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  AACCTTAA    NN..ºº    44//22000077  
 

A C T A  D A  2 . ª  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  

A B R I L  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  3 0  D E  A B R I L  D E  2 0 0 7 :  
 

Aos trinta dias do mês de Abril 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, 
António Manuel Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado 
Conceição João, Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Paulo Jorge 
Ferreira Santos, Rui António Rodrigues Carvalho, Nuno Eduardo Faustino Rainha, 
Jacinto Sousa Pinto, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Maria de Fátima Cruz dos 
Santos Ferreira Campos, Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, Armindo 
Craveiro Fernandes, Rui Manuel Santos Martins e Ângelo Miguel Ferreira Marques, 
reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia:  
 

1. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da 
Câmara Municipal do exercício de 2006; 

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 
Serviços Municipalizados do exercício de 2006; 

3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Plano Plurianual e Orçamento 
dos Serviços Municipalizados de Peniche 

4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 
relativa à contratação de um empréstimo no valor de 122.000,00 €; 

5. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 
relativa à contratação de um empréstimo no valor de 140.000,00 €; 

6. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 
relativa a um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças Municipais; 
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7. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2007, 
relativa a três protocolos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia de 
Ajuda, Conceição e São Pedro; 

8. Apreciação e votação da deliberação camarária de 9 de Abril de 2007, 
relativa ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior; 

9. Apreciação e votação das deliberações camarárias de 5 e 19 de Março 
de 2007, relativas à desafectação do domínio público de duas parcelas de terreno; 

10. Apreciação e votação da classificação do Geomonumento da Ponta do 
Trovão como Sítio de Interesse Municipal; 

11. Apreciação e votação da deliberação camarária de 12 de Fevereiro de 
2007, relativa à declaração de interesse público municipal, para fins turísticos, do 
empreendimento denominado “A Coutada”. 

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

trabalhos os Senhores Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, Júlio Alberto 
Silva Coelho e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves. 

 
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 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 Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente do concelho; 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por se encontrar ausente do concelho; 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, em virtude da 

sua actividade académica; 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, por se encontrar ausente do concelho. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista, 
Senhor José Joaquim Franco Antunes (da CDU) e Luís Manuel Marques Faria (do PSD), 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PENICHE DO EXERCÍCIO DE 2006: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
João Gomes: 
- Solicitou informação sobre qual o aumento exacto do n.º de unidades de 

pessoal, no período de 2005 a 2006, e os motivos que deram origem à saída de 43 
funcionários; 

- Fez referência ao aumento do endividamento de 17,1 % constante dos mapas 
comparativos; 

- Perguntou quais os valores exactos dispendidos com a execução das obras de 
recuperação do Campo da República e da entrada de Peniche, face ao aumento elevado 
que apresentam. 

 
Paulo Santos: 
- Fez referência ao empolamento das contas, cujos valores vêm ao encontro das 

preocupações manifestadas aquando da apreciação do orçamento para 2006; 
- Chamou a atenção para o aumento da dívida a fornecedores e necessidade de 

tomada de medidas que contrariem tal tendência. 
 
Presidente da Câmara: 
Referiu que se optou por uma mudança da estrutura do documento o qual será 

objecto de aprofundamento nos anos futuros. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Referiu que o documento apresentado constitui um relatório diferente de toda 

a gestão municipal, onde a forma e conteúdo sofreram mudanças quantitativas e 
qualitativas na sua concepção ao nível da facilidade de interpretação e clareza dos n.ºs e 
identificação da actividade desenvolvida; 

- Salientou que as informações consignadas nos respectivos mapas ao nível das 
mutações dos recursos humanos são claros e derivaram das limitações e imposições 
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legislativas em sede de despesas com pessoal; 
- Deu conta que o aumento verificado com despesas com pessoal teve a ver com 

a implementação das actividades de enriquecimento curricular e com a necessidade de 
corresponder à satisfação de compromissos assumidos, que se concretizaram em 2006; 

- Vincou a elevada realização orçamental consubstanciada na satisfação dos 
compromissos necessários de que resultaram uma execução financeira que ultrapassou 
os 75 %. 

 
João Gomes: 
- Referiu que no esclarecimento anterior não foi indicado o que corresponde aos 

empréstimos contraídos; 
- Reafirmou que houve um aumento significativo de despesas com pessoal. 
 
Henrique Bertino: 
Agradeceu o esforço e o empenhamento dos técnicos para que a informação 

prestada conseguisse ter a qualidade apresentada. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Reafirmou que o aumento das despesas com pessoal resultou largamente dos 

compromissos assumidos com as actividades de enriquecimento curricular; 
- Informou que os quadros demonstrativos da situação financeira reflectem qual 

foi a grau de utilização dos empréstimos; 
- Referiu que uma das novidades do documento é a indicação até à exaustão 

das dívidas a fornecedores que aumentaram cerca de 57.000,00 €. 
 
Paulo Santos: 
Apelou para que o endividamento seja sustido e que a dívida a fornecedores 

seja reduzida e se possível solvida no próximo ano. 
 
Presidente da Mesa: 
Registou a melhoria qualitativa do documento e agradeceu à Câmara e aos 

técnicos a forma como foi organizada a informação. 
 
Submetidos à votação, foram os documentos de prestação de contas aprovados, 

por maioria, com 10 votos a favor e 14 abstenções. 
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O Senhor Henrique Bertino declarou que a CDU apresentaria posteriormente 
declaração de voto, o que não se verificou até ao encerramento da presente acta. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DO EXERCÍCIO DE 2006: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, tendo 

usado da palavra o Vereador, Senhor Jorge Abrantes, que fez referência e manifestou a 
sua preocupação em relação à incógnita com que os SMAS encaram a situação no futuro 
em matéria de água e saneamento, pelo facto de se estar a assistir à criação pelo 
Governo de super-empresas ligadas ao sector e ausência de apoios e não permissão de 
recurso aos fundos comunitários. 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, não se 

tendo registado quaisquer intervenções. 
 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 16 DE ABRIL DE 2007, 
RELATIVAS ÀS CONTRATAÇÕES DE DOIS EMPRÉSTIMOS NOS VALORES DE 122.000,00 € E DE 

140.000,00 €: 
 

Atendendo ao fim a que se destinam os dois empréstimos, a Assembleia passou 
à sua apreciação em conjunto, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Nuno Rainha: 
Referiu que, sendo as obras a efectuar uma prioridade, o PS não punha 

objecções à contratação dos empréstimos. No entanto, e tendo em consideração os 
valores em causa, disse que esperava que o Município gerasse condições financeiras 
para não precisar desta necessidade de recurso ao crédito ciclicamente. 
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Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento que no Orçamento não foi prevista verba para a totalidade 

destes investimentos, sendo por isso, necessário dotar a Câmara dos meios financeiros 
para que se concluam as remodelações a efectuar nas escolas do Filtro e da Bufarda. 

 
Submetidas à votação, uma após a outra, foram as propostas apresentadas 

aprovadas, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2007, RELATIVA A 

UM ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, foi 

presente a seguinte proposta da Câmara Municipal de aditamento à Tabela de Taxas e 
Licenças Municipais: 

 
“Artigo 1.º - Prestação de serviços e concessão de documentos: 

… 
11) Emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia: 
 a) Emissão inicial……………………………………………...…..3,50 € 
 b) Emissão de segunda via…………………………….…..………3,75 € 

Observações: 
 1.ª – Serão gratuitas as emissões de certificados de registo de cidadãos da União 

Europeia a menores de 18 anos.” 
 
Posta à discussão não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2007, RELATIVA À 

CELEBRAÇÃO DE 3 PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA DE AJUDA, CONCEIÇÃO E SÃO PEDRO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
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Tiago Gonçalves: 
Perguntou quais as grandes alterações de carácter geral entre os protocolos das 

freguesias rurais e as da sede do Concelho. 
 
Maria Manuela Farto: 
Procedeu, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, à 

leitura de declaração, cujo texto, a seguir se transcreve:  
 
“O protocolo de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia de São Pedro surpreendeu-me negativamente. 
Como não sou pessoa de engolir o que tenho para dizer, solicito um pouco de 

atenção a esta Assembleia. 
Vou ser curta e clara. 
Um pouco de história 
O Protocolo de delegação de competências é uma aspiração da Junta de 

Freguesia, faz parte do nosso programa eleitoral, faz parte do programa eleitoral da 
CDU quer para a Câmara quer para a Junta de Freguesia de São Pedro. 

Nós na Junta aceitamos a delegação das competências e queremos um 
protocolo claro e justo com a Câmara Municipal. 

Por isso tivemos oportunidade de ler e criticar construtivamente um primeiro 
documento e, posteriormente, reunir e conversar de boa-fé com o Senhor Vereador 
Jorge Amador. 

Porém, a versão final do documento só nos apareceu na véspera desta 
Assembleia, motivo pelo qual não tivemos oportunidade de agendar ou pelo menos dar 
informações correctas na Assembleia de Freguesia, órgão autárquico que me merece 
todo o respeito e que entendo dever ser consultado. 

O Fundo de Financiamento das Freguesias 
O Fundo de Financiamento das Freguesias é repartido pelas três unidades 

territoriais (Continente, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira) 
de acordo com os seguintes critérios (n.º 1 do art.º 15.º da LFL): 

- 50 % na razão directa da população residente; 
- 30 % na razão directa do número de freguesias; 
- 20 % na razão directa da área. 
É assim apurado um montante. 
Os montantes apurados por unidade territorial são distribuídos pelas 
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freguesias, da unidade territorial e não do município em que se enquadram, de acordo 
com os seguintes critérios (n.º 2 do art.º 15.º da LFL): 

- 25 % igualmente por todas; 
- 50 % na razão directa do número de habitantes; 
- 25 % na razão directa da área. 
É assim apurado um novo montante. 
Há muito temos vindo a dizer que esta forma de calcular penaliza São Pedro, 

que sendo uma freguesia urbana tem vasta área com características rurais e uma 
grande orla marítima que vai do início da Avenida do Mar no Largo da Câmara à Cruz 
dos Remédios. 

Porém aceitamos, é a lei. 
O que não aceitamos é que o critério da Câmara agrave estas distorções em 

vez de encontrar uma fórmula que possibilite uma maior harmonia interterritorial. 
Não seria preciso muito, bastava continuar a aplicar a utilizada anteriormente! 
A Freguesia de São Pedro 
Esta freguesia tem uma extensa área territorial (3.19 hectares) e possui grande 

parte dos pontos de atracção turística do Município. 
Muitos desses locais foram aproveitados de forma intensiva ao longo dos anos 

e, por isso, desgastados, mas, muitos outros ficaram por aproveitar ou pedindo uma 
intervenção rápida a fim de dinamizar a área urbana em degradação física e 
económica. 

Esta degradação que começa no fosso das muralhas e acaba no forte de São 
João Baptista das Berlengas. 

Isto prende-se muito com a desatenção de alguns políticos e funcionários que 
por aqui andaram e andam, ocupando altos cargos no município e se esqueceram, e se 
esquecem da Freguesia de São Pedro até para actualizar o recenseamento. 

Como presidente de Junta de Freguesia 
Tudo farei para defender o direito à qualidade de vida neste território onde 

viveram os meus avós, onde cresci com os meus pais e onde cresceram os meus 
filhos. 

Estou certa que os Penichenses me entendem porque foi em São Pedro que 
Peniche nasceu e a partir daqui cresceu. 

É nesta freguesia que estão as raízes marítimas desta bela terra onde a beleza 
da paisagem perpetua pela eternidade os amores de Rodrigo e Leonor. 

Concluindo 
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Ex.mos Senhores: 
Presidentes da Assembleia Municipal e Câmara Municipal, 
Vereadores e deputados Municipais, 
Minhas senhoras e meus senhores. 
O protocolo que a Câmara Municipal de Peniche traz a esta Assembleia não 

satisfaz a Junta de Freguesia de São Pedro. 
Mas é inevitável ter de o assinar este ano por não ter alternativa, não querer 

prejudicar ainda mais a minha Junta e acreditar que para o próximo ano o processo 
será diferente. 

A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro. 
 
João Gomes: 
Perguntou se nos protocolos celebrados com as freguesias rurais existe 

disposição igual à que consta no n.º 2 do art.º 5.º, que dá poderes à Câmara para emanar 
directivas às Juntas de Freguesia. 

 
Américo Gonçalves: 
Perguntou ao deputado municipal, Senhor Henrique Bertino, se o executivo não 

fosse da CDU se aceitaria e concordava com o texto do protocolo. 
 
Henrique Bertino: 
- Afirmou que assinava o protocolo tal como está elaborado sem qualquer 

constrangimento e que se sentia penalizado, em virtude de ter feito a proposta há mais 
de um ano e ter que esperar pela decisão das outras juntas de freguesia; 

- Disse concordar que os presidentes das juntas de freguesia reivindiquem o 
melhor para as suas freguesias e não aceitar que as verbas a que têm acesso sejam mal 
aplicadas. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que, depois de ter ouvido os presidentes das juntas de freguesia de São 

Pedro e Ajuda, se deveria ter dialogado com mais profundidade sobre os textos dos 
protocolos. 

 
Sebastião Batalha: 
Referiu que como 1.º protocolo é melhor que o anterior e que o iria aceitar de 
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bom grado sob pena da sua autarquia ficar numa situação muito delicada caso não o 
subscrevesse. 

 
Silvino João: 
- Declarou que existe uma boa relação institucional entre a Junta de Freguesia 

de Ferrel e o executivo municipal; 
- Declarou que as freguesias se debatem com alguns problemas de ordem 

funcional que urge solucionar, nomeadamente nas vertentes da limpeza urbana e dos 
recursos humanos disponíveis; 

- Agradeceu a disponibilização dos apetrechos para os lavadouros de Ferrel. 
 
Nuno Rainha: 
Manifestou a sua preocupação face ao articulado no n.º 2 do artigo 5.º do 

protocolo, que no seu entender é factor condicionante da actividade das juntas. 
 
Franco Antunes: 
Salientou que pela 1.ª vez se está a dar cumprimento a uma efectiva 

descentralização de competências para as juntas de freguesia, com eventuais benefícios 
para as populações das respectivas áreas territoriais. 

 
Henrique Bertino: 
Referiu que o articulado no artigo 5.º tem subjacente a defesa da autonomia 

financeira das juntas de freguesia. 
 
Presidente da Câmara: 
- Salientou que é com muito orgulho que apresentam os protocolos, cujos textos 

foram aprovados pelo executivo, por unanimidade; 
- Declarou que a proximidade às populações foi sustentada nas reuniões 

havidas, não sendo justo os termos com que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia 
de São Pedro se dirigiu à Câmara, uma vez que é na área territorial da sua freguesia que 
se está a verificar uma das grandes intervenções em termos de investimento e com 
maior amplitude de recursos humanos; 

- Agradeceu o trabalho levado a efeito e a atitude de cooperação manifestada 
pelos presidentes de junta com vista à resolução dos problemas existentes nas 
respectivas áreas de circunscrição territorial; 
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- Referiu que, como 1.º protocolo, poderá não ter a melhor versão, sendo que 
será admissível a sua revisão com o decorrer do tempo; 

- Chamou a atenção de que o artigo 5.º não foi lido na sua verdadeira extensão 
de responsabilização e monitorização. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento que o articulado do protocolo de competências foi 

escolhido pelas juntas; 
- Salientou que a atribuição de mais competências representa assumir mais 

trabalho e maiores responsabilidades, sendo que o executivo está a conceder o que os 
governos não têm disponibilizado às Freguesias; 

- Referiu que o artigo 5.º não constitui factor redutor da capacidade diligente e 
empreendedora das juntas, em cujos presidentes tem plena confiança; 

- Vincou que na essência dos protocolos e, concretamente, na atribuição de 
valores estiveram presentes factores de justiça, imparcialidade e transparência, sendo 
que quanto maior for o investimento tanto melhor será para as populações; 

- Aludiu ao ambiente de amizade e solidariedade que existe entre as juntas e 
que aconselhava aos menos optimistas a verificarem como se faz o controlo da execução 
de idênticos protocolos no Município de Lisboa. 

 
João Gomes: 
- Referiu que ninguém tira o mérito à concretização dos protocolos, documentos 

indispensáveis ao bom relacionamento com as freguesias, reafirmando, no entanto, que 
a manutenção do n.º 2 do artigo 5.º, na redacção proposta, continua a dar à Câmara um 
poder imenso na relação com as juntas de freguesia; 

- Perguntou se nos protocolos existentes com as freguesias rurais existe norma 
idêntica à agora proposta. 

 
Maria Manuela Farto: 
Manifestou a sua discordância relativamente aos critérios que presidiram à 

atribuição das verbas para as freguesias. 
 
Paulo Santos: 
- Disse ser um contrasenso a inclusão do n.º 2 do artigo 5.º, atendendo à relação 

de confiança depositada nas freguesias; 
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- Congratulou-se com a boa relação de carácter institucional existente com as 
freguesias; 

- Afirmou que todos os presidentes das juntas de freguesia são bons, caso 
contrário não teriam sido eleitos pelo povo. 

 
Nuno Rainha: 
- Comentou que, afinal de contas, as juntas de freguesia rurais não têm idêntica 

cláusula nos protocolos com elas celebrados; 
- Referiu que o Município de Lisboa não é exemplo para ninguém. 
 
Sebastião Batalha: 
Disse ser um homem do terreno e se tivesse um protocolo destes há mais tempo 

ganhava tudo em matéria de eleições. 
 
Presidente da Câmara: 
- Disse sentir-se mais tranquilo depois da Junta de Freguesia de São Pedro ter 

anuído e aceite o protocolo; 
- Referiu que as juntas inventariaram as competências objecto de delegação; 
- Comentou o clausulado do n.º 2 do artigo 5.º e afirmou que haverá sempre 

oportunidade de se proceder à revisão dos protocolos consoante os objectivos a alcançar 
em matéria de relacionamento institucional. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento das diferenças existentes entre os protocolos das freguesias 

rurais e os da sede do concelho; 
- Referiu que, logo que as freguesias entendam que a Câmara não está a 

satisfazer as obrigações constantes dos protocolos, devem solicitar o cumprimento de 
tais obrigações; 

- Salientou que a Câmara está a conceder mais apoios materiais, humanos e 
financeiros do que outros Municípios. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
O deputado municipal Tiago Gonçalves não participou na votação por não se 

encontrar na sala. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 9 DE ABRIL DE 2007, RELATIVA AO 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 8.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara: 
Referiu que a proposta é o corolário de uma medida que fazia parte do 

manifesto eleitoral de todas as forças políticas. 
 
Júlio Coelho: 
Felicitou a Câmara pela decisão tomada e sugeriu que o artigo 2.º fosse mais 

abrangente e incorporasse outros estabelecimentos de ensino reconhecidos como 
instituições de ensino superior. 

 
Tiago Gonçalves: 
Felicitou a concretização desta medida e perguntou se houve discussão do 

protocolo com a Associação de Estudantes. O Senhor Presidente da Câmara informou 
que não é prática este tipo de auscultação. 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DE 5 E 19 DE MARÇO 2007, 
RELATIVAS À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO: 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 9.º da ordem de trabalhos, foram 

presentes as seguintes propostas 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 construção, com a área de 35,00 m2, sita na 
Rua da Palmeira, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta 
do norte com Rua da Palmeira, do sul com Rui Alexandre Marques Afonso, do nascente 
com Abel Afonso e do poente com Marcelino dos Santos.  

b) Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 29,00 m2, sita no 
Casal dos Violas, freguesia de Ajuda, concelho de Peniche, e que confronta do norte 
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com Estrada Nacional 114, do sul com Eduardo Ferreira Viola e do nascente e poente 
com Caminho. 

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

Rainha, que reiterou o pedido de que, para situações idênticas, as informações fossem 
acompanhadas das respectivas plantas de localização das parcelas de terreno a 
desafectar. 

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

consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio 
privado do Município. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO GEOMONUMENTO DA PONTA DO TROVÃO 

COMO SÍTIO DE INTERESSE MUNDIAL:  
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 10.º da ordem de trabalhos acima 

mencionado, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que referiu que a 
proposta apresentada vem na sequência de estudo de investigação efectuado pelo Prof.º 
Luís Duarte, docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, e com a 
qual foi celebrado protocolo de colaboração. Salientou, ainda, que com este 
reconhecimento continua o processo de autenticação ao nível da geologia mundial, 
aguardando-se a visita em 2008 de cientistas e investigadores ao local. 

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

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, 
RELATIVA À DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PARA FINS TURÍSTICOS, DO 

EMPREENDIMENTO DENOMINADO “A COUTADA”: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 11.º da ordem de trabalhos, em 

epígrafe, não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 23 

votos a favor e uma abstenção. 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.04.2007  *  Livro 17 * Fl. 68 

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 vinte e quatro horas, 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. 


