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ATA  N.º  1/2013 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  A S S E M B L E I A  

M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  1 4  D E  J A N E I R O   

D E  2 0 1 3 :  
 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Carlos Alberto 
Lourenço de Almeida (CDU), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa, os senhores Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), Raul 
Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano Serrano Sabino (CDU), António Filipe 
Monteiro Vitória (CDU) e Silvino Doirado Conceição João (PS), respetivamente 
Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda, Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e 
Ferrel, o senhor Afonso Clara (PSD), Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, e os senhores Anabela Correia Dias (PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), 
Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), João Manuel Jesus Gomes (PS), Vítor Miguel Silva 
Delgado Marques (PSD), José António Bombas Amador (CDU), Cristina Maria Luís 
Leitão (PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Natália Susana Colaço 
Rocha (PS), José António Leitão da Silva (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás 
(CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Licínio Pereira (CDU), Ademar Vala 
Marques (PSD), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Anna Clara Leal Rodrigues (PSD) 
e Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), reuniu-se, extraordinariamente, a Assembleia 
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia:  

1- Apreciação e votação do Projeto de Regulamento Municipal de Parques 
de Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 
na Cidade de Peniche e Zonas Adjacentes; 

2- Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 
da adesão do Município de Peniche à ADRO – Agência de Desenvolvimento Regional 
do Oeste. 

A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e cinco dos vinte e sete membros que 
compõe a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
trabalhos a senhora Arminda Brás (CDU). 

O senhor Afonso Clara (PSD) encontrava-se a substituir o senhor Presidente da 
Junta da Freguesia de Atouguia da Baleia, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU) e Álvaro Amador (CDU) encontravam-se a 
substituir os senhores Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU) e 
Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), que comunicaram a sua ausência nos 
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Não compareceu à reunião o senhor José Joaquim Franco Antunes (CDU), 
tendo a Mesa informado que havia considerado as faltas justificadas, nos termos da 
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alínea j) do n.º 1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 
Assistiram à reunião o senhor Presidente da Câmara, senhor António José 

Ferreira Sousa Correia Santos (CDU), o senhor Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge 
Alberto Bombas Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Jorge Serafim Silva 
Abrantes (CDU), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 
Domingos (PS). 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 

manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos 
termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos 
que foram solicitados e as respostas dadas: 

 
 Manuel António: 

Disse-se indignado por a estação de rádio 102 FM estar atualmente sediada em 
Caldas da Rainha. Perguntou onde está o poder autárquico na defesa de que a rádio 
local de Peniche. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que compreende que nas Caldas da Rainha existe melhor mercado e 
clientes para as rádios, do que em Peniche para abarcar os projetos da rádio. O 
problema é que a rádio 102 FM é um projeto privado e é natural que as empresas 
privadas procurem localidades, como Caldas da Rainha.  

 
 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que percebe as preocupações apresentadas, mas alerta para o facto que a 
situação atual dos órgãos da comunicação têm que procurar clientes para resistir e a 
rádio não é da tutela da autarquia, mas sim de dependência governativa própria. Em 
relação à deslocação da rádio para outro concelho, acrescenta que não tem tido 
nenhuma dificuldade de fazer as entrevistas, dado que se realizavam na rádio em 
Peniche ou na Câmara de Peniche. Sugere que se poderia solicitar mais informações à 
rádio e que a própria rádio poderá informar os seus ouvintes sobre os seus projetos 
atuais e desenvolvimento da sua atividade. 

 
 Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 

Disse que concorda com as explicações dadas pelo senhor Presidente, mas 
também está surpreendido, porque durante algumas semanas vai decorrer um 
programa sobre a Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia e acha este percurso normal 
para alcançar mais ouvintes. É natural que a rádio procure notícias por todo o Oeste e 
não só por Peniche e depreende-se que se trata de uma questão de dinheiro. 

Além disso, reconhece que provavelmente não é dado o apoio necessário à 
rádio. Mas intenciona dar reconhecimento à rádio: ao colaborador senhor Luis e aos 
profissionais pelos seus desempenhos prestados na rádio. Referiu o jornal A VOZ DO 
MAR que também poderia melhorar, assim como, outros jornais que já estiveram em 
Peniche, mas que tiveram de sair, devido à falta de sustentabilidade, dado às 
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dificuldades económicas das empresas em Peniche, assim como das entidades públicas. 
No entanto, a rádio tem desempenhado um papel importante no auxílio nas campanhas 
eleitorais e no desenvolvimento das atividade políticas. 

 
 Paulo Balau (PSD): 

 Disse que mesmo com a deslocação da rádio, a cobertura das notícias de 
Peniche irão continuar. Mas no entanto, acha que se deve refletir sobre este assunto. 
Porque agora poderá ser a rádio a sair de Peniche e depois poderão ser outras 
empreses. Além disso, ainda existe a questão da derrama que será para aplicar em 
Peniche. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que não se deveria questionar a decisão que a rádio tomou, porque esta 
decisão é inquestionável, dado que só os proprietários poderão decidir qual a sua 
opção. É compreensível que rádio tente procurar outras opções, dado que o espaço 
publicitário em Peniche estar cada vez mais restringido. Assim como, compreende a 
preocupação demonstrada pelo senhor Manuel António e subscreve também o que o 
deputado Henrique Bertino disse. Salientou a importância da rádio em dar voz às 
pessoas, aos problemas locais e permitir debates.  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA  
 

1-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO CONDICIONADO E DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DUR AÇÃO LIMITADA NA CIDADE DE PENICHE E ZONAS 

ADJACENTES :  
 
Passando a assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 

 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Passou a palavra ao senhor Vice-Presidente da Câmara, por ser este edil que 

tem acompanhado o processo de elaboração do regulamento. 
 

 Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que houve duas reuniões no dia 17 e 26 de dezembro, onde resultaram 

alterações. Além disso, disse que existem outras propostas que poderão complementar 
o texto final do regulamento. 

 
 Cristina Leitão (PSD): 

Leu o documento que a seguir se transcreve: 
«Dado que hoje temos uma Assembleia extraordinária para discutir quase 

exclusivamente um regulamento de estacionamento, permitam-me que faça aqui uma reflexão 
mais cuidada sobre esta matéria. 

Naturalmente interessa-me, nesta intervenção, fazer algumas considerações sobre o 
regulamento aqui em discussão, mas interessa-me também fazer alguns alertas e, acima de tudo 
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algumas reflexões sobre políticas de estacionamento para o nosso concelho. 
 Em termos gerais quanto ao documento a votação interessa dizer o seguinte:  
1.Estamos perante um regulamente que apesar de ter uma denominação complexa visa exclusivamente definir novas áreas de estacionamento pago.  
2.Relativamente ao preâmbulo do documento, mesmo que se entenda que é “palha”, deve corresponder, no mínimo, àquilo que é o conteúdo do regulamento. Poderia estar bem enquadrado se estivéssemos a discutir um Regulamento de Estacionamento, ou um Regulamento de Trânsito e Estacionamento, como existem em 

tantos municípios. O problema é que este preâmbulo sugere que este regulamento vai resolver 
problemas e melhorar a circulação rodoviária no nosso concelho, quando efetivamente não vai 
fazer nada disso, porque hoje só estamos a discutir a questão do aumento de estacionamento a 
pago. Só isso! 

3.Portanto, quanto a este assunto, acho que o preâmbulo deveria clarificar esta questão e quando muito explicar que este aumento de estacionamento pago acontece porque a CM precisa de receitas por força da sua adesão ao PAEL. O regulamento não vem resolver nenhuma questão de coerência ou harmonia no 
ordenamento, e muito menos contribuir para a disciplina e melhoria da circulação rodoviária.  

4.Importa ainda dizer que o documento apresenta incorreções, incluindo ainda algumas que por lapso não foram detetadas aquando da discussão do texto no grupo de trabalho. Como exemplo temos a definição de residente que, na sua segunda parte, mistura exercício de atividade profissional com domicílio principal e 
vida familiar, não ficando claro o que se pretende, porque parece que reconduz tudo à questão da 
habitação.  

Quanto ao modo de elaboração deste documento, considero ter sido benéfica a 
constituição do grupo de trabalho por nós proposto, porque verificamos, logo após a leitura do 
documento inicial, ser necessário uma discussão cuidada para acautelar algumas situações que 
não beneficiariam nem a população, nem a Câmara Municipal.  

Tenho, naturalmente, a lamentar que se tenha apresentado à AM o documento em 
Outubro de 2012, mas que a primeira reunião de trabalho só tenha acontecido nas vésperas da 
AM do fim de Dezembro. Depois as duas reuniões seguintes aconteceram quase a correr para 
voltar a enviar, rapidamente, o assunto à AM, tornando-se assim difícil o trabalho deste grupo e, 
portanto, acho que posso dizer que “depressa e bem não há quem”!  

Perante isto os problemas reais de estacionamento ficaram por resolver, porque a câmara 
neste caso apenas se preocupou com a obtenção de receitas. Naturalmente não concordo de todo 
com esta posição. Para mim tínhamos sim que optar, primeiro, por resolver a situação das 
pessoas.  

A Câmara Municipal conhece os problemas a que me refiro, quanto mais não seja 
decorrentes das nossas intervenções aqui na Assembleia ou na Câmara Municipal, expondo 
problemas distintos que ocorrem especialmente na época balnear, mas não só.  

Mas como continuo mandatada para este compromisso, aqui resta-me denunciar os 
problemas e apresentar soluções. 

Exemplo disso foi o documento entregue pelo PSD na Câmara Municipal, durante o 
anterior mandato, aquando da discussão das UOPG da Gamboa, Papôa e Baleal. Era um que 
tinha várias considerações sobre formas de ordenar e regulamentar o estacionamento nessas 
zonas.  

Também o fizemos, por exemplo, com o nosso inquérito sobre a segunda fase do fosso da 
muralha, e que foi totalmente entregue à câmara municipal, indo em anexo um documento de 
componente mais técnica que também tinha referências à forma de atuação face ao 
estacionamento nessa zona.         

E, naturalmente, as muitas intervenções nesta Assembleia sobre questões concretas 
como o estacionamento de autocaravanas, por exemplo.  

Perante isto, o que seria desejável é que a Câmara Municipal tivesse iniciado, já há 
muito tempo, esta discussão.  

Reconheço que se trata de uma temática complexa, com muitas variáveis, e pode a 
Câmara não ter qualquer interesse em lançar a discussão por saber ser difícil resolver algumas 
matérias; por saber que algumas decisões podem implicar depois alguns investimentos; ou ainda 
por saber que algumas decisões podem ser fortemente contestadas pelos munícipes, entre mais 
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uma mão cheia de possíveis impedimentos.  
Sei também que se na discussão do regulamento de hoje houve momentos de maior 

conflito na “negociação” das matérias, então também sei que uma discussão tão ampla como o 
trânsito e o estacionamento no nosso concelho poderia resultar em grandes divergências.  

O PSD não tem nenhum problema em assumir posições concretas, aliás já o fizemos 
relativamente a algumas questões, porque queremos assumi-las em benefício da melhoria das 
condições de vida da nossa população e dos nossos visitantes, e por isso como mais vale tarde que 
nunca lanço aqui o desafio – fazer uma agenda para discussão de matérias a compreender no 
futuro Regulamento de Trânsito e Estacionamento do concelho de Peniche.    

Tenho, consciência que é um trabalho árduo, mas é fundamental assumi-lo para resolver 
situações e problemas concretos, porque virar as costas não os resolve e, continuar a ignorar estas 
evidências torna-se cada vez mais prejudicial para o bem-estar das populações.  

Sr. Presidente,  
Neste sentido, permita-me ainda tecer algumas considerações gerais.  
Sabe-se que a regulamentação do estacionamento é fundamental nas políticas de 

ordenamento do território e nas políticas de mobilidade. Sabe-se que é naturalmente complexo 
associar dinâmicas distintas a atores diferenciados, e por isso há que coordenar as localizações 
com os fins a que se destinam, ter portanto atenção às especificidades do nosso território.  

Por exemplo, não podemos comparar a Consolação ao Baleal. Ou, não podemos 
comparar o centro histórico de Peniche com a zona junto ao tribunal. Apesar de poderem ser 
parecidos não são iguais, e isso faz toda a diferença. 

Como está na moda falar em alteração de paradigma, e pegando nessa expressão, acho 
que importa não apenas dar resposta à necessidade de lugares de estacionamento aumentando o 
número de lugares, mas “mudar de paradigma” e pensar na forma de tornar sustentável todo o 
sistema. Por isso falar de estacionamento é falar de muitas outras coisas que estão interligadas – e 
com isto falamos necessariamente de ordenamento do território.  

É assim desejável, e dou alguns exemplos: 
- Uma utilização mais eficiente das infraestruturas e recursos disponíveis. Por exemplo 

com a gestão de parques de estacionamento gratuito em locais estratégicos. Se pensarmos que no 
verão temos sobrecarga de automóveis nas imediações das praias, especialmente nas áreas 
urbanas, podemos “procurar” nas infraestruturas existentes o que eu chamo de áreas de 
estacionamento deslocalizado.  

Estas áreas que não servem habitualmente o estacionamento da praia, podem passar a 
servir se mudarmos algumas coisas, entre elas a divulgação da própria área de estacionamento 
com benefícios para quem as utiliza, por exemplo, ser gratuito, ter acessos seguros, confortáveis e 
aprazíveis, ter transportes alternativo, entre outros, e com isto libertar as áreas de maior pressão. 
No fundo há que avaliar corretamente a dimensão da nossa oferta tendo em consideração a 
acessibilidade e o transporte mais sustentável; 

- a necessidade de proteger determinadas zonas do território, introduzindo limitações 
expressas ao estacionamento e circulação nas chamadas zonas sensíveis, como arribas, falésias, 
dunas, muralhas. Neste caso posso referir o problema que é a utilização que muitos 
autocaravanistas fazem na nossa Muralha, junto ao Baluarte da Gamboa. Aqui é flagrante o 
estacionamento em cima da estrutura da própria muralha só para estarem com vista mar. Trata-
se de uma agressão grave ao nosso património, portanto um problema a ter que ser resolvido. 

- a adoção de soluções de mobilidade diversificada, que podem ser soluções inovadoras 
que podem permitir a criação de novos nichos de mercado e de negócio. Posso dar como exemplo 
concreto as bicicletas, outras formas de utilização do comboio turístico ou até mesmo uma espécie 
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de tuc-tuc como agora se vê em Lisboa, que sirva para transportar mais do que uma pessoa. Neste 
campo a imaginação não pode ter limites! Por isso é importante inovar! 

- a introdução de uma política de estacionamento concertada, em que por exemplo quem 
fica mais perto do serviço ou da praia fica sujeito a uma taxa para estacionar, mas quem opta por 
estacionar de forma mais deslocalizada, não paga e pode ter acesso a outros serviços. Posso dar 
como exemplo a ilha espanhola de Menorca, onde os lugares de estacionamento junto às praias 
são em número muito reduzido e sujeitos a tarifas muito altas, e depois à medida que nos 
afastamos da praia vamos tendo parques com tarifas mais reduzidas até termos o tal parque 
deslocalizado mas gratuito. Depois naturalmente criaram condições para que as pessoas tenham 
do trajeto à praia um percurso aprazível.       

- a oferta diversificada para utilizadores de autocaravanas, naturalmente com a 
construção de parques de autocaravanas, com tarifas apelativas e serviços adequados, para que os 
seus utilizadores optem maioritariamente por esta solução, mas poderão existir outras 
modalidades para o estacionamento e permanência, com critérios bem definidos, de autocaravanas 
em locais específicos mediante o pagamento de taxas por usufruírem de tais situações 
privilegiadas. Recordo aqui que por exemplo em França, especialmente nas áreas costeiras, as 
autocaravanas não podem pernoitar em qualquer lugar, e portanto todos respeitam estas regras e 
regressam aos locais próprios para passar a noite. E isto também tem de ser possível aqui! 

- a implementação de pistas cicláveis e percursos pedestres. O plano de acessibilidades 
que existe põe a tónica no lazer, mas deveria ter sido pensado para que estes percursos viessem a 
apoiar, também, as vivências de todos os dias, e numa rede integrada pudessem servir diferentes 
utilizadores. O importante seria privilegiar estes percursos relativamente ao automóvel. Por 
outro lado, é sempre fundamental melhorar questões técnicas para que não haja automóveis 
estacionados em plena ciclovia, como já pude assistir.   

- resolver a situação do estacionamento anárquico. Nesta perspetiva, a gestão tem de ser 
entendida como uma responsabilidade partilhada entre a Câmara Municipal, as forças de 
segurança, e os munícipes ou visitantes, mas só com um regulamento e ações específicas nos 
locais mais críticos é que é possível melhorar esta questão.     

- a imposição de limites no estacionamento junto às praias em função da capacidade de 
carga de cada praia. Temos de contribuir para o equilíbrio do sistema na medida em que a 
possibilidade de estacionar facilmente numa zona de praia pode criar uma sobrecarga de pessoas 
nessa praia.  

- a limitação à publicidade móvel. Refiro-me aos veículos que, com ou sem atrelado, são 
estacionados em locais estratégicos, para publicidade, sem contribuírem com as taxas devidas em 
publicidade, mas contribuindo como poluição visual e, muitas das vezes, para criar confusão nos 
condutores porque poderem ser confundidos com sinalização de trânsito. É, com as 
autocaravanas, um dos casos gritantes em que nada se resolve com este regulamento que 
discutimos hoje porque pouco ou nada disto se passa nas zonas de estacionamento pago. 

Para terminar quero apenas dizer que não concordo com a forma como a autarquia 
pretende gerir estas matérias, onde opta por fazer “mini-regulamentos” à medida das suas 
necessidades.  

Tentei demonstrar que esta solução não resolve problemas porque estes problemas são 
integrados e impossíveis de dissociar.  

Para terminar dou como exemplo a solução encontrada, neste regulamento, para o 
estacionamento na Praia de Peniche de cima. Definiu-se uma área a pagar na zona 
infraestruturada; imediatamente ao lado, também na zona infraestruturada, temos uma área que 
não se paga. E portanto daqui resulta, que chega primeiro à praia tem o direito a estacionar de 
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forma gratuita, quem chega depois tem o dever de pagar! E estamos a falar exatamente do mesmo 
serviço. Aliás acho que quem apanha o lugar em que não se paga ganha duas vezes, não paga e 
até fica mais próximo da escada de acesso à praia.  

O regulamento faz esta gestão tendo em conta se os utilizadores se levantam mais cedo 
ou se somos mais dorminhocos. Os que dormem mais são penalizados!  

Eu tenho de levar carteira, se quiser ir de carro!» 
 

 Anabela Dias (PS): 
Disse que o senhor Presidente da Assembleia mencionou que este assunto foi 

abordado na última reunião da Assembleia Municipal. No entanto, recorda que esta 
questão já foi referida em setembro e nessa reunião da Assembleia Municipal o membro 
da bancada do PS, Tiago Gonçalves, apresentou discordâncias sobre o conteúdo das 
normas do referido regulamento. O deputado do PSD, Ademar Marques, corroborou 
com as questões colocadas e sugeriu a constituição de uma comissão composta por 
representantes dos diversos partidos políticos e da mesa da Assembleia Municipal para 
trabalhar a proposta do regulamento. Nas três reuniões, o PS não esteve presente só na 
primeira, e com a colaboração da Câmara Municipal pelo senhor Vice-Presidente e 
responsável pelo pelouro do trânsito, senhor Jorge Amador, participaram e 
contribuíram todos na discussão dos assuntos colocados. O PS voltou a fazer 
novamente a análise ao regulamento e detetou as seguintes incorreções: 

- Relativamente ao n.º 1 do artigo 2.º existem dúvidas de que a Consolação 
possa ser considerada como zona adjacente da cidade de Peniche. 

 - Relativamente à alínea l) do n.º 1 do artigo 4.º existe a questão o que é o cartão 
de assinante e quais são as condições para ter acesso ou direito ao mesmo. 

- Relativamente à alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º parece haver uma repetição 
com a alínea a) do artigo 20.º e uma dúvida relativamente ao estacionamento de 
autocaravanas, dirigindo-se com esta questão ao senhor Presidente. 

- Relativamente aos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 10.º sobre a circulação nos parques de 
estacionamento contêm normas desnecessárias e insignificantes. 

-Relativamente ao n.º 1 do artigo 15.º, o mesmo refere-se aos limites horários, 
onde é questionado o pagamento nos feriados e o pagamento na cidade que permanece 
neste regulamento. 

-Relativamente à alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º parece haver uma repetição 
com o n.º 4 do artigo 8.º, dado que os dois se referem a ocupação de só um lugar de 
estacionamento. 

-Relativamente ao artigo 25.º, o mesmo refere-se à isenção do pagamento de 
taxas e questiona se os veículos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia que 
estejam ao serviço terão que pagar. 

-Relativamente ao artigo 29.º existem dúvidas ao direito do cartão de residente. 
-Relativamente ao artigo 30.º e artigo 31.º subsiste a incerteza nas competências 

do senhor Presidente da Câmara Municipal, na atribuição e renovação do cartão de 
residente. 

-Relativamente ao n.º 2 do artigo 31.º remete para o n.º 1 e n.º 3 do artigo 30.º, 
mas no entanto, o artigo 30.º não tem o n.º 3. 

-Relativamente ao n.º 1 do artigo 34.º, o mesmo aponta para a duração limitada 
de estacionamento e a atribuição de um cartão de assinante. A questão consiste na 
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discussão se os residentes com garagem nessas zonas (F e I – Consolação e Baleal) 
poderão também obter um cartão de assinante. Em relação ao n.º 3 do artigo 34.º que 
refere a proibição de estacionamento em lugares de cargas e descargas e lugares para 
condutores com deficiência, persiste a dúvida de um titular de cartão assinante, mesmo 
com a incapacidade motora não poder estacionar nesses lugares. No n.º 4 do artigo 34.º 
não é entendido o fundamento. 

-Relativamente ao n.º 2 do artigo 36.º refere-se ao pedido de emissão de cartão 
assinante para o qual é necessário preencher os documentos mencionados nos n.ºs 1 e 3 
do artigo 30.º, mas nesses n.ºs não são mencionados quaisquer documentos.  

-Relativamente ao n.º 1 do artigo 37.º e o n.º 3 do artigo 38.º que menciona a 
atribuição do cartão assinante ou o pedido de renovação e substituição do cartão 
assinante, subsiste a questão da competência da Câmara Municipal de Peniche o do 
senhor Presidente.  

Lamenta a má qualidade do regulamento apresentado e dado a esse facto irão 
votar contra.  

 
 Carlos Santana (PSD): 

Disse que não entendia como um documento elaborado por outro órgão poderá 
ter tantas incoerências, como já mencionadas anteriormente pela colega do PS. O que 
saltou à vista é a alínea b) do artigo 41.º, onde é definido a proibição de estacionamento 
em zonas de duração limitada. Mas no entanto, o artigo 26.º refere-se à atribuição do 
cartão assinante e não é referenciado nenhum horário limitado. 

Também coloca a indagação da atribuição do cartão só aos residentes, que por 
sua vez, só necessitarão do estacionamento à noite, dado que durante o dia estariam 
noutro local a trabalhar, mas pelo regulamento teriam o direito de estacionar o dia todo 
sem ter utilidade. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que reconhece e assume a responsabilidade de que o regulamento tem 
diversas falhas e entende que se deve fazer o possível para corrigir e elaborar um 
regulamento à medida. 

 
 João Gomes (PS): 
 Disse que não reconhece o texto apresentado, e acha que não foi analisado nas 
reuniões. Como também não sabe se é o texto inicial ou se é outro texto alternativo, 
dirigindo a palavra ao senhor Presidente. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que o texto que foi enviado é o texto que sofreu algumas alterações e que 
foi enviado juntamente com um texto dele.  
 
 João Gomes (PS): 

Disse que o texto aqui apresentado nunca foi analisado e o mesmo foi enviado 
após a conclusão das duas reuniões. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
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Disse que não foi, dado que não foi solicitado, nem foi exigido. 
 

 João Gomes (PS): 
Disse que o texto deveria refletir o que foi discutido na reunião, no entanto, não 

poderão concordar ou discordar, dado que estes assuntos não foram debatidos na 
reunião. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que o regulamento faz parte integrante das peças e que não foi discutido, 
porque entenderam que não era necessário e porque não o solicitaram. Mas no entanto, 
reconhece que poderiam ter analisado ponto a ponto. 

 
 Ademar Marques (PSD): 

Disse que rececionou o texto na quinta-feira e reparou que as alterações 
acordadas na reunião de grupo não foram tidas em consideração neste texto. Concorda 
com algumas questões levantadas pelo PS e alerta para o facto que seria benéfico se 
houvesse mais tempo para aperfeiçoar o documento. 

Advertiu que o que tinha ficado acordado não está transcrito no texto: os 
cartões de residente deixariam de existir com algumas exceções em algumas zonas, mas 
por sua vez uma redução drástica de números de estacionamento. Concorda com a 
dúvida colocada pelo PS em relação ao título de documento que na sua opinião poderia 
resolver-se com a transformação do texto ao longo do regulamento em duração limitada 
no concelho de Peniche, em vez de cidade de Peniche e zonas adjacentes 

Não concorda com a questão levantada pelo PS em relação às autocaravanas, 
mas no entanto, entende também que o regulamento não explica com clareza a 
diferença, onde é autorizado o estacionamento e onde não.  

Chamou a atenção que em relação ao artigo 15.º havia um conflito com o artigo 
15.º e artigo 26.º que no entanto desapareceu, mas todavia o artigo que deveria ser 
suprimido deveria ser o artigo 15.º. Com a consequente remissão e alteração das 
remissões, como por exemplo o artigo 30.º, como referiu o PS, no fundo é o artigo 29.º, 
porque houve uma alteração na numeração e não não nas remissões. 

Entende que em relação à questão do cartão de assinante não faz sentido nos 
parques de estacionamento e assim acha que o artigo 41.º deveria ser retirado. 

 
 Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 

Disse que confia nos documentos apresentados e que tem a consciência que 
quando algo corre mal, assume a responsabilidade, como faz habitualmente. Todavia, 
acha que na reunião de grupo dever-se-ia ter tido alertado estas falhas para não se 
discutir na Assembleia assuntos que se podiam resolver antes. 

Sugere pegar nas observações colocadas por todos os intervenientes e corrigir e 
elaborar um texto. 

 
 Américo Gonçalves (PS): 

Disse que concorda com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, 
senhor Henrique Bertino, porque acha que todos deveriam ter visto as situações 
referidas, mas presumiu que iria receber todos os documentos. Alerta para o facto, que 
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as plantas que acompanham o regulamento não estão percetíveis, dado que não contêm 
os nomes das ruas e são estão divididas em letras. 
 
 João Gomes (PS): 

Disse que participou na comissão e contribuiu com sugestões. Dirigindo-se ao 
que o senhor Henrique Bertino disse que, quando falha assume a sua responsabilidade. 
No entanto, acha que não teve qualquer culpa, porque a comissão não se debruçou 
sobre esta matéria. Afirmou que o senhor Vice-Presidente o tinha informado que o texto 
elaborado com as alterações sugeridas seria enviado no dia a seguir, mas não foi o caso. 

 
 Anabela Dias (PS): 

Disse que respondendo ao senhor Henrique Bertino e pedindo permissão ao 
senhor Presidente, algumas falhas no texto já tinham sido detetadas em setembro pelo 
PS e que não deveriam aparecer novamente.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que alertou na última reunião para que seria benéfico se o grupo de 

trabalho tivesse tido mais 15 dias para discutir melhor o texto antes levar este 
regulamento à Assembleia, dirigindo a palavra ao senhor Presidente da Assembleia, 
Rogério Cação. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que confirma a questão de adiar a Assembleia, mas foi devido ao pedido 
urgente da autarquia que a reunião foi marcada para este dia. Salienta que o documento 
contém falhas e que tem que ser alterado, passando depois a palavra ao senhor 
Presidente da Câmara.  

 
 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que partilha alguns aspetos apresentados pela senhora Arquiteta Cristina 
Leitão, como por exemplo a questão do plano da mobilidade, a questão do plano 
estratégico das ciclovias, etc.  

Não obstante, alude para o assunto que todos têm a sua responsabilidade neste 
contexto e que o regulamento é uma matéria bastante complexa, como já deu para 
perceber. Além disso, este regulamento interfere com interesses, hábitos e 
inclusivamente pontos de vista políticos. 

Existem questões, onde todos deverão assumir as suas responsabilidades e 
esclareceu a Dr.ª Anabela Dias de que não existe qualquer dúvida em relação à 
liderança política, passando a palavra para o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. 

 
 Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Disse que em relação à intervenção da deputada Dr.ª Anabela Dias que o 
regulamento foi objeto de apreciação em seis reuniões de Câmara e teve o consenso das 
três forças políticas. Assim, este documento foi objeto de consulta pública e teve três 
contributos. Além disso, explicou à Dr.ª Anabela Dias o funcionamento da Assembleia. 

Em relação às questões colocadas pela senhora Arquiteta Cristina Leitão foi 
explicado que durante os dois mandatos houve a preocupação em organizar os espaços, 
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ordenar e criar condições de estacionamento em Peniche. Existem zonas de 
estacionamento em Peniche, assim como no concelho que oferecem uma boa 
alternativa. Todavia, alerta para o facto que ainda existem problemas a resolver, como 
por exemplo o estacionamento na Ilha do Baleal, como também junto à praia e Forte da 
Consolação. 

Foi esclarecido que se realizaram três reuniões da comissão de trabalho e que na 
realidade na primeira reunião, o partido PS não esteve presente e nas seguintes duas 
que se realizaram a 17 e 26 de dezembro foram discutidas diversas questões. Na última 
reunião os objetos de discussão foram a aferição das zonas de estacionamento, a 
clarificação do processo de atribuição de cartões de residente e o ponto de revisão do 
regulamento. 

Informou também que as propostas apresentadas foram todas incluídas e foram 
enviadas pelo senhor Presidente da Assembleia na quinta-feira, dia 10, antes do 
compromisso assumido com os membros da comissão. 
Faz um reparo em relação ao funcionamento da Assembleia e sugere que as propostas 
apresentadas pelos membros da Assembleia devem ser avaliadas ponto a ponto e se for 
necessário fazer as respetivas alterações. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que a mesa da Assembleia tem autoridade para dirigir os trabalhos e 
dispensa os conselhos dados pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. 

 
 Anabela Dias (PS): 

Disse que tem conhecimento do funcionamento da Assembleia e que não 
necessita do ensinamento do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. 

 
 Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 

Disse que concorda com a senhora Arquiteta Cristina Leitão e com a Dr.ª 
Anabela Dias. Acha que realmente há necessidade de um regulamento para Peniche e 
concelho de Peniche, mas no entanto, duvida da vontade da Câmara que se esquece do 
concelho de Peniche. Entende que se deverá inicialmente aprovar o regulamento de 
trânsito de estacionamento de Peniche e só depois da aprovação, regulamentar o 
concelho, dado que as caraterísticas da cidade não são iguais às do concelho, como por 
exemplo: a questão do estacionamento da Consolação não se pode comparar com o 
problema de estacionamento do Baleal. O regulamento não serve para os moradores do 
Baleal e assim seria obrigado a votar contra à aprovação do regulamento, porque o 
partido da CDU não é a favor de cobrar estacionamento no Baleal, com exceção na Ilha 
do Baleal. Alerta para o facto de que o estacionamento alternativo no Baleal este ano já 
não está à disposição, dado que os proprietários já avisaram que este ano intencionam 
cultivar os seus terrenos. Além disso, lamenta que as verbas geradas na freguesia de 
Ferrel são aplicadas na cidade de Peniche ou no concelho, mas sem o seu conhecimento. 
Concluindo a intervenção expressou novamente a sua posição em que poderia votar a 
favor para as outras zonas de estacionamento, no entanto, não iria dar o seu voto a 
favor para o estacionamento no Baleal. 

 
 Paulo Balau (PSD): 
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Disse que gostaria de clarificar um aspeto relativo aos estacionamentos pagos 
em Peniche e no concelho de Peniche. Com a entrada em vigor deste regulamento as 
anteriores deliberações ficarão sem efeito. Está-se a referir em concreto à instituição dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche que com este regulamento irá perder uma das suas 
fontes de receita. Coloca a questão se a Câmara irá compensar os Bombeiros 
Voluntários de Peniche pela sua perda, como já ouviu numa conversa informal que 
existia uma verba para as juntas de freguesia para compensar o seu prejuízo. Assim, 
solicita clarificação sobre este assunto. 

 
 José Leitão (PSD): 

Disse que também não conseguia identificar os mapas em anexo, como o Prof. 
Américo Gonçalves. Destacou a brilhante intervenção feita pela senhora Arquiteta 
Cristina Leitão sobre os problemas de trânsito e da sua disciplina no concelho de 
Peniche.   

Colocou uma questão atinente ao estacionamento, onde se referia à sua zona de 
residência que tinha sido a única a ser taxada durante todo o ano, enquanto outros 
locais tinham o fim-de-semana livres de taxas. 

Recebeu um pedido do construtor daquelas habitações para, alertar a Câmara 
de que existem alguns condicionalismos na aprovação daquele loteamento e da 
particularidade referente ao estacionamento e que iria amanhã fazer a prova 
documentalmente. 

Também coloca a questão se será a Câmara a gerir o estacionamento ou se seria 
através de uma concessão. 

  
 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que em relação à última pergunta teria que solicitar ajuda à senhora Dr.ª 
Josselène Nunes, dado que não saberia se teria que ir à Assembleia ou não. 

Em relação às questões expostas pelo senhor José Leitão foi transmitido que 
houve um momento de participação pública e o que foi aprovado o loteamento com um 
espaço com a previsão de não cobrança, mas este refere-se ao estacionamento na cave. 

 O estacionamento envolvente ao edifício é entendido como qualquer outro e 
assim é propriedade do Município, ou seja, o que ficou combinado foi de criar um 
estacionamento com a condição de poder ser concessionado um dia ou não. 

 
 Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Disse que o conjunto de questões colocadas pelo senhor Paulo Balau algumas 
não fazem parte do regulamento. Em relação às verbas provenientes da receita dos 
estacionamentos terá que ser discutida na Câmara. 

Todavia, existem duas situações concretas: uma é a situação entre a Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche no interior da cidade e outra situação é no Baleal 
que está suspensa, dado os Bombeiros não terem condições reunidas para manter o 
serviço e além disso, houve conflitos e problemas entre os Bombeiros, comerciantes e 
até com a Junta de Freguesia de Ferrel. 

Informou que em relação às questões colocadas pelo senhor Paulo Balau, não 
tem conhecimento relativamente às verbas para as freguesias. Esclareceu que com o 
consentimento da Câmara Municipal, o valor ou parte significativa do valor da receita é 
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para investir na melhoria da rede viária. 
Em relação à questão colocada pelo Vereador senhor José Leitão argumentou 

que são sessenta e um lugares que a Câmara tem que encontrar uma solução para a sua 
organização e que ao mesmo tempo possibilite uma eventual receita. Ademais, 
informou que foi feita a intervenção na Feira Mensal, onde foi organizado um espaço de 
estacionamento para mais de duzentas e quarenta viaturas. 

 
 José Leitão (PSD): 

Disse que não foi respondido à sua pergunta sobre a razão de ser o único lugar 
a ser taxado o ano inteiro, será que existe algum critério? 

 
 Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Disse que é um critério em termos de organização de questões de segurança. 
Além de que, o regulamento é uma proposta que está para discussão na Assembleia. 

Em relação às questões colocadas pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Ferrel, senhor Silvino João, onde se refere que todas as Juntas de Freguesia foram 
ouvidas sobre a proposta, é relembrado que solicitou equidade na proposta e que todas 
as freguesias com praias deveriam ter zonas de estacionamento pago, não podendo ser 
só Ferrel ou só a Consolação. Essa preocupação foi tido em conta e a proposta 
contempla a resolução do problema. 

Ainda acrescentou que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, 
senhor Silvino João tinha mencionado na sua intervenção anterior que os problemas 
não existiam só na cidade, mas sim também no concelho, foi esclarecido que durante a 
tarde a zona de Lagide foi discutida para devolver espaço aos cidadãos. 
 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que os mapas teriam que ser ampliados a 200 % para se poder verificar os 
nomes das ruas. 

 
 Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 

Disse que esteve presente na reunião e que logo desde do início concordou com 
estacionamento na Ilha do Baleal, com o parque de estacionamento junta à praia do 
Baleal teria que se discutir, lamentando que estas observações não terem ficado 
registadas em ata. 

Em relação à questão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche 
explorarem o parque de estacionamento, esclareceu que naquele último ano foi uma 
confusão, não se sabia ao certo quem estava a cobrar o estacionamento. Além de haver 
desorganização, não foi permitido a entrada da carrinha da Junta de Freguesia de Ferrel 
no estacionamento para poder efetuar o serviço de limpeza. 

Esclareceu que foi eleito pelos comerciantes e habitantes da freguesia e assumia 
o que tinha dito, mas não era contra os Bombeiros Voluntários de Peniche, como tinha 
sido acusado pelo senhor Paulo Balau num artigo no jornal da Voz do Mar. 
 
 Paulo Balau (PSD): 

Disse que também tinha sido eleito pelos sócios dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche e solicitava que este assunto ficasse registado em ata. Entende que, o que foi 
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dito é grave, dado que não se tratava de uma confusão. As pessoas que lá estavam para 
cobrar tinham as suas instruções e tinham que cumprir. A Direção da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche teve em consideração os comerciantes e colocou à 
disposição uns cartões para poderem até disponibilizar a alguns dos seus clientes 
regulares que só iam beber café. 

Ficou surpreendido com a informação que as verbas obtidas eram para a 
melhoria da rede viária, porque pensava que parte significativa fosse para o PAEL. 
Também acha que não se sente com capacidade de aprovar um regulamento destes, 
sem saber o que irá acontecer com o que estava para trás.  

 
 Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Disse que a provação do regulamento não teria que ter como condição a 
negociação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Este assunto 
poderia conversar-se posteriormente, porque certamente não se iria sancionar os 
Bombeiros. 

Esclareceu que este processo é anterior à linha de crédito e nada tem a ver com 
este assunto. É natural que uma das medidas constantes no PAEL é a receita através 
desta forma, mas depois é uma opção que a Câmara irá tomar para quem irá distribuir 
parte da receita. 

 
 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que gostaria clarificar a questão que o Município se orgulha da boa 
relação que tem com os Bombeiros Voluntários de Peniche e que é evidente que essa 
boa relação ficará sempre salvaguarda. 

 
 Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que de acordo com o que ficou decidido será feita uma passagem pelo 
texto, artigo a artigo com as propostas de correção. Após alguns artigos a Assembleia 
decidiu retirar este assunto da ordem do dia. 
 
2-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

RATIFICAÇÃO DA ADESÃO D O MUNICÍPIO DE PENICHE À ADRO  –  AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO OESTE :  
 
Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 

 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a aceitação da Agência de Desenvolvimento da Região do Oeste já 

tinha sido votada em sede da Câmara Municipal, mas no entanto faltava a decisão por 
parte da Assembleia Municipal. 
 
 Carlos Santana (PSD): 

Disse que o documento apresentado é o pagamento da joia e questiona se após 
a liquidação da mesma, se a Câmara terá que pagar mais alguma coisa. 
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 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que com o pagamento da joia a adesão seria completada, como também o 

pagamento das quotas. 
 

 Carlos Santana (PSD): 
Questiona quais são. 
 

 Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que o facto de sermos associados pressupõe joia e quotização, mas neste 

momento a quotização tem sido sempre suportada e assumida pela Comunidade 
Intermunicipal. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com vinte votos a favor, dos grupos da 
CDU e do PS e dos senhores Afonso Clara (PSD) e José Leitão (PSD), e seis abstenções, 
dos restantes membros do grupo do PSD, ratificar a adesão do Município de Peniche à 
ADRO – Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, que os trabalhos desta 

sessão prosseguirão no dia vinte e oito de dezembro de dois mil e doze, com a 
realização de nova reunião, no mesmo local, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
com dispensa de convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora do dia quinze de janeiro, o senhor Presidente da Mesa 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que                                               

eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa assino, nos termos do número dois do 
artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de setembro. 


