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AACCTTAA    NN..ºº    55//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  J U N H 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  

2 9   D E   J U N H O   D E   2 0 0 7 :  
 

Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, no edifício-sede 
do Jardim de Infância de Ferrel, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 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, João Paulo Oliveira Teófilo, Américo Araújo 
Gonçalves, Júlio Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, Paulo Jorge 
Ferreira Santos, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves e Raul Fernando Conceição Santos, 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 o novo 

Regulamento do Parque Municipal de Campismo; 
2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de seis parcelas de terreno; 
3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para adesão do 

Município à Associação Europeia de Municipalidades com Marina/Porto de Recreio. 
 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
trabalhos o Senhor Álvaro André Paiva Amador. 

 
Não compareceram à reunião os Senhores Nuno Eduardo Faustino Rainha e 
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Marco António Borges Bem. 
 
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. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos seguintes 

pedidos de justificação de faltas à reunião de hoje, por motivos de ordem profissional: 
- Da Senhora Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe; 
- Da Senhora Maria de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos; 
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes; 
- Da Senhora Aline Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

RENÚNCIA DE MANDATO:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento do seguinte pedido de 

renúncia de mandato: 
- Do Senhor Almiro José Oliveira Lopes, que invocou motivos de ordem 

profissional. 
 
Tomado conhecimento e deliberado chamar à efectividade de funções o 

elemento imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista (da CDU), Senhor Jacinto 
Sousa Pinto. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos seguintes 

pedidos de suspensão de mandato, por motivos de ordem profissional: 
- Do Senhor José António Leitão da Silva, por um período de 6 dias, a partir de 

28 de Junho corrente; 
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- Do Senhor Rui António Rodrigues Carvalho, por um período de 5 dias, a 
partir de 28 de Junho corrente;  

- Do Senhor Luís Manuel Marques Faria, para o dia de hoje; 
- Do Senhor Ademar Vala Marques, para o dia de hoje. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do 
(PSD), o Senhor Rui Manuel Santos Martins, reconheceu os seus poderes, pelo que 
passou, de imediato, a participar na reunião. 
 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:  

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

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente de Peniche; 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista da 
(CDU), Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz, reconheceu os seus poderes, pelo 
que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 
Neste período e antes de se iniciar a apreciação dos assuntos que dele fazem 

parte, usaram da palavra os senhores que adiante se identificam: 
 
Presidente da Mesa: 
- Agradeceu a disponibilidade e envolvimento da Junta de Freguesia de Ferrel 

na preparação e obtenção dos recursos necessários para que a reunião se concretizasse 
em Ferrel e informou que em sede de reunião de líderes dos grupos municipais ficou 
acordado que inicialmente seriam prestadas informações sobre matérias relacionadas 
com o Baleal e que a intervenção do público se realizaria uma hora após o início dos 
trabalhos. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel: 
- Agradeceu a decisão tomada pela Assembleia de a reunião se efectivar em 

Ferrel. 
 
Presidente da Câmara: 
- Agradeceu a presença da população e a comparticipação da Junta de Freguesia de 

Ferrel e da Direcção do Jardim de Infância na materialização da reunião; 
- Fez referência e prestou informações sobre três assuntos que considera deverem ser 

partilhados com a população, a saber: 
a) Planos de Urbanização do Baleal; 
b) Plano de Urbanização de Ferrel; 
c) Reordenamento do trânsito na ilha do Baleal e Baleal. 
Quanto aos dois primeiros pontos, informou que na próxima 6.ª feira, neste 

local, iria haver uma sessão informativa em que o DPGU apresentaria em detalhe todo o 
trabalho já desenvolvido sobre os processos. 

Quanto ao último ponto e relativamente à ilha do Baleal, informou que a 
Câmara, tendo por base uma proposta apresentada pela sub-Comissão de Trânsito, 
aprovou novo plano de reordenamento no período de Verão visando a implementação 
de regras de circulação e estacionamento, com efeitos a partir de 7 de Julho próximo, 
orientadas para a interrupção do trânsito na Rua Raul Brandão e fixação de sentido 
único até ao edifício-sede da Associação “Arre Burro”. Referiu, ainda, que o plano 
conterá algumas regras de carácter excepcional e que no próximo ano entrará em vigor 
modelo de parqueamento com pré-pagamento. 

Relativamente ao estacionamento na parte continental, informou que a situação se 
tinha complicado devido à intervenção havida no terreno e que anteriormente servia de 
parqueamento, tendo a Câmara, em colaboração com proprietários de prédios rústicos 
limítrofes, atitude que registou e agradeceu, encontrado uma solução para minimizar o 
problema, sendo que ainda hoje foi estabelecido um calendário de relacionamento com a 
empresa que se diz detentora do espaço e que desconhecia que este estava previsto no POOC 
como destinado a estacionamento. Referiu, também, que a Câmara e a CCDRLVT estavam a 
estudar a hipótese de criação de parqueamento no lado poente em frente à Tupatur e que está 
previsto ainda o estudo de reordenamento do espaço de estacionamento junto aos 
estabelecimentos de bebidas e restauração.  

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  

 
Foram presentes as actas n.os 3 e 4/2007, das reuniões realizadas nos dias 27 e 
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30 de Abril d 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: 
 
João Teófilo, que chamou a atenção para que o envio dos documentos relativos 

à agenda dos trabalhos se processe em uma ou duas vezes e em tempo útil para 
poderem ser analisados e referiu que na acta n.º 3, fls. 41, e onde consta “disse não fazer 
sentido a utilização e transformação do Largo D. Pedro V em parque de estacionamento 
e sugeriu a tomada de medidas que acabe definitivamente com a situação”, deverá ficar 
consignado, “disse não fazer sentido a utilização e transformação do Largo D. Pedro V 
em parque de estacionamento privativo e sugeriu a tomada de medidas que acabe 
definitivamente com a situação”. 

 
Henrique Bertino, que referiu que na acta n.º 3, fls. 49, onde consta “Salientou as 

posições de reconhecimento dos Vereadores Joaquim Raul e Paulo Rodrigues”, deverá 
ser aditado “constantes das actas das reuniões camarárias” e na acta n.º 4, fls. 62, onde 
consta “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”, deverá ficar 
consignado “afirmou que assinava o protocolo tal como está elaborado sem qualquer 
constrangimento e entender que a Freguesia de Ajuda se sentia penalizada, em virtude 
de ter feito a proposta há mais de um ano e ter que esperar pela decisão das outras 
juntas de freguesia”. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, e já com as 

correcções preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
Acta n.º 3/2007 – Aprovada, por maioria, com 3 abstenções. 
Acta n.º 4/2007 – Aprovada, por maioria, com 4 abstenções. 
 
Fizeram declarações de voto verbais os Senhores Raul Fernando Conceição 

Santos e Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, que declararam ter-se abstido na 
votação por não terem estado presentes nas reuniões respectivas. 
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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 425/07, datado de 30 de Abril de 2007, do Governo Civil de 

Leiria, comunicando a mudança de local da cerimónia de apresentação do dispositivo 
de combate a incêndios florestais no distrito de Leiria. 

2 - Ofício, sem data, da CCDRLVT, remetendo um exemplar da revista LVT 5. 
3 - Carta, datada de 3 de Maio de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista na Assembleia da República, remetendo cópia das intervenções feitas pelo 
Senhor Primeiro-Ministro no debate mensal, que incidiram sobre a consolidação das 
contas públicas e a reforma dos processos de licenciamento e de planeamento territorial. 

4 - Carta, datada de 26 de Abril de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia da resposta 
governamental ao Requerimento que o Senhor Deputado Bernardino Soares formulou 
ao Governo sobre a proposta de encerramento do serviço de urgência do Hospital de 
Peniche. 

5 - Circular n.º 57/2007, datada de 30 de Abril de 2007, da ANMP, remetendo 
exemplares do boletim n.º 157, de Abril de 2007. 

6 - Carta, datada de 30 de Abril de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia de Requerimento 
que o Senhor Deputado Miguel Tiago formulou ao Governo sobre a Taxa de Deposição 
em Aterro, aplicação do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

7 - Circular n.º 58/2007, datada de 4 de Maio de 2007, da ANMP, informando 
que a campanha “Juntos Melhoramos a Escola” foi diferida para o mês de Setembro de 
2007. 

8 - Carta, datada de 13 de Maio de 2007, da União Desportiva e Cultural de São 
Bernardino, endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa para estar participar na 
festa de aniversário daquela colectividade. 

9 - Circular n.º 62/2007, datada de 22 de Maio de 2007, da ANMP, atinente ao 
seu XVII Congresso. 
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10 - Circular n.º 65/2007, datada de 30 de Maio de 2007, da ANMP, remetendo 
exemplares do boletim n.º 158, de Maio de 2007. 

11 - Circular n.º 63/2007, datada de 23 de Maio de 2007, da ANMP, atinente ao 
seu XVII Congresso. 

12 - Carta, sem data, de Carlos Jorge Dias Mota, apresentação exposição sobre o 
licenciamento do estabelecimento de que é proprietário, sito na Praia do Quebrado, em 
Peniche. 

13 - Ofício n.º 133/07, datado de 12 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de 
São Pedro, endereçando convite para a estreia da peça de teatro “A Birra do Morto”, 
apresentada pelo Grupo de Teatro de São Pedro. 

14 - Exemplares n.ºs 179 e 180 – Maio e Junho 2007, do Boletim Informativo da 
Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

15 - Exemplar n.º 11 – Abril 2007, do Boletim Informativo AdOnotícias. 
16 - Exemplar n.º 368 – 27 de Abril de 2007, do jornal Área Oeste. 
17 - Exemplar n.º 85 – Maio 2007, do jornal do STAL. 
18 - Exemplares n.os 224 e 225 – Abril e Maio de 2007, do jornal "Associação" – 

Órgão Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR 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: 
 
Paulo Santos: 
- Referiu que o relatório deveria conter informação mais sintetizada; 
- Salientou que o estudo elaborado sobre o serviço de urgências do hospital não 

foi facultado para apreciação; 
- Solicitou informação sobre as conclusões a que se chegou com a deslocação e 

visita à Marina de Lagos. 
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António Salvador: 
- Referiu que, contrariamente ao que consta no relatório de actividades, 

sistematicamente referenciando intervenções nos mesmos caminhos, nenhuns arranjos 
foram efectuados nos caminhos agrícolas da Freguesia de Atouguia da Baleia, no 
período de 27 de Abril a 15 de Junho do corrente ano. 

 
João Teófilo: 
- Agradeceu a disponibilidade dos proprietários que cederam os terrenos para 

parqueamento no Baleal; 
- Disse estranhar o facto dos terrenos que foram arados no Baleal e que eram 

usados para estacionamento se destinarem a zona verde e de comércio no anterior 
estudo do Plano de Urbanização do Baleal; 

- Referiu que o reordenamento do trânsito na Ilha do Baleal peca por tardio, 
sendo que as novas regras deveriam ter sido implementadas mais cedo; 

- Lembrou que se deverá começar a dar passos com vista à concretização e 
implementação do Centro Escolar de Peniche. 

 
Sebastião Batalha: 
Referiu que a Junta de Freguesia de Conceição deliberou favoravelmente a 

criação do Centro Escolar pela Santa Casa da Misericórdia de Peniche. 
 
Vítor Marques: 
Solicitou as seguintes informações: 
- Qual o ponto de situação do processo respeitante ao fosso das muralhas; 
- Qual o estado de desenvolvimento das obras de recuperação do restaurante 

“Nau dos Corvos”, nomeadamente se se encontram garantidos os aspectos de 
segurança no local; 

- Se está prevista a execução de passeios, no Campo da República, com as 
condições exigidas para a circulação de pessoas deficientes e outras. 

 
Américo Gonçalves: 
Disse considerar ser tarde para a tomada de decisões e medidas sobre o 

reordenamento da circulação e estacionamentos no Baleal e que o processo iria ser 
objecto de muita controvérsia face aos interesses ali instalados. 
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Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que as intervenções nos caminhos agrícolas aguardam a conclusão 

dos processos de concurso para aquisição de “tout-venant”; 
- Deu conhecimento que as obras do restaurante “Nau dos Corvos” que são da 

responsabilidade da Câmara estariam concluídas em finais de Julho, caso não houvesse 
qualquer contratempo. 

 
Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os seguintes esclarecimentos: 
- O método utilizado para concepção do relatório é fazer constar a informação, 

com detalhe, e segundo os elementos disponibilizados pelos diversos departamentos; 
- A visita à marina de Lagos foi benéfica e teve em vista confirmar que é 

possível conceber formato integrado no Centro Histórico, foi já elaborado protocolo de 
parceria com o IPTM e ESTM e desenvolveu-se seminário sobre o assunto e que teve a 
presença de diversas entidades; 

- Os valores referentes às aplicações nos caminhos rurais reportam-se a 
materiais, sendo que o tout-venant aguarda a conclusão do concurso de fornecimento 
aberto para o efeito; 

- A solução para parqueamento de viaturas no Baleal está encontrada; 
- O espaço arado está contemplado no PUB para estacionamento; 
- O Baleal sem carros é uma ilusão, sendo que a partir de amanhã serão 

tomadas medidas de reordenamento do trânsito; 
- Que se pode estar à beira da concretização da execução da obra do Fosso das 

Muralhas, tendo dado conhecimento dos aspectos que lhe estão associados em sede do 
QREN, acordo CM/IPTM/e PAO; 

- Face aos problemas surgidos na abertura do edifício da Nau dos Corvos, a 
Câmara tem desenvolvido esforços com vista a minorar os impactos, nomeadamente 
através da execução preliminar de obras de reparação e conservação; 

- Aguarda-se a apresentação de solução pelo Arquitecto Álvaro Manso 
relativamente à possibilidade de execução de passeios no Campo da República; 

- Que o ideal seria que houvesse uma consciência das pessoas em relação aos 
aspectos relacionados com a circulação e estacionamento na Ilha do Baleal. 

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

PESAR: 
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Foi presente e admitido para apreciação, por unanimidade, o documento, cujo 

texto, objecto de leitura, e com identificação do respectivo subscritor, a seguir se 
transcreve: 

 
MOÇÃO: 
 
CONTINUIDADE DO PROJECTO ALA ARRIBA: 
 

O projecto Ala Arriba é, sem dúvida, uma referência de boas práticas no domínio 
da intervenção multidisciplinar e multiinstitucional junto da pessoa idosa, construído e 
desenvolvido numa lógica de promoção da qualidade de vida das pessoas atendidas, 
pela via da melhoria da sua autonomia e independência, construídas num ambiente, o 
seu, que lhe é mais favorável. 

Desde 2004 até esta data, o Ala Arriba, fundado numa parceria que envolveu as 
juntas de Freguesia, a Câmara Municipal, o Centro de Solidariedade e Cultura, o 
Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo, a Polícia de Segurança Pública, a Acompanha, a 
Santa Casa da Misericórdia e o Serviço Local de Segurança Social, foi responsável pela 
prestação de cuidados de saúde e apoio psicossocial a quase duas centenas de idosos, 
promoveu formação e informação junto de centena e meia de idosos e outros tantos 
familiares. Ao longo do tempo em que se manteve em funcionamento, o Ala Arriba tem 
igualmente desenvolvido um papel formativo junto de um vasto número de 
profissionais e voluntários das organizações, disponibilizando ainda aos idosos 
necessitados apoio de hotelaria e reaprendizagem de actividades de vida diária. Para 
aqueles a quem os números dizem alguma coisa, é bom frisar que a taxa de execução do 
Projecto foi de 121%, o que diz bem do empenhamento da equipa e da optimização de 
recursos e meios que foi possível concretizar. 

Agora, findo o período de vigência dos apoios consignados no PAII, Programa 
de Apoio Integrado ao Idoso, o Ala Arriba corre o risco de cessar a sua actividade já no 
final do próximo mês de Agosto, pese embora as tentativas que têm sido feitas junto 
dos responsáveis regionais pela Saúde, no sentido de o Projecto, com a configuração 
que tem hoje, poder vir a ser incorporado na rede de cuidados continuados. 

Não tenho quaisquer dúvidas que o encerramento do Ala Arriba se constitui 
como mais um duro revés para a comunidade penichense no seu todo, mas sobretudo 
para as pessoas idosas que deixam de poder contar com o apoio que esta equipa lhes 
disponibilizava. Estou igualmente convicto que o próprio conjunto de entidades 
parceiras e outras que intervêm neste domínio do apoio ao idoso perdem um projecto 
de referência para a promoção da qualidade das intervenções. 

Atendendo ao exposto proponho: 
a. - Que a Assembleia Municipal de Peniche manifeste toda a solidariedade, 

apreço e público reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido 
pelo Ala Arriba. 
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b. - Que seja manifestado junto da autarquia a profunda preocupação desta 
Assembleia quando confrontada com a possibilidade de não continuidade do 
Ala Arriba, sugerindo o melhor empenhamento da Autarquia na procura de 
uma solução ajustada. 

c. - Que esta preocupação seja igualmente encaminhada para as estruturas 
locais de saúde e para a Administração Regional de Saúde. 

d. - Que desta posição seja dado conhecimento público. 
 

Peniche, 29 de Junho de 2007 
Rogério Cação 

Posta à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções. 
Submetida à votação, foi a moção 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. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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

os Senhores, adiante identificados: 
 
Paulo Santos: 
Fez referência aos seguintes assuntos: 
- Que embora se aluda ao contributo das televisões na divulgação das 

actividades levadas a efeito pela Câmara não se deverá esquecer o valor do 
investimento que à mesma está associada; 

- O Castelinho da Berlenga não foi ainda objecto de abertura, com os 
inconvenientes daí resultantes para os visitantes da ilha; 

- As obras do restaurante Nau dos Corvos vão terminar mais tarde do que o 
previsto, o que implica a inexistência de apoio aos visitantes no local; 

- Vai esperar para ver as vantagens advindas com a solução alternativa 
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encontrada para o parqueamento no Baleal; 
- A solução aventada para a passadeira junto à Tupatur ainda não viu 

concretizada; 
- Está-se a apostar de forma desregrada no surf sem que sejam fixadas regras 

aos praticantes e a esquecer-se de outras actividades também ligadas ao mar; 
- Estranha e disse não perceber as razões do abandono do 1.º Plano do PUB, não 

percebendo também por que o espaço lavrado passou a zona verde; 
- Disse notar-se uma falta de ambição na oferta hoteleira. 
 
João Gomes: 
Disse que o processo do parque de estacionamento foi mal conduzido. 
 
Rui Martins: 
Fez referência aos seguintes assuntos: 
- Agradeceu a disponibilidade da Junta de Freguesia de Ferrel de se ter 

associado à festa do PSD; 
- Agradeceu a acção de formação promovida para jovens autarcas; 
- As grandes obras de investimento que estão em execução vêm do anterior 

executivo; 
- Necessidade de elaboração de estudo de apoio à mobilidade, incluindo a 

construção de ciclovias para circulação de bicicletas nas zonas de acesso e envolventes 
às praias; 

- Fixação dos horários do comboio turístico; 
- Delimitação e fixação de espaços para estacionamento de autocarros; 
- Falta de infraestruturas para a prática de desporto em Ferrel e se está previsto 

a construção de outro parque infantil. 
- Perguntou ainda se foi feito estudo de tráfego aquando do planeamento da 

rotunda sita na Rua do Aterro, em Serra d’El-Rei, sendo que na sua opinião a mesma 
deverá ser corrigida. 

 
Henrique Bertino: 
Fez referência e solicitou informações relativamente aos seguintes assuntos: 
- Suscitou que, antes da apreciação e aprovação de qualquer plano de 

ordenamento territorial, a Assembleia reúna para análise e discussão do mesmo, sendo 
que terá que haver coragem para definir o melhor para o concelho; 

- Perguntou quais as perspectivas da Câmara em relação ao processo relativo ao 
serviço de urgências; 
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- Registou que nunca houve tantas iniciativas associadas ao que se pretende no 
futuro para o concelho de Peniche, tal como se encontra retratado através da convenção 
sobre Peniche; 

- Registou com agrado a parceria para a execução de trabalhos de limpeza da 
zona do “Bairrista” e remoção do estaleiro da Gambôa e o desempenho dos 
trabalhadores que a eles estiveram ligados; 

- Solicitou uma maior atenção, em sede de ajardinamento, ao espaço situado a 
norte do Jardim do Baluarte; 

- Que se diligencie junto do IPPAR os arranjos necessários que obstem à 
degradação de algumas zonas das muralhas; 

- Registou com agrado o final do aparcamento das embarcações junto ao fosso 
das muralhas; 

- Registou o alindamento do espaço junto ao edifício da Alfândega; 
- Disse estar na altura de se iniciar a construção da passagem subterrânea em 

frente do Parque de Campismo da Balealtur; 
- Desafiou os autarcas a participarem mais nas reuniões atinentes à definição do 

futuro de Peniche; 
- Chamou a atenção para a necessidade de intervenção na zona do Cabo 

Carvoeiro e Nau dos Corvos, face à insuficiência de limpeza que apresenta. 
  
António Salvador: 
- Fez a leitura do quadro de materiais e valores representados no mapa de obras 

e dados como aplicados na Freguesia de Atouguia da Baleia e manifestou o seu 
inconformismo por os mesmos não reflectirem correctamente a situação; 

- Alertou para a necessidade de se estudar a continuidade dos passeios 
pedonais e instalação de iluminação do troço existente no Casal da Vala. 

 
João Teófilo: 
- Disse subscrever a opinião de que os planos de ordenamento deveriam ser 

analisados e discutidos pela Assembleia; 
- Declarou que as obras conducentes ao abastecimento de água a Ferrel são 

prioritárias, tendo o anterior executivo iniciado os procedimentos com vista à resolução 
do assunto; 

- Solicitou a tomada de medidas que proporcionem a execução de arranjos nos 
acessos e limpeza da envolvente ao depósito de água da Coimbrã; 

- Perguntou qual o impacto que o aumento da receita do IMI teve em termos 
orçamentais; 
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- Aludiu à redução da receita prevista na rubrica referente a loteamentos e 
obras; 

- Lembrou a posição do PS sobre a proposta apresentada pelo Ministério da 
Saúde relativamente ao serviço de urgências do hospital e disse que espera que o 
estudo agora apresentado proporcione a mudança de opinião do Senhor Ministro. 

 
José António Amador: 
- Lembrou que as obras planeadas pelo executivo anterior só neste mandato 

foram iniciadas; 
- Chamou a atenção para as obras levadas a efeito por este executivo em todo o 

concelho; 
- Criticou o PSD de ter declarado que se o serviço de urgências encerrasse a 

responsabilidade era da Câmara. 
 
Tiago Gonçalves: 

- Saudou a população de Ferrel e os seus autarcas, pelo acolhimento feito nesta 
Assembleia Municipal descentralizada. Afirmou que também é com grande gosto que 
regressa ao Jardim Infantil de Ferrel após ter sido aluno desse estabelecimento durante 
três anos. Disse também que esta era a primeira reunião descentralizada da Assembleia 
em que participava, sendo portanto para si uma grande honra fazê-lo em Ferrel, que 
descreveu como uma terra de luta e de grande coragem, referindo que das mais 
diversas formas as suas gentes têm mostrado que não são daquelas que se resignam; 

- Respondeu às afirmações produzidas anteriormente sobre de forma se construir 
na zona da Papoa e de não saber onde estavam alguns deputados noutras alturas, 
perguntando quem tinha votado a favor o Plano Director Municipal de Peniche e que 
sabia perfeitamente que com os votos do Partido Socialista não tinha sido e reafirmou 
que um dos motivos foi precisamente a construção na zona da Papoa; 

- Lamentou que as Estradas de Portugal, E.P.E. ainda não tenha procedido à 
reposição da placa informativa indicadora da povoação de Ferrel na rotunda de Porto 
de Lobos do IP6. Disse, a propósito, que tinha feito uma recomendação à Câmara 
Municipal no sentido de oficiar a EP disso e que esperava que a Câmara tivesse 
acolhido a recomendação que fez; 

- Saudou a forma como decorreu a sessão pública promovida pela Assembleia 
Municipal sobre a temática "Peniche Seguro: (in)segurança de pessoas e bens no 
concelho de Peniche" que tinha sido proposta pelo Grupo do PS e que a quando da sua 
proposta não tinha havido qualquer objectivo político-partidário mas sim uma tentativa 
de melhor conhecer a realidade local desta temática; 
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- Disse que, tal como à semelhança do ano anterior, solicitava o mapa e 
respectivas informações referentes à edição de 2007 do Festival Sabores do Mar, e 
afiançou que o balanço tendo sido feito de forma tão apressada aos órgãos de 
comunicação social, também se exigiria que o fornecimento das informações respectivas 
também seja célere e esclarecedor junto dos órgãos eleitos da autarquia; 

- Manifestou, a propósito do Serviço de Urgência do Hospital de Peniche, a sua 
satisfação e regozijo pessoal pelo facto de a proposta que a Juventude Socialista fez na 
sua conferência de imprensa de 4 de Abril, quanto à realização de um estudo por 
técnicos profissionais sobre o serviço de urgência tenha sido admitida pela Câmara 
Municipal, o que manifesta no seu entender, por um lado uma inversão no rumo 
planeado pelo Senhor Presidente da Câmara e por outro, um reconhecimento claro de 
que a Juventude Socialista tinha razão; 

- Disse, a propósito da discussão referente aos concertos musicais, que enquanto 
no poder como na oposição se deve ser honesto e também coerente, passando de 
seguida a ler uma citação de um jornal de campanha eleitoral da CDU em 2005, em que 
este afirmava que numa altura de situação financeira difícil da Câmara esta deveria 
optar por outro tipo de prioridade, designadamente a recuperação de habitação social 
degradada, confrontando a afirmação do jornal com o valor gasto inserido no relatório 
de actividades de 2006 da Câmara quanto à recuperação de habitação social, 
comentando que em face da afirmação produzida e da prática efectuada havia uma 
disparidade e que ao contrário da CDU o grupo do Partido Socialista mantinha a 
mesma posição do passado; 

- Disse, a propósito do protocolo celebrado entre a Câmara e a URAP, que 
gostaria de ter acesso ao respectivo documento por fonte oficial do Município para 
poder formar uma opinião sobre o mesmo; 

- Manifestou o desagrado face às afirmações que foram produzidas pelos 
responsáveis do Partido Comunista quanto à arrecadação de receitas no Imposto 
Municipal sobre Imóveis, o que a divulgação da execução orçamental veio fazer com 
que caísse a mentira do roubo financeiro que a oposição tinha feito à Autarquia, uma 
vez que verificando a execução em Maio de 2007 e em Maio de 2006 se verificava um 
aumento, ironizando que tinha sido então um roubo de soma positiva; 

- Felicitou o arranjo da Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, na Freguesia de 
Ajuda, em Peniche; 

- Manifestou ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia que se encontra 
disponível para dar um contributo na elaboração de uma proposta para que se crie um 
sítio na Internet da Assembleia Municipal, autónomo do Município, passando para a 
prática o princípio da separação dos poderes entre Câmara e Assembleia e permitindo 
que se encontre uma solução técnica mais favorável para o envio dos documentos da 
Assembleia aos seus membros. 
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Orlando Santos: 
- Perguntou que medidas foram tomadas e que intervenções foram feitas nos 

acessos e arribas da Praia da Almagreira após o acidente ali verificado e porque não foi 
a praia classificada; 

- Suscitou a colocação de limitador de velocidade junto ao cruzamento de 
Reinaldes e Casais Brancos. 

 
Silvino João: 
- Perguntou se não era possível a instalação de sanitários e iluminação pública 

no Parque de Merendas de Ferrel; 
- Referiu que a Junta de Freguesia de Ferrel não concorda com a exploração do 

parque de estacionamento pelos Bombeiros Voluntários de Peniche da forma como tem 
sido efectuada e enquanto não for solucionada a questão dos bares. 

 
Paulo Santos: 
Referiu que as três maiores obras que estão em execução provêm do executivo 

anterior, o qual assegurou também o respectivo financiamento.  
 
Sebastião Batalha: 
- Salientou que o trabalho desempenhado por Presidente de Junta de Freguesia 

não é fácil devido aos parcos recursos humanos e financeiros que tem à sua disposição; 
- Enalteceu o trabalho que o actual Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel 

vem desenvolvendo na área da sua autarquia. 
 
Vitor Marques: 
Sugeriu a realização da reunião da Assembleia sobre o QREN. 
 
Rui Martins: 
- Disse que estão a confundir a Câmara Municipal com uma comissão de festas, 

organização de eventos ou empresa de marketing, visto a sua obsessão pela imagem e 
que a sua única preocupação é a realização de festas e promoção pessoal; 

- Disse não admitir faltas de consideração em relação ao seu trabalho em prol 
da freguesia;  

- Sugeriu que em vez de se esbanjar 35.000,00 € em concertos à porta fechada, se 
criasse um subsídio de alimentação para que todos os estudantes carenciados do nosso 
concelho possam ter direito a duas refeições diárias, visto que alguns deles, a única 
refeição que tomam é o almoço que em muitos casos já é subsidiado. 
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Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os seguintes esclarecimentos: 
- Peniche tem tido uma grande promoção, tendo até já recebido as felicitações 

de colegas autarcas; 
- Festival Sabores do Mar foi um êxito; 
- Tem havido boas sinergias com outros concelhos, nomeadamente com a 

Câmara Municipal de Óbidos, caso dos arranjos de estradas e urbanização de Serra 
d’El-Rei; 

- A questão da passagem em frente da Tupatur vai envolver uma solução muito 
cuidada; 

- Discorda que se esteja a preferir o surf em desfavor de outras áreas de actividades; 
- O executivo está a dar sequência ao PUB do mandato anterior; 
- Subscreve as sugestões sobre as questões de mobilidade; 
- Foi inaugurada a Biblioteca de Ferrel; 
- O estudo sobre o serviço de urgências do hospital está disponível no site da 

Câmara, e irá ser feita a apresentação pública do mesmo. Foi entregue ao Chefe de 
Gabinete do Ministério da Saúde com a justificação para a sua manutenção. O processo 
foi conduzido com o empenhamento de todas as forças políticas; 

- As dúvidas suscitadas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia serão esclarecidas posteriormente; 

- Agradeceu as referências que de positivo encerram na intervenção do 
deputado municipal Henrique Bertino; 

- O Festival Sabores do Mar teve um aumento de receita; 
- A Praia da Almagreira foi interditada, tendo sido impostas medidas de 

vigilância e efectuada a divulgação através da entrega de panfletos; 
- Aguarda-se a instalação do posto de abastecimento de combustíveis junto ao 

parque de merendas de Ferrel para complementarmente se resolver a situação do 
parque de merendas de Ferrel; 

- Discorda do Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel sobre a utilização do 
parque de estacionamento do Baleal pelos Bombeiros; 

- Tem existido uma relação institucional com a Assembleia Municipal em 
relação ao QREN; 

- Há condições para construção de ponte de madeira para ligação pedonal da 
IP6 ao Casal da Vala. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os seguintes esclarecimentos: 
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- A Câmara nunca chegou a ser contactada por quem lavrou o terreno no Baleal; 
- Está a ser desenvolvido estudo com vista ao reordenamento de espaço para 

implementação de parque de estacionamento na zona do Baleal; 
- Lembrou as receitas provenientes da feira mensal e que antes pouca expressão 

representavam em sede de cobrança; 
- Salientou o apoio concedido através da implementação de bolsas de estudo a 

alunos carenciados; 
- Peniche precisa de se afirmar ao nível de destino turístico, sendo que a 

realização de actividades lúdicas proporcionam esse desiderato; 
- Deu conhecimento que no mês de Agosto está patente no Edifício Cultural 

uma exposição do Senhor Eduardo Ferreira; 
- O actual executivo está a efectuar os pagamentos das grandes obras que se 

encontram em execução. 
 
Paulo Santos: 
- Aludiu que no caso das urgências não havia sequer empresa para efectuar o 

estudo e que poderia ter sido mais alargado e aprofundado: 
- Lembrou que o anterior presidente João Barradas transformou em muito este 

concelho com evidência para a construção da Barragem de São Domingos. 
 
João Gomes: 
- Referiu que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel tinha dado 

conhecimento na altura devida para o contacto a realizar com o responsável pelo 
terreno que foi arado. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período de audição do público usaram da palavra os munícipes, adiante 

identificados: 
 
Paulo Pernão, que disse ter ficado surpreendido com o facto dos terrenos que 

foram arados se destinarem a zona verde e de estacionamento em sede do POOC; 
Joaquim Pedroso, que aludiu à insegurança na circulação rodoviária entre 

Ferrel e o Baleal devido à falta de passeios, semáforos e ausência de passadeiras para 
peões. Referiu-se também às interrupções ocorridas no funcionamento da luz eléctrica 
em dias de chuva; 

Rosa Vala, que deu conhecimento dos problemas que persistem na Rua do 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.06.2007  *  Livro 17 * Fl. 87 

Casal Pardal, em Ferrel, devido à falta de acabamento dos passeios e limpeza de lixo em 
espaço transformado em lixeira e onde esteve instalado provisoriamente um contentor 
para o efeito e questionou que soluções são apontadas para que se resolva a situação; 

Eduardo Lopes, que fez referência à velocidade automóvel que se verifica na 
Avenida do Mar, à necessidade de reparação de buraco efectuado pela Telecom face à 
perigosidade que representa e afixação de mensagens de sensibilização nos contentores 
do lixo que contenham informação sobre a proibição de colocação de monos junto àqueles; 

Manuel Noivo, que aludiu à ausência de asfaltamento nos arruamentos do 
Solvillage I e à falta de água que também ali se verifica, tendo suscitado a construção de 
novos depósitos de abastecimento. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, a seguir identificados: 
 
Silvino João: 
Deu a s seguintes informações: 
- A Junta de Freguesia de Ferrel tem efectuado diversos trabalhos no âmbito da 

recolha de resíduos sólidos e reparação de buracos abertos por outras entidades, sendo 
que a respeitante à Telecom, apesar das insistências, é continuamente adiada; 

- O contentor da Rua do Casal Pardal foi relocalizado; 
- Afirmou, ainda, que é seu desejo a construção do passeio no Largo da Avenida 

do Mar e o acabamento dos passeios na Rua do Casal Pardal. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que problema da água é extensivo a todo o concelho e que estão em 

carteira dois projectos relacionados com o reforço de abastecimento de água à zona 
norte do concelho, que inclui a construção de novo reservatório de Ferrel e conduta de 
distribuição e no âmbito das águas residuais, que orçam em cerca de 3.000.000,00 €. 

 
Presidente da Câmara: 
Após agradecer a forma como as questões foram colocadas prestou os seguintes 

esclarecimentos. 
- Até final do mandato existe a preocupação de resolver a questão do PUB; 
- Logo que há conhecimento da interrupção da energia eléctrica existe a 

preocupação de se diligenciar junto da EDP o respectivo restabelecimento; 
- A Rua do Casal Pardal já se encontra asfaltada, aguardando-se o melhor 

momento com vista à execução dos passeios; 
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- Irá ser suscitado à Telecom uma acção conjunta com vista à resolução e 
reparação do buraco existente. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE O NOVO 

REGULAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara: 
Referiu que a nova versão do regulamento teve por base as disposições contidas 

no documento anterior, com as alterações introduzidas pelos contributos dos 
vereadores e adaptada à nova legislação produzida sobre a matéria. 

 
Henrique Bertino: 
Propôs a eliminação da alínea c) do n.º 2 do Artigo 18.º. 
 
Júlio Coelho: 
Propôs diversas correcções ao texto final do regulamento, a saber: 
 Art.º 7.º, Art.º 8.º, Art.º 17.º n.º 1 alínea a) e Art.º 17 n.º2 - alterar a referência ao 

artigo 14.º para Art.º 13.º; Art.º 18.º -  retirar alínea c); Art.º 18.º n.º 2 alínea g) - alterar a 
referência ao Art.º 21.º para Art.º 22.º; Art.º 19.º n.º 3 -  aditar “e os utentes” e alterar a 
referência aos Art.os 46.º 47.º e 48.º para os Art.os 44.º, 45.ºe 46.º, respectivamente, e aditar 
o Art.º 47.º e Art.º 34.º n.º4 -  eliminar “o parceiro” e “proibir” e aditar “ser vedada”. 

 
Submetido à votação, já com as correcções preconizadas, foi o regulamento 

aprovado, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DESAFECTAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO DE SEIS PARCELAS DE TERRENO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, foram 

presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação do domínio 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 29.06.2007  *  Livro 17 * Fl. 89 

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 40 m2, sita na 

Rua do Calvário, n.º 61, freguesia de Ajuda, concelho de Peniche, e que confronta do 
norte com Rafael Silva Matos, do sul com Rua do Calvário do nascente com Largo do 
Calvário e poente com Maria José de Sousa Dias Brás. (Reunião camarária de 
4.12.2006). 

 
b) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 139,00 m2, sita 

na Rua dos Açores, freguesia de Ajuda, concelho de Peniche, e que confronta do Norte 
e Poente com João Carlos Correia Amador e do Sul e Nascente com o Município de 
Peniche. (Reunião camarária de 23.10.2007). 

 
c) Parcela de terreno, destinada a logradouro e dependências, com a área de 

706,00 m2, sita na Rua do Norte, em Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia 
da Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e poente com Rua do Norte, 
do sul com Rua dos Lavadouros e do nascente com Rua José Júlio. (Reunião camarária 
de 2.10.2007). 

 
d) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 540,90 m2, sita 

na Rua Mendo Fóis Osório, em Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte com Rua Mendo Fóis Osório, do 
sul com Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo, do nascente 
com Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo e arruamento e do 
poente com Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo e Miguel 
Góis Guerreiro S. Lopes. (reunião camarária de 5.3.2007). 

 
e) Parcela de terreno, destinada a completamento de logradouro, com a área 

de 21,00 m2, sita na Rua Principal, no lugar de Casais de Júlio, freguesia de Atouguia 
da Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com Imojúlio – 
Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da, do sul com Herdeiros de Frutuoso dos 
Santos e do poente com Rua Principal. (Reunião camarária de 23.5.2005). 

 

f) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 117,50 m2, sita 
na Rua de São João, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta 
do norte com Maria Trindade Antunes, do sul com Fortunato Ratola, do nascente com 
Beco das Tramagueiras e do poente com Rua de São João. 

 
Postas à discussão não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, foram as deliberações aprovadas, por unanimidade, e 
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consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio 
privado do Município. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO À 

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE MUNICIPALIDADES COM MARINA/PORTO DE RECREIO: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 
usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

Presidente da Câmara: 
Referiu que a visita à marina de Lagos e dos contactos ali havidos 

proporcionam o acesso a informação sobre a possibilidade de adesão àquela associação. 
 

Paulo Santos: 
Questionou sobre as vantagens da adesão uma vez que a marina não dispõe de 

lugares vagos. 
 

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

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 quinze 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. 


