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AACC TT AA    NN.. ºº     99//22000077  

 

A C TA  D A  1 . ª  R EUN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD I NÁR I A  DO  M Ê S  D E  

D E Z EMB RO  D A  A S S EMB L E I A  MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA   NO   D I A   1 4   D E   D E Z EMB RO   D E   2 0 0 7 :  

 

Aos catorze dias do mês de Dezembro 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 João Manuel Jesus Gomes, que presidiu até à chegada do 

Senhor Presidente da Mesa, e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente 

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, Américo Araújo Gonçalves, José António 

Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Jacinto Sousa Pinto, Paulo Jorge 

Ferreira Santos, Nuno Eduardo Faustino Rainha, Sérgio Miguel Franco Martins 

Leandro, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Rui Manuel Santos Martins e Arminda 

Glória Félix Martins Braz 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 

classificação do Geomonumento da Ponta do Trovão como Sítio de Interesse Municipal; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de uma parcela de terreno; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

correcção do valor dos resultados transitados em 2006; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para adesão 

do Município à Associação Berlenga – Laboratório de Sustentabilidade; 
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5. Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano financeiro 

de 2008; 

6. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 

Peniche, para o ano financeiro de 2008; 

7. Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 

dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2008. 

 

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, que passou a presidir aos trabalhos, 

Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Álvaro André Paiva Amador e Vítor 

Miguel Silva Delgado Marques. 

 

Não compareceu à reunião o Senhor Jorge Santos Carvalho. 

 

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, Vítor Manuel 

Farricha Mamede, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 

Rodrigues. 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicado: 

- Da Senhora Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, por não ter estado 

presente na reunião do dia 30 de Novembro do corrente ano, por motivos de ordem 

familiar inadiáveis. 

 

A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 

 

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 José António Leitão da Silva, por um período de dois dias, a partir 
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de 13 de Dezembro do corrente ano, 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 a substituição dos mandatos 

solicitados. 

 

RENÚNCIA DE MANDATO :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

renúncia de mandato, a seguir indicado: 

- Do Senhor Marco António Borges Bem, por motivos profissionais de força 

maior. 

Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (do PS), Senhor Ângelo 

Miguel Ferreira Marques, o qual, encontrando-se presente, a Assembleia, por 

unanimidade, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a participar 

na reunião. 

 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foram presentes as actas n.os 6 e 7/2007, respectivamente das reuniões 

realizadas nos dias 26 de Setembro e 9 Novembro de 2007, tendo sido dispensada a 

leitura das mesmas por o respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos 

deputados municipais. 

 

Postas à discussão, uma após outra, intervieram os deputados municipais 

adiante identificados: 

 

José António Amador, que referiu o seguinte: 

- Na acta n.º 6, página 102, onde consta “Voto de saudação: Que seja exarado 

em acto um voto de saudação pelo 30.º aniversário da Cercipeniche. Presidente da 

Mesa”, deverá ficar consignado: “Voto de saudação: Que seja exarado em acta um voto 

de saudação especial pelo 30.º aniversário da Cercipeniche sempre a servir Peniche as 
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suas gentes e o caminho que tem tido no tratamento dos deficientes. Parabéns à 

Cercipeniche, aos seus trabalhadores e que continue, sempre a trabalhar em prol 

daqueles que mais necessitam.”; 

- Na acta n.º 6, página 111, onde consta “referiu que o PCP está farto de 

acusações infundadas e que o jornal ‘O Avante’ tem ‘culto de personalidade’”, deverá 

ficar consignado “Referiu que o PCP está farto de acusações infundadas e que o jornal 

“O Avante” não defende o culto da personalidade; 

- Na acta n.º 7, página 129, onde consta “Aproveitou para recordar que o 

abaixo-assinado teve 3000 assinaturas”, deverá ficar consignado “Informou que a 

Comissão de Utentes do Concelho de Peniche em defesa da sua Urgência no Hospital 

tem em marcha um abaixo assinado que neste momento já recolheu à volta de 3000 

assinaturas”. 

 

Henrique Bertino: 

Apresentou o seu protesto por não ter recebido as referidas actas. Informado 

que as actas foram remetidas a todos os deputados municipais via e-mail. 

 

Submetidas a votação, uma após outra, as actas em apreço, já com as correcções 

preconizadas, constataram-se as seguintes resultados: 

 

Acta n.º 6 – Aprovada, com 3 abstenção; 

Acta n.º 7 – Aprovada, com 3 abstenções. 

 

Fizeram declaração de voto verbal os Senhores Henrique Bertino, que declarou 

ter-se abstido por não ter tido oportunidade de analisar as actas e o Senhor Paulo 

Santos, que declarou ter-se abstido também por não ter estado presente nas referidas 

reuniões. 

 

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: 
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1 - Circular n.º 106/2007, datada de 26 de Setembro de 2007, da ANMP, dando 

conhecimento de que foi solicitado parecer, a um conceituado constitucionalista, sobre 

as Taxas de Gestão de Resíduos e da Qualidade da Água, tendo em vista o rigoroso 

esclarecimento do processo. 

2 - Circular n.º 107/2007, datada de 16 de Setembro de 2007, da ANMP, 

remetendo exemplares do boletim n.º 161, de Setembro de 2007. 

3 - Ofício n.º 1661, datado de 23 de Outubro de 2007, da Região de Turismo do 

Oeste, sobre o anteprojecto de Novo Regime Jurídico para as Regiões de Turismo. 

4 - Circular n.º 120/2007, datada de 23 de Outubro de 2007, da ANMP, 

remetendo parecer sobre a Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2008. 

5 - Carta, sem data, da Interface Administração Pública, sobre os 4.os Encontros 

Autárquicos, que terão lugar no dia 31 de Janeiro de 2008. 

6 - Carta, datada de 8 de Outubro de 2007, de Orlando Figueiredo Vitorino, 

sobre a atribuição do nome do Dr. Jorge Silva a uma artéria da cidade. 

7 - Circular n.º 118/2007, datada de 30 de Outubro de 2007, da ANMP, 

remetendo exemplares do boletim n.º 162, de Outubro de 2007. 

8 - Ofício n.º 642, datado de 8 de Novembro de 2007, da Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens, para afectação de um membro da comunidade designado pela 

Assembleia Municipal. 

9 - Requerimento, datado de 9 de Novembro de 2007, de Henrique Bertino, 

solicitando autorização para ter acesso aos processos de contratação de pessoal. 

10 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, para assistir ao 11.º Festival de 

Bandas Filarmónicas. 

b) Do Corpo Nacional de Escutas, para estar presente sessão comemorativa do 

50.º aniversário da Jamboree-no-Ar. 

c) Do Núcleo de Caldas da Rainha da Liga dos Combatentes, para estar 

presente na Cerimónia do Dia de Finados. 

d) Da Região de Turismo do Oeste, para um almoço, na Casa do Campino, em 

Santarém. 

e) Do Instituto Politécnico de Leiria, para estar presente no Encontro Nacional 

de Tradução Audiovisual. 

f) Da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para participar num 

almoço convívio. 

g) Do Clube Ornitológico de Peniche, para visitar a Expo-Aves. 
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h) Da Águas do Oeste, S.A., para estar presente numa sessão de divulgação 

sobre a actividade da empresa. 

i) Do Instituto Politécnico de Leiria, para estar presente na sessão de abertura 

do Congresso Internacional de Turismo. 

j) Dos Municípios do Bombarral e Lourinhã, para estar presente na sessão de 

abertura das Comemorações do Bicentenário das Batalhas de Roliça e do Vimeiro. 

l) Do Instituto Politécnico de Leiria, para estar presente na sessão de abertura 

do ano lectivo na ESTM. 

m) Do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais de Macau, para a 

abertura da exposição “As Cores da Memória”. 

n) Do Instituto Politécnico de Leiria, para um jantar de gastronomia regional, 

em Peniche. 

o) Do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para estar 

presente na festa de Natal daquele Centro Social. 

p) Da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, para assistir à peça de teatro “A 

Magia do Natal”. 

q) Do Instituto Politécnico de Leiria, para estar presente na sessão cultural de 

homenagem ao escritor e poeta Miguel Torga. 

r) Do Rotary Clube de Peniche, para um jantar de homenagem profissional à 

D. Maria Fernanda Garcia. 

s) Da CERCIPENICHE, para assistir ao seu Sarau de Natal. 

11 - Exemplar n.º 184 – Outubro 2007, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

12 - Exemplar n.º 6, do Boletim da Assembleia Municipal de Sesimbra. 

13 - Exemplar n.º 21 – Novembro 2007, do boletim “Região de Lisboa e Vale do 

Tejo”. 

14 - Exemplar n.º 229 – Setembro 2007, do jornal “Associação” – Órgão Oficial 

da Associação Portuguesa de Deficientes. 

15 - Exemplares n.os 376, 377 e 378, do jornal “Área Oeste”. 

16 - Exemplar n.º 87 – Novembro 2007, do jornal do STAL. 

 

Seguidamente, intervieram os deputados municipais, adiante identificados: 

 

Paulo Santos: 

Disse ter recebido a documentação três dias antes e ser humanamente 
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impossível olhar para tanta informação e que não encontra razão para que chegue tão 

atrasada. 

 

Tiago Gonçalves: 

Solicitou cópias dos pontos 6 e 12 da informação. 

 

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. 

 

Não se registaram quais quer intervenções. 

 

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

PESAR :  

 

Foram presentes e admitidos para apreciação, por unanimidade, os 

documentos, cujos textos, objecto de leitura, e com identificação dos respectivos 

subscritores, a seguir se transcrevem: 

 

«Em defesa de um Serviço de Urgência Básica em Peniche! 

Em Março deste ano, a população de Peniche respondeu de forma inequívoca 

em defesa da existência de um Serviço de Urgência Básica em Peniche, ao comparecer 

de forma expressiva na Reunião Pública de Informação que teve lugar junto ao edifício 

dos Paços do Concelho. Prometemos na altura que iríamos pautar a nossa reivindicação 

pela firmeza mas também pela correcção das nossas atitudes perante o Ministério da 

Saúde. Prometemos e cumprimos! Até agora, a conduta da nossa Autarquia tem sido 

irrepreensível, como aliás é reconhecido pelos nossos interlocutores. A convicção que já 

tínhamos, sobre a necessidade de termos um Serviço de Urgência a funcionar vinte e 

quatro horas por dia, foi reforçada com informação técnica pelo Município de Peniche, 

através da Comissão Municipal de Acompanhamento (Câmara e Mesa da Assembleia 

Municipal), num trabalho de recolha e tratamento de informação que contou com a  
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participação de pessoas com profundo conhecimento da situação, quer do ponto de 

vista médico, quer político, organizado sob a forma de Dossier entregue ao Sr. Ministro 

da Saúde em Junho passado.  

Em reunião de 9 de Agosto, entre o Sr. Ministro e o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, ficou acordado que nenhuma decisão seria tomada antes da realização em 

Peniche de uma reunião de trabalho, que contaria com a participação da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, de um representante da CTAPRU, da 

Câmara Municipal de Peniche, da Directora do Centro de Saúde e do Presidente da 

Administração do Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo. A verdade é que, apesar das 

várias insistências havidas junto do gabinete do Sr. Ministro, a reunião ainda não teve 

lugar. 

Não pode deixar de nos merecer estranheza por isso, a recepção de um fax 

assinado pelo Sr. Presidente do Conselho Directivo da ARS de Lisboa, no qual se 

manifesta uma opinião favorável ao encerramento da Urgência do Hospital de Peniche. 

Não entendemos nem aceitamos, porque esta opinião é feita à revelia do quadro de 

consulta que nos foi proposto pelo Sr. Ministro e que em devido tempo comunicámos à 

população local.  

Estamos pois num momento crucial do processo em que é fundamental 

reafirmarmos, de forma clara e expressa, a nossa posição relativamente à proposta de 

não implementação de um Serviço de Urgência Básica no Hospital de Peniche, situação 

que tem implícito o encerramento do serviço existente. São legítimas as preocupações 

nesta matéria, e é fundamental que a população de Peniche esteja mobilizada para lutar 

pelos seus interesses. 

Assim, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 14 de Dezembro de 

2007, reitera a sua total oposição ao encerramento do Serviço de Urgência Básica no 

Hospital de Peniche, considerando-o claramente lesivo dos interesses e direitos dos 

penichenses e do desenvolvimento do Concelho. Nesta linha, manifestam a sua total 

solidariedade com os fundamentos que têm sido defendidos pela Comissão de 

Acompanhamento que integra representantes da Câmara e da Assembleia Municipal. 

Mais deliberam que desta posição seja dado público conhecimento e enviada 

cópia ao Sr. Ministro da Saúde, Primeiro-ministro, Grupos Parlamentares e 

Comunicação Social.» 

 

Posta a discussão, usaram da palavra os membros da Câmara e os deputados 

municipais, adiante identificados: 
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Presidente da Câmara: 

- Recebeu no dia 6 um fax do Senhor Presidente da ARSLVT, que leu, tendo 

manifestado, desde logo, a sua indignação pelo facto de a informação ter vindo ao 

arrepio do processo negocial, pelo que tomou a iniciativa de remeter um fax ao Senhor 

Ministro, o qual lhe comunicou, através do Chefe de Gabinete, que o processo negocial 

se mantém e que seria retomado após a época festiva. 

- Declarou que os termos em que a moção está apresentada se coaduna com a 

atitude evidenciada de manutenção do serviço de urgências durante 24 horas. 

 

João Teófilo: 

Disse que devemos estar atentos ao processo e acompanhá-lo para não sermos 

surpreendidos e que embora as notícias não sejam agradáveis espera que o Senhor 

Ministro cumpra o que estava previsto. 

 

Rui Carvalho: 

Referiu que o documento neste momento não vai ajudar em nada não havendo 

lógica para que vá por diante. 

 

Américo Gonçalves: 

- Disse ter dúvidas e não saber se temos um serviço de urgências ou um 

hospital, já que em três acidentes ocorridos na Escola Secundária os alunos foram 

encaminhados para Caldas da Rainha; 

- Solicitou que o Senhor Presidente da Câmara mandasse proceder ao 

levantamento dos casos de que há conhecimento em articulação com os Bombeiros 

Voluntários de Peniche. 

 

José António Amador: 

Disse lamentar o acontecido e referiu que numa situação que consigo sucedeu, 

no passado mês de Junho, foi tratado no hospital com deferência, realçando a forma 

como foi atendido e tratado. 

 

Presidente da Mesa: 

Referiu que, face às declarações produzidas pelo Senhor Presidente da Câmara, 

provavelmente a posição a assumir fica prejudicada. 
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Rui Carvalho: 

Sugeriu que, após o desenvolvimento do processo, a Assembleia Municipal 

reunisse extraordinariamente para apreciação do assunto. 

 

Henrique Bertino: 

- Disse que o seu entendimento vai no sentido de que o Serviço de Urgências 

será para casos idênticos ao do Senhor José António Amador e que comunga das 

preocupações de se forçar a melhoria do hospital, nomeadamente através do 

estabelecimento de novas valências; 

- Salientou que a maior preocupação é de que se mantenha uma posição 

unânime do não encerramento das urgências. 

 

Paulo Santos: 

Referiu que a Assembleia deveria manifestar a sua discordância relativamente 

ao conteúdo do fax recebido e que a luta pela manutenção das urgências deverá 

continuar. 

 

Rui Carvalho: 

Disse que o PSD reitera total oposição ao encerramento das urgências. 

 

Henrique Bertino: 

Salientou que o texto reforça a posição da pretensão de continuidade das 

urgências. 

 

Américo Gonçalves: 

- Referiu que o documento não prejudica, antes reforça a posição da Assembleia 

Municipal. 

- Disse que não está contra o encerramento, sendo no entanto importante a 

abertura a novas valências. 

 

Vítor Marques: 

- Referiu que as urgências não devem fechar e que, se calhar, está na altura de 

se tomarem medidas sobre o assunto. 

- Salientou que se optou pelo diálogo a que não se está a dar o devido respeito. 
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Maria Natália: 

Declarou que, para além do significado e alcance da moção, dever-se-ia chamar 

a atenção da Administração Hospitalar no sentido de dar orientações aos clínicos que 

ali prestam serviço para que não tenham este tipo de atitudes, ou seja, procurem que os 

doentes sejam tratados no nosso hospital. 

 

Henrique Bertino: 

- Disse não aceitar que as urgências encerrem. 

- Declarou que devemos estar atentos para intervir caso haja sinal contrário de 

alteração no processo. 

 

Paulo Santos: 

- Referiu que, face aos novos dados disponibilizados, se deverá proceder à 

votação do documento. 

- Disse concordar que se passe a mensagem preconizada pela deputada 

municipal Maria Natália à Administração do Hospital; 

- Salientou que as formas de luta têm que ser adaptadas ao momento;  

- Vincou que foi eleito para defender Peniche e é nessa condição que se insere. 

 

João Teófilo: 

- Referiu que o grupo do PS não encontra motivo para que o documento não 

seja votado e que está disponível para votar favoravelmente; 

- Disse que a Assembleia deverá vincar a sua posição; 

- Declarou que a Assembleia deverá estar atenta a qualquer sinal negativo e 

reagir de forma coesa. 

 

Rui Carvalho: 

Disse que o PSD está a ficar preocupado e disponível para votar o documento. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações: 

- As conversações continuam abertas; 

- O Senhor Ministro não conseguiu falar com o Senhor Presidente da ARSLVT; 

- Como medidas concretas à importante a reorganização e redefinição do 
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serviço local nos termos da prestação de serviço de saúde; 

- Fez entrega de documento ao Senhor Administrador do Hospital sobre a 

redefinição estratégica da missão do hospital. 

 

Submetida a votação, foi o documento de tomada de posição apresentado 

aprovado, por unanimidade. 

 

VOTOS DE LOUVOR: 

«Que seja exarado em acta um voto de louvor ao atleta e jovem bodyboarder 

Silvano Lourenço e ao Península Peniche Surf Clube pelo título alcançado de campeão 

europeu de bodyboard 2007. 

Sergio Leandro (CDU)» 

 

Submetidos à votação foram os votos de louvor aprovados, por unanimidade. 

 

VOTO DE LOUVOR: 

«Inauguração do novo Edifício Pedagógico da Escola Superior de Tecnologia do 

Mar (ESTM) do Instituto Politécnico de Leiria. 

No passado dia 26 de Novembro o nosso concelho foi palco da inauguração 

festiva do novo edifício pedagógico da Escola Superior de Tecnologia do Mar (ESTM), 

pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria (IPL) situada no Santuário dos Remédios, 

na cidade de Peniche. A cerimónia, como sabemos, contou com a presença de S. E. o 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Mariano Gago, bem 

como das restantes autoridades civis locais, comunidade educativa e dos dirigentes do 

Instituto Politécnico de Leiria. 

Esta cerimónia coloca termo ao receio. Esta cerimónia consolida e garante-nos a 

existência da Escola pela qual muitos nossos conterrâneos lutaram, mas também as 

condições plenas para que nela se ministre e transmita o conhecimento às centenas de 

alunos que por ela passam, valorizando o trabalho de todos os membros da sua 

comunidade educativa, desde alunos, pessoal docente e discente. 

Como sabemos, a história da ESTM nem sempre teve honras de inscrição nos 

livros da bonança, pelo contrário, quando em 2002, o então Governo decidiu retirar as 

verbas essenciais à construção deste edifício, temeu-se o pior, designadamente a 

extinção ou asfixia da Escola. Nessa altura não baixámos os braços, honra seja feita, a 

todos os autarcas de todas as forças políticas, membros da sociedade civil, Instituto e 
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muitos Penichenses, que souberam unir-se e batalhar pela realização do sonho que no 

dia 26 de Novembro de 2007 se concretizou e que agora, tem pernas para andar. Foi 

também decisiva a comparticipação em 50%, então decidida pela Câmara Municipal, na 

instalação de pavilhões pré-fabricados para a ESTM, destinados a suportar as novas 

entradas e desse modo evitar a concretização de um encerramento da ESTM pré-               

-anunciado por falta de alunos, bem como a cedência do terreno para a construção do 

novo edifício e para residência universitária. 

Abriu-se uma nova janela de oportunidades para a nossa terra. Agora cabe à 

comunidade educativa e ao meio potenciar o capital adquirido, o que sabemos, pela 

experiência conhecida, que será satisfatoriamente realizado. 

Mas, tudo foi possível porque, juntos, todos soubemos colocar o interesse de 

Peniche em primeiro. Estamos por isso todos de parabéns. Peniche e a sua população 

estão de parabéns. 

Considerando o exposto, o Grupo Municipal do partido Socialista, propõe: 

a) O envio de felicitações à Presidência do Instituto Politécnico de Leiria e ao 

Conselho Directivo da Escola Superior de Tecnologia do Mar, bem como a todos os 

autarcas e a todos subscritores do manifesto assinado em defesa da ESTM; 

b) E que o teor deste voto seja distribuído pelas vias normais à comunicação 

social. 

Paços do Município de Peniche, 14 de Dezembro de 2007. 

Os Deputados Municipais do PS.» 

 

Submetido à votação, foi o voto de louvor aprovado, por unanimidade. 

 

Seguidamente, dado o adiantamento da hora e encontrando-se presente na sala 

público a assistir à reunião, o Senhor Presidente da Mesa propôs uma alteração à ordem 

de trabalhos, no sentido do período de intervenção do público se realizar de imediato, e 

antes dos últimos pontos constantes do “Período de antes Ordem do Dia”. 

 

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

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

No período de intervenção do público usaram da palavra os Senhores: 
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Jorge Chagas, que lembrou que a iluminação do troço do Casal da Vala não se 

encontra terminada e perguntou qual o ponto de situação dos projectos da marina, 

fosso das muralhas, Porto de Areia Sul e recuperação do antigo edifício da Alfândega e 

respectivo brasão. 

 

António Maria Pinto, que manifestou a sua insatisfação pelo facto de na Rua 

Cidade de Viseu continuar a existir, sem qualquer impunidade, a ocupação ilegal da via 

pública com géneros alimentícios. Deu, também, conhecimento da existência de diverso 

lixo e da ocupação de terrenos municipais na Zona do Carreiro de Joannes, tendo-se 

disponibilizado para acompanhar, já amanhã, os serviços de limpeza aos locais onde se 

situam. 

 

Presidente da Câmara: 

- Registou a pretensão da iluminação do troço do Casal da Vala, tendo referido 

a existência de prioridades em termos de definição e programação das obras; 

- Está a ser elaborado estudo sobre o Plano de Reordenamento da Bacia 

Portuária que confina com o fosso das muralhas; 

- Existe um projecto de recuperação do antigo posto da Alfândega que,  embora 

sendo propriedade privada, tudo se fará para que mantenha o respectivo brasão. 

 

Presidente da Mesa: 

Solicitou aos senhores deputados municipais alguma flexibilidade nas 

intervenções com vista ao cumprimento do regimento. 

 

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. 

 

Não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

os Senhores, adiante identificados: 

 

Paulo Santos: 

Solicitou a seguintes informações: 

- Quais as medidas que a Câmara irá implementar na próxima época balnear 

relativamente ao estacionamento de caravanas no parque central da cidade e Baleal; 

- Qual a razão da existência da feira diária junto ao mercado Municipal, a qual, 

na sua opinião, em nada dignifica o espaço público; 

- Qual o ponto de situação do PU do Baleal; 

- Se é costume o Jardim-de-infância da rede pública encerrar antes do período 

de férias. 

 

Américo Gonçalves: 

Fez as seguintes considerações: 

- O espaço onde anteriormente se encontrava instalada a Garagem Patrício não 

está digno e necessita de ser vedado; 

- Os autocarros que transportam os alunos para a Escola Secundária vêm 

sobrelotados com mais alunos do que a lotação permitida; 

- Os alunos são largados fora das imediações da Escola, notando-se uma falta de 

vontade da Rodoviária do Tejo para alterar a situação; 

- A PSP parte do princípio que os vendedores ambulantes estão licenciados; 

- Lamentou o exercício da venda ambulante na rua central da cidade; 

- Chamou a atenção para o desperdício de água que se verifica no Mercado do 

Peixe e perguntou se os concessionários das respectivas bancas liquidam os gastos 

decorrentes dessa utilização; 

- Solicitou esclarecimento sobre se nas GOP está contemplada a Carta 

Educativa; 

 

Rui Carvalho: 

- Sugeriu que o mapa da cidade de Peniche fosse elaborado em escala; 

- Perguntou se a Comissão de trânsito tem em perspectiva proceder ao 

agendamento de novas reuniões, uma vez que apenas reuniu uma vez; 

- Chamou a atenção para a necessidade de colocação de semaforização no 

entroncamento da Rua do Juncal com a Avenida Monsenhor Manuel Bastos, com vista a 

possibilitar um melhor escoamento do trânsito e para quem tem que virar à esquerda; 
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- Alertou para a necessidade de colocação de sinais de estacionamento proibido 

na Rua do Brasil, junto à saída do Hospital; 

- Perguntou qual a previsibilidade do alcatroamento do acesso à ESTM através 

da Marginal Norte: 

 

Tiago Gonçalves: 

- Reiterou o pedido de disponibilização das classificações finais da Corrida das 

Fogueiras; 

- Perguntou quais as razões que levaram à denúncia do protocolo com  o PAC; 

- Chamou a atenção para as situações de transgressão permanente no Largo 5 

de Outubro; 

- Solicitou documento respeitante ao apuramento financeiro do Festival Sabores 

do Mar; 

- Referiu que o contrato de exploração dos transportes escolares concessionada 

à Rodoviária do Tejo deve, na altura da negociação, ser discutido por forma a consignar 

a paragem na Escola, tanto à entrada como à saída dos alunos; 

- Salientou que a venda ambulante em frente do Mercado Municipal está 

transformada em mais uma feira. 

 

Manuela Farto: 

- Deu razão ao Senhor António Pinto e disse já ter alertado, através de ofícios e 

fotografias, para esse e outros problemas; 

- Disse que o Carreiro de Joanes é limpo uma vez por semana pelo funcionário 

da Freguesia de São Pedro, que tem um dia destinado à limpeza de cada zona, e que a 

Freguesia só tem um funcionário para esse tipo de serviços que faz o possível para 

resolver as situações; 

- Referiu que o problema dos lixos se estende a toda a Marginal Sul com 

despejos de obras e de pequenas quintas vedadas, instaladas em terrenos que julga 

serem públicos, tendo alertado para a situação e enviado fotografias; 

- Agradeceu ao Senhor António Pinto pela defesa da sua Freguesia. 

 

Nuno Rainha: 

- Disse ter registado as palavras do Senhor Presidente da Mesa quanto ao 

cumprimento do Regimento e referiu que, desde logo, se deveria começar pela entrega 

da documentação com mais antecedência; 

- Aludiu ao facto da Comissão de Trânsito anterior não reunir e referiu que a 

actual vai pelo mesmo caminho; 
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- Perguntou qual o ponto de situação do projecto da energia das ondas e sobre o 

qual o Município manifestou a intenção de o integrar; 

- Solicitou informação sobre os produtos que se vendem ou produzem nas 

empresas sitas nas zonas industriais; 

- Questionou sobre o ponto de situação dos Planos de Pormenor e Urbanização. 

 

João Teófilo: 

- Solicitou resposta a dois requerimentos já apresentados sobre o IMI, cujos 

textos, a seguir se reproduzem: 

« Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Peniche: 

Considerando a afirmação produzida na declaração de voto da CDU sobre o 

IMI que transcrevemos: 

“- A resposta a compromissos assumidos e não concretizados, apesar de 

recebidas as contrapartidas, pelo anterior executivo pode, em contas redondas, quase 

duplicar o montante atrás indicado. Repetimos que falamos de infra-estruturas, na 

cidade e em outras localidades do concelho, para as quais foram em tempos recebidas 

as respectivas contrapartidas financeiras, deixando-se para outros a responsabilidade 

de as concretizar.”; 

Considerando o montante em causa (cerca de 9.000.000,00 €); 

Considerando a gravidade da situação, a ser verdadeiro o que é afirmado; 

Requeremos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que, por escrito, preste 

informação sobre o conteúdo da citação acima transcrita. 

Caso conforme o que é afirmado, pretendemos saber: 

1. Quais as infra-estruturas envolvidas; 

2. Qual o valor das contrapartidas financeiras; 

3. Que destino foi dado a essas contrapartidas financeiras. 

Solicitamos que a este requerimento seja dada resposta urgente, pois não 

podemos ignorar a gravidade das acusações proferidas nem deixar de apurar a verdade 

sobre o que é afirmado. 

O Grupo do Partido Socialista.» 

 

« Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Peniche: 

No dia 22 de Dezembro de 2006 o Grupo do Partido Socialista apresentou o 

requerimento em anexo não tendo até à data, apesar da urgência solicitada, recebida 

qualquer resposta. 

Sem mais considerações, solicitamos, uma vez mais, resposta urgente ao 

requerimento. 
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Peniche, 14 de Dezembro de 2007. 

O Grupo do Partido Socialista.» 

 

- Vincou que nos contactos com a Rodoviária do Tejo se procurasse ultrapassar 

a questão dos transportes; 

- Sugeriu a instalação de um sistema de hotspot na sala de reuniões da 

Assembleia; 

- Referiu que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia já cumpriu com a sua 

parte e solicitou que os SMAS, dentro do possível, procedessem igualmente à lavagem 

do depósito de água da Coimbrã e limpeza da envolvente; 

- Chamou a atenção de que o piso da estrada do Casal da Vala/Casal Moinho 

não melhorou muito, mais parecendo um mar encapelado, e que na sua opinião 

justificaria nova reparação e a construção de valetas; 

- Manifestou a sua preocupação pelo consumo de água que se irá verificar com 

a rega no Parque Urbano da Cidade e chamou a atenção de que a Câmara deverá dar o 

exemplo nas campanhas de sensibilização à poupança de água; 

- Alertou para a necessidade da limpeza das bermas na Avenida Monsenhor 

Bastos; 

- Propôs a tomada de medidas que visem extinguir os odores emanados da 

fábrica de farinha de peixe e perguntou se foi feita alguma intervenção com vista à 

regularização da situação. Sugeriu, ainda, que se recomendasse à empresa a 

implementação de medidas que obviem os cheiros emanados da unidade industrial; 

- Perguntou qual o nível de cumprimento do Regulamento do Serviço de 

Drenagem de águas Residuais e que medidas vão ser tomadas para assegurar o melhor 

funcionamento da ETAR; 

- Solicitou informação sobre o resultado da programa Finicia Oeste para apoio a 

investimentos a realizar por micro e pequenas empresas do concelho; 

- Perguntou qual o ponto de situação do processo relativo à concessão de Bolsas 

de Estudo para o Ensino Superior. 

 

Henrique Bertino: 

- Manifestou o seu apreço à equipa de asfaltamento municipal; 

- Sugeriu que a Câmara promovesse uma justa homenagem ao ex-funcionário 

Senhor José Madeira; 

- Registou a sua satisfação pela recuperação da casa n.º 1 do Bairro do Senhor 

do Calvário; 

- Referiu que se tivesse sido programada inicialmente a rega no Parque Urbano 
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e a rede de águas pluviais com escoamento para o Rio de São Domingos algumas 

situações com que nos deparamos hoje estariam resolvidas. Lembrou, no entanto, que a 

área era uma zona de pocinhos e que a água estaria perto da superfície; 

- Realçou a intervenção efectuada na entrada dos armazéns municipais e deu os 

parabéns à Câmara pelo facto. Lembrou a necessidade de se promover a vigilância das 

instalações e para que seja feito um esforço para que se mantenha o espaço com 

dignidade. 

 

António Salvador: 

- Alertou para os problemas que decorrem do estacionamento de caravanas na 

Consolação e necessidade de se proceder à fiscalização e tomada de medidas que 

obviem as dificuldades de ordenamento dos espaços; 

- Chamou a atenção para a perigosidade rodoviária motivada pela rega junto à 

Ponte da Lagoa; 

- Fez referência à captação de água e à existência de lençol de água que daria 

para ser utilizada; 

- Salientou que os arruamentos do Casal da Vala/Casal Moinho estão a 

necessitar de intervenção urgente. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações e esclarecimentos: 

- Foi solicitado ao Senhor Consultor Jurídico a elaboração de regulamento no 

âmbito do autocavanismo; 

- Foi constituída comissão com vista à revisão do Regulamento Municipal de 

Venda Ambulante. Referiu que existem situações antigas que entraram em 

incumprimento logo após a aprovação do actual regulamento. 

- Foi publicada nova legislação que regula o regime jurídico do ordenamento do 

território. Solicitou ao DPGU que faça o ponto se situação sobre a qual vai ser a 

estratégia para cada um dos instrumentos de planeamento urbanístico; 

- Foi entregue aos subscritores do abaixo-assiando sobre o PU do Baleal um 

conjunto de considerações analisadas pelos serviços; 

- É tradição o encerramento dos serviços na tarde de sexta-feira por virtude da 

realização da festa de Natal dos funcionários e com o intuito de todos poderem 

participar; 

- Os proprietários da ex-garagem Patrício foram notificados para promoverem a 

limpeza e vedação do terreno; 

- Procedeu-se, hoje, à abertura das propostas para adjudicação das obras de 
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requalificação do Mercado Municipal, o qual tem inerente a valorização e dignificação 

da zona de venda do peixe; 

- Vai recomendar aos Serviços de Turismo a análise da sugestão relativa ao 

mapa da cidade; 

- Irá providenciar a realização da reunião da Comissão de Trânsito; 

- A ESTM foi assumida na plenitude pelo Município, estando a Câmara muito 

atenta no sentido da sua defesa. A Câmara já se envolveu no seu desenvolvimento em 

cerca de 3.000.000,00 €. É importante que o IPL concretize os recursos financeiros 

destinados aos arranjos exteriores; 

- A denúncia da relação com o PAC deve-se ao facto da Câmara ter assumido 

que deveria ser ela a organizar a edição da Corrida das Fogueiras; 

- A Câmara realizou reuniões com o Grupo Lena e empresa finlandesa, tendo-se 

envolvido desde o início no empenhamento do desenvolvimento do projecto da energia 

das ondas. A adesão dependerá da apreciação que for efectuada ao processo; 

- Tem sido feito um esforço no âmbito do relacionamento com empresários 

sobre as zonas industriais; 

- Houve deficiências de construção na empreitada do Casal da Vala, que serão 

analisadas em sede de garantia da obra, sendo que a Câmara salvaguardou os aspectos 

de segurança da via; 

- É objectivo da Câmara encontrar soluções de sustentabilidade relativamente 

aos consumos de água no Parque Urbano da Cidade; 

- Existem soluções técnicas que poderão ser encontradas para resolução dos 

problemas de limpeza das bermas e escoamento da água depositada na Avenida 

Monsenhor Bastos; 

- A fábrica de farinha de peixe foi aquela que foi licenciada. O proprietário está 

a trabalhar no sentido de apresentar candidatura ao QREN. Os SMAS e a Câmara estão 

a elaborar relatório, em articulação com o proprietário, sobre o problema dos odores; 

- O assunto relacionado com a atribuição de bolsas de estudo está agendado 

para a próxima reunião camarária; 

- Vai apresentar em reunião de Câmara uma proposta relativa ao ex-funcionário 

José Madeira da Silva; 

- A alteração introduzida nos armazéns municipais teve em vista assegurar um 

maior controlo e segurança do espaço. 

 

Vice-presidente da Câmara: 

Prestou os seguintes esclarecimentos: 

- Foi contactada a Rodoviária do Tejo sobre as questões relacionadas com o 
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transporte dos alunos, tendo ficado assente introduzirem-se alterações a partir de 

Janeiro, as quais a Câmara irá acompanhar; 

- Está subjacente à recuperação do Mercado Municipal a criação de espaço 

digno para a zona da venda de peixe, em que cada concessionário assuma os encargos 

com os respectivos consumos de água; 

- Nas GOP estão previstos os projectos e a execução do Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia, os núcleos escolares de Ferrel e de Serra d'El-Rei, Jardim-de-

infância de Geraldes e a melhoria das EB1 n.os 3 e 5; 

- A compactação da estrada do Casal da Vala/Casal Moinho foi mal executada, 

estando a decorrer obras de regularização do piso. Referiu que deveria ser regra todas a 

estradas do concelho se encontrarem dotadas de valetas. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Prestou as seguintes informações: 

- Há projectos previstos nas GOP que estão condicionados pelo QREN, sendo 

que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia é uma prioridade; 

- A Comissão de Trânsito desenvolveu as actividades relacionadas com o 

ordenamento do trânsito do Baleal e projecto de sinalização do Campo da República 

associado ao Largo 5 de Outubro; 

- O ordenamento do trânsito no Largo 5 de Outubro tem implicações ao nível 

das actividades que a Santa Casa da Misericórdia desenvolve no local e sobre o qual a 

Comissão de Trânsito terá que analisar e aprofundar; 

- Foram identificados os problemas associados ao incumprimento do 

Regulamento do Serviço de Drenagem de Águas Residuais. Informou que a ESIP 

efectuou um investimento na construção de um tanque de homogeneização com 

práticas de arejamento. Aguarda-se regulamentação sobre o Programa Operacional das 

Pescas, através do qual as empresas poderão ter a possibilidade de acesso a 

comparticipações em matéria ambiental. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA PARA CLASSIFICAÇÃO DO GEOMONUMENTO 

DA PONTA DO TROVÃO COMO SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL: 

 

 A Assembleia passou à apreciação do ponto primeiro da ordem de trabalhos em 

epígrafe, tendo usado da palavra o deputado municipal, Senhor João Teófilo, que 

recomendou à Câmara a actualização do mapa de Peniche com a identificação da Ponta 

do Trovão. 
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 Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 

uma abstenção. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA PARA DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO: 

 

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

foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal para desafectação 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 logradouro, com a área de 77,11 m2, sita na 

Rua do Talefe, freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta do norte, 

poente e sul com Joaquim Alexandre Jesus Oliveira e do nascente com Rua do Talefe.  

 

 Posta a discussão, usou da palavra o deputado municipal, Senhor Nuno Rainha, 

que solicitou que a parcela de terreno em apreço fosse melhor identificada e que 

futuramente e para situações idênticas a documentação recebida fosse acompanhada de 

planta de localização. Foram prestados os esclarecimentos e tomada a devida nota 

sobre o assunto. 

 

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

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CORRECÇÃO DO 

VALOR DOS RESULTADOS TRANSITADOS EM 2006: 

 

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

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO BERLENGA – LABORATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto quarto da ordem de trabalhos, 
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interveio o deputado municipal, Senhor João Teófilo, que perguntou quais as entidades 

que estão associadas ao projecto e qual o modelo dos Estatutos em que assenta o 

funcionamento da Associação. O Senhor Presidente da Câmara informou que o projecto 

envolve as empresas EDP, Águas de Portugal, Efacec, Galp Energia, Portugal Telecom, 

o Município de Peniche e o ICNB e tem como objectivo concretizar diversas acções, 

entre elas a promoção da auto-suficiência energética do funcionamento da ilha em 

relação à qual foi dado um primeiro passo através da instalação de painéis solares para 

alimentação de energia eléctrica às instalações da Câmara e da Reserva. 

 

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

 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO :  

 

O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiram no próximo dia 19 de Dezembro, com a realização de nova reunião, no 

mesmo local e pelas 21.30 horas, com dispensa de convocação escrita e com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 

Período da ordem do dia:  

 

1 - Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano financeiro de 2008; 

 2 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 

Peniche, para o ano financeiro de 2008; 

 3 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano dos 

Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2008. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

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

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo duas horas e 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. 


