento curricular; 
- Deu conhecimento das medidas que foram tomadas e alterações introduzidas 

para que a gestão das piscinas municipais fosse mais equilibrada, algumas das quais já 
estão a dar resultados positivos, sendo que os preços de utilização estão numa fase de 
avaliação; 

- Referiu que foi dignificado e valorizado o relacionamento institucional com as 
Juntas de Freguesia, nomeadamente ao nível do protocolo, estando em sede de análise a 
versão final dos protocolos a celebrar com as Juntas de Freguesia da cidade; 

- Salientou que nas relações com o PAC houve a intenção da Câmara de reduzir 
os encargos com a Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, o que foi mal aceite por aquela 
Associação, não respeitando a posição do Município que tem como objectivo gastar 
menos dinheiro e alcançar o mesmo sucesso desportivo dos anos anteriores. Disse que a 
Câmara ia assumir a organização do evento. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2 

DE JANEIRO DE 2007, RELATIVAS À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE TRÊS PARCELAS DE 

TERRENO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, foram 

presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para a desafectação de terrenos 
do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro: 

a) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 181,00 m2, sita na 
Rua dos Malmequeres, no lugar e freguesia de Ferrel, em Peniche, e que confronta do 
norte com Rua dos Malmequeres, do sul e nascente com Rua da Fundação e do poente 
com Carlos Alberto Conceição Sousa. (Reunião camarária de 2 de Janeiro de 2007) 

b) Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 31,70 m2, sita na 
Rua do Murtinhal, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, 
em Peniche, e que confronta do norte com Rua do Murtinhal, do sul e nascente com 
Município de Peniche e do poente com Ernesto Silva Sá e Outro. (Reunião camarária 
de 18 de Dezembro de 2006) 

c) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 77,00 m2, sita na 
Travessa da Graça, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, 
em Peniche, e que confronta do norte com José Soares de Jesus Floriano, do sul com 
Rua da Mariana, do nascente com Travessa da Graça e do poente com Município de 
Peniche. (Reunião camarária de 18 de Dezembro de 2006) 

 
Postas à apreciação, usou da palavra o deputado municipal, Senhor Nuno 

Rainha, que suscitou, para situações futuras, que a informação fosse acompanhada de 
planta de localização. 

 
Submetidas à votação, foram as deliberações aprovadas, por unanimidade e 

consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio 
privado do Município. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 22 DE JANEIRO DE 2007, SOBRE O 

REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

DA REDE PÚBLICA: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, foi 

presente o regulamento em epígrafe, que foi objecto das seguintes intervenções pelos 
senhores adiante identificados: 

 
Júlio Coelho: 
- Perguntou se foram feitas simulações sobre a determinação da comparticipação 

familiar e se estava salvaguardado o desconto a partir do 4.º filho, conforme dispõe o n.º 
4 do artigo 7.º do regulamento e que critérios irão ser aferidos nos escalões 1,2 e 3, face 
ao indicador “até” ao limite. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que estava chegado o momento para se proceder à alteração e 

actualização do documento. 
 
Submetido à votação, foi o regulamento aprovado, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, foi 

presente a seguinte proposta de aditamento e de alterações ao regulamento em epígrafe: 
 
Aditamento: 
Aditar ao artigo 3.º a alínea j) Segurança Rodoviária. 
 
Alterações: 
Alterar a alínea h) do artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção: 
h) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e alcoolismo e a análise das respectivas incidências sociais; 
Alterar as alíneas f), i) e n) do n.º 1 do artigo 4.º que passam a ter a seguinte 

redacção: 
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f) Um representante de cada uma das seguintes instituições: Polícia de Segurança 
Pública, Brigada Territorial da Guarda Nacional Republicana, Brigada Fiscal da Guarda 
Nacional Republicana, Autoridade Marítima, Bombeiros Voluntários e Protecção Civil; 

i) Um representante do Instituto de Reinserção Social da área de Peniche e um 
Representante da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche; 

n) Um representante das Associações de Pais, um representante das Associações de 
Estudantes do Ensino Superior e um representante das Associações de Estudantes dos restantes 
níveis de ensino; 

 
Seguidamente, usou da palavra o deputado municipal, Senhor Júlio Coelho, 

que apresentou uma proposta de aditamento da alínea q) ao artigo 4.º, no sentido de 
passar a integrar o Conselho um elemento do ESTM licenciado em protecção civil. 

 
Submetidas a votação, foram as propostas apresentadas aprovadas, por 

unanimidade. 
 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DA HONRA:  
 
Pelo Senhor Presidente da Mesa foi dada a palavra ao Senhor Vereador Jorge 

Gonçalves, que reagiu às ofensas à sua pessoa proferidas e transcritas nas declarações 
constantes da acta pelo deputado municipal, Senhor Henrique Bertino, que põem em 
causa a sua postura e sentimento de dignidade própria, dizendo, ainda, que na próxima 
Assembleia iria apresentar uma declaração de resposta para que fique também a 
constar em acta. 

 
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 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. 


