
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.02.2013  * Livro 23 * Fl. 16 

ATA  N.º  2/2013 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  F E V E R E I R O  D A  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A   N O   D I A   

2 8   D E   F E V E R E I R O   D E   2 0 1 3 :  
 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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), António 
Manuel Prioste Salvador (PSD), 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, 
Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, e os senhores Anabela 
Correia Dias (PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão 
(CDU), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), João 
Manuel Jesus Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), José António 
Leitão da Silva (PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Natália Susana 
Colaço Rocha (PS), Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau 
(PSD), Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Filipe Maia de 
Matos Ferreira Sales (PSD) e Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) reuniu-se, 
ordinariamente, 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 da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 

2. 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; 

3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 
Despesa e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2013, dos Serviços 
Municipalizados; 

4. Apreciação e votação da proposta de Acordo de Regularização da Dívida 
aos Serviços Municipalizados; 

5. Apreciação e votação do Regulamento Municipal da Horta Comunitária 
de Peniche; 

6. Apreciação e votação da proposta de Regulamento de Atribuição das 
Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores sitas na Ilha da Berlenga; 

7. Nomeação da Comissão de acompanhamento dos Regulamentos no 
âmbito do Licenciamento Zero. 

A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
trinta minutos, encontrando-se na sala vinte e um dos vinte e sete membros que compõe 
a Assembleia Municipal de Peniche. 
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Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os senhores Pedro Varão, Paulo Balau, Carlos Santana e Arminda Brás. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU) e Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) encontravam-se a substituir os senhores Maria 
Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), José Joaquim Franco Antunes 
(CDU) e Ademar Vala Marques (PSD), 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. Os senhores Rui Pedro Maia 
dos Santos (PSD) e Anabela Soares (PSD), por serem os membros que se seguiam na 
respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores Vítor Miguel Silva Delgado Marques 
(PSD) e Anna Clara Leal Rodrigues (PSD), tendo a Mesa informado que havia 
considerado as faltas justificadas, nos termos da 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 Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira 
Sousa Correia Santos (CDU), o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto 
Bombas Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana 
Abrantes (CDU), Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU), Luís Lourenço Jorge Ganhão 
(PSD) e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos (PS). 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 
Foram presentes as atas n.os 3 e 4/2012, das reuniões realizadas nos dias 26 e 27 

de abril de 2012, tendo sido dispensada a leitura das mesmas, por os respetivos textos 
terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal. 

 
Postas à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 3/2012 – Aprovada, por maioria, com vinte votos a favor e duas 

abstenções, dos senhores Ângelo Marques e Carlos Almeida. 
Ata n.º 4/2012 – Aprovada, por maioria, com vinte votos a favor e duas 

abstenções, dos senhores Ângelo Marques e Rogério Cação. 
 

EXPEDIENTE :  
 
O 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 membros da Assembleia Municipal um memorando 
dos documentos recebidos: 

1- Ofício n.º 2012/0726, datado de 12 de dezembro de 2012, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, remetendo as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2013; 
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2- Votos de boas festas do Centro Hospitalar do Oeste; 
3- Convite, do Partido Comunista Português, para a Sessão Pública de Abertura das 

Comemorações do Centenário de Álvaro Cunhal, no dia 19 de janeiro de 2013, no Auditório da 
Faculdade de Medicina Dentária, Cidade Universitária, em Lisboa; 

4- Ofício n.º 2013/0027, datado de 22 de janeiro de 2013, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, dando conhecimento da realização de uma reunião ordinária no 
dia 19 de abril de 2013; 

5- Carta, datada de 25 de janeiro de 2013, de Maria Otília Batista Antunes Costa e Sá, 
agradecendo a deliberação exarada em ata relativa ao falecimento do seu marido Carlos 
Manuel Carneiro Costa e Sá; 

6- Carta, datado de 25 de janeiro de 2013, do Grupo Parlamentar do PSD na 
Assembleia da República, remetendo o Projeto de Resolução n.º 591/XII/2.ª (PSD e CDS), 
relativo a recomendações ao Governo sob medidas de valorização dos serviços hospitalares 
do Centro Hospitalar do Oeste e Hospital Termal de Caldas da Rainha; 

7- Carta, datada de 8 de janeiro de 2013, do senhor Henrique Bertino Batista 
Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Ajuda e membro da Assembleia 
Municipal, requerendo que seja solicitado parecer à ANMP sobre a possibilidade de 
existência de conflitos de interesses na composição da Comissão de Acompanhamento 
da Revisão do PDM; 

8- Ofício, datado de 20 de fevereiro de 2013, da Câmara Municipal de 
Mirandela, solicitando a divulgação do II Seminário das Assembleias Municipais, que se 
realizará naquela cidade no dia 6 de abril de 2013; 

9- Exemplar, relativo a dezembro, da publicação Voz das Misericórdias; 
10- Exemplar, relativo a fevereiro, do jornal Associação, da Associação 

Portuguesa dos Deficientes.  
 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

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

PESAR :  
 
A Assembleia passou ao ponto em apreço, tendo usado da palavra o senhor 

Filipe Sales (PSD), que leu um voto de congratulação, subscrita pelos membros do 
Grupo do PSD, cujo texto a seguir se reproduz: 

 
«A competitividade no desporto juvenil contribui para a construção de uma sociedade 

em que o entusiasmo e a alegria se tornem elementos presentes no quotidiano de todos os jovens.  
Apesar das dificuldades económicas que se vivem atualmente e da falta de apoios 

financeiros que os clubes amadores sentem, é importante destacar a prática desportiva no nosso 
concelho, assim como os responsáveis pela sua dinamização. 

Importante papel têm, igualmente, todos os dirigentes dos clubes do nosso concelho, os 
quais, de uma forma voluntária, trabalham diariamente em prol do bem comum, por uma 
juventude saudável e com bons hábitos a que o desporto obriga. 

Conforme tem feito no passado, cabe à Assembleia Municipal reconhecer os bons 
exemplos. E um bom exemplo no impulso desporto jovem é, sem dúvida, o Clube de Ténis de 
Peniche, contando, atualmente, com cerca de quatro dezenas de jovens atletas. 
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Aliada ao excelente trabalho na motivação dos jovens para a prática desportiva, os 
notáveis resultados que têm obtido devem igualmente merecer a nossa menção. 

A recente conquista do título de campeão regional de equipas, no escalão Sub18, que 
permitirá ao Clube de Ténis competir no quadro principal do campeonato nacional do 
campeonato de equipas de Sub18, é uma vitória resultante do esforço, empenho e dedicação por 
parte dos seus atletas, treinadores, dirigentes e demais colaboradores. 

Por tudo isto, o grupo municipal do PSD propõe que a Assembleia Municipal aprove o 
voto de congratulação aos atletas, treinadores e dirigentes do Clube de Ténis de Peniche, bem 
como ao respetivo clube, pelos seus êxitos desportivos atingidos recentemente.» 

 
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o voto de congratulação 

apresentado. 
 
Seguidamente, usou da palavra o senhor Presidente da Mesa, Rogério Cação 

(CDU), que, no alinhamento do voto de congratulação apresentado pelo PSD, lembrou 
o prémio atribuído pelo Rotary Clube de Peniche ao tenista Tiago Cação.  

 
OUTROS ASSUNTOS DE IN TERESSE PARA A AUTAR QUIA :  

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 
 
Cristina Leitão (PSD): 
Disse que se encontra satisfeita com a estratégia utilizada pela Câmara 

Municipal para a reabilitação do Bairro do Calvário e solicitou esclarecimentos 
relativamente à reunião efetuada pela Câmara Municipal, nomeadamente quem foram 
os convocados e quais os conteúdos da mesma. 

Perguntou qual o valor da reabilitação supramencionada, uma vez que o Bairro 
do Calvário estava excluído do empréstimo de 3 milhões de euros que foi aprovado 
para as obras dos bairros sociais, e se a mesma contempla os espaços públicos do bairro. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Informou que a intervenção contemplará as casas mais necessitadas, 

correspondendo a mais de 26 casas, com uma verba de 80 mil euros, que poderá ser 
reforçada, e que serão feitas melhorias num espaço verde e nos arruamentos. 

Relativamente à reunião, informou que a mesma foi feita pelos nossos serviços 
sociais do Município e que foram convocados todos os residentes, que deram o seu 
parecer sobre os problemas das suas habitações e do bairro. 

 
Cristina Leitão (PSD): 
Perguntou porque é que esta intervenção não tinha sido considerada, há dois 

anos, com as obras dos restantes bairros sociais, pois, provavelmente, neste momento, 
as casas já estariam reabilitadas. 

Pediu que lhe fosse apresentado, posteriormente, um relatório com o número 
de fogos sociais existentes, quanto se gasta anualmente na sua conservação e 
reabilitação e quanto o Município recebe em rendas. 
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José Amador (CDU): 
Perguntou se existem dados mais atuais sobre a situação do hospital de 

Peniche. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que existe uma comissão de acompanhamento da reestruturação do 

Centro Hospitalar do Oeste (CHO), constituída pelo senhor Presidente do Conselho de 
Administração do CHO, pelos comandantes dos Bombeiros Voluntários, pelas duas 
comissões de utentes do Oeste (Caldas da Rainha e Torres Vedras), pelos presidentes 
das câmaras de Alcobaça, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras e por um 
representante da Oeste CIM. 

Acrescentou que a referida comissão já se reuniu três vezes, tendo, na última 
dessas reuniões, sido projetadas as linhas gerais da reorganização. Mas, como não existe 
documentação para divulgar, neste momento, aguardará resposta por parte do 
Concelho de Administração, para posteriormente divulgar toda a informação. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Referiu que lhe parece que a primeira fase das obras no fosso da muralha está 

concluída e perguntou qual é o projeto para a segunda fase. 
Questionou, também, qual será o destino dos montes de terra e de lodo que se 

encontram depositados entre a ponte velha e a alfândega. 
Disse que ainda não recebeu todos os documentos que solicitou sobre o 

processo da casa mortuária de Peniche, nomeadamente a documentação referente ao 
empréstimo. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que, caso haja necessidade, a Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro está disponível para prestar esclarecimentos e fornecer 
todos os elementos sobre a casa mortuária. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Informou que já foi remetida uma resposta ao senhor Paulo Balau, por correio 

eletrónico, no dia 25 de fevereiro, com toda a informação por ele solicitada. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que os montes de terra já estão a ser retirados das margens do fosso e 

que a segunda fase da recuperação do fosso será iniciada, em articulação com o IPTM, 
quando houver verbas. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que não recebeu o correio eletrónico referido pelo senhor Vereador Jorge 

Abrantes. 
E em relação ao projeto da segunda fase da recuperação do fosso das muralhas, 

disse que é da opinião de que deveria estar concluído antes das verbas do QREN 
estarem disponíveis. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Referiu que o projeto não está elaborado porque houve necessidade de 

estabelecer prioridades em função dos valores disponíveis, nomeadamente na execução 
dos projetos do edifício da Rua Marquês de Pombal, que foi propriedade do senhor 
António da Conceição Bento, do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e a 
continuação do projeto do futuro edifício da Biblioteca Municipal. 

 
Ângelo Marques (PS): 
Referiu-se à necessidade urgente de reparar da muralha de Peniche, em Peniche 

de Cima, junto à Praia do Quebrado, e perguntou se foi feita alguma diligência junto da 
Administração Central, em caso afirmativo, qual a sua resposta e se a Câmara 
Municipal fará alguma intervenção se a resposta não vier em tempo útil. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que as muralhas, estando classificadas como Monumento Nacional 

e sendo uma referência em termos locais, devem ser preservadas, tendo sido solicitada 
uma audiência com o senhor Secretário de Estado da Cultura, há três semanas, com 
intenção lhe dar a conhecer todo o património histórico e militar do concelho. 

Informou, também, que foi solicitado junto do senhor Secretário de Estado que, 
no próximo quadro de apoio comunitário, seja contemplada uma intervenção na 
muralha. 

Acrescentou que, não havendo, atualmente, verba por parte da Direção-Geral 
do Património Cultural, o Município de Peniche irá realizar uma intervenção 
minimalista, no local indicado pelo senhor Ângelo Marques, com acompanhamento dos 
técnicos da Direção-Geral do Património Cultural. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU): 
Focou aspetos positivos na área da sua Junta de Freguesia, nomeadamente, o 

restauro da igreja de São Pedro; o Museu Paroquial de Peniche, na rua Dr. Francisco 
Seia, e o Museu da Rendilheira. 

Manifestou satisfação pelo esforço financeiro da Câmara Municipal. 
Felicitou a empresa Nigel, pela construção de uma ETAR. 
 
Carlos Santana (PSD): 
Colocou as seguintes questões: 
- Qual o ponto de situação da definição do modelo de gestão e utilização do 

Centro de Alto Rendimento do Surf? 
- As obras nos logradouros do Bairro Luís de Camões contemplam o arranjo do 

passeio junto ao muro do cemitério de Peniche? 
- Conforme referido em 27 de abril de 2012, o senhor Presidente da Câmara tem 

acompanhado a questão do desemprego em Peniche e elaborou a informação sobre o 
assunto, para partilha com os restantes membros da Câmara e Assembleia Municipal? 

- O senhor Presidente da Câmara tem informação, para facultar à Assembleia 
Municipal, sobre a dissolução de empresas no concelho de Peniche? 

- Quais as valências que estão a funcionar no hospital de Peniche e o que o 
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pretende o senhor Presidente da Câmara obter nas reuniões? 
- Como está a execução do Regulamento da Venda Ambulante em Peniche? 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente à questão do CAR Surf, informou que só em janeiro houve a 

primeira reunião, em conjunto com a Federação Portuguesa de Surf, o Península 
Peniche Surf Clube e a Fundação do Desporto. Acrescentou que, no próximo dia 5 de 
março, irá ter lugar uma reunião com todos os municípios que têm centros de alto 
rendimento das várias modalidades, para clarificar o modelo de gestão e questionar 
sobre os valores de financiamento. 

Em relação ao desemprego, referiu que tem a informação preparada e que, 
genericamente, somos um dos municípios onde o desemprego menos tem crescido. 

Quanto à dissolução de empresas, disse não ter informação, a não ser a 
divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Esclareceu que, em relação ao hospital, o primeiro grande objetivo, desde 
2006/2007, tem sido a preservação do serviço de urgência. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Informou que as obras no Bairro Luís de Camões ficarão concluídas no final de 

março e que o passeio junto ao cemitério irá ser iniciado em conjunto com a Junta de 
Freguesia da Conceição. 

 
Carlos Santana (PSD): 
Em relação ao hospital, referiu que a única coisa que está a ser feita é manter a 

urgência e não o hospital, pois este já foi desmantelado, e que gostaria de saber o que é 
que ainda existe no hospital. 

Disse que não compreende como não existe dinheiro para certas coisas, mas 
existe para arranjos e jardins.  

 
João Gomes (PS): 
Disse que a Câmara Municipal devia ter providenciado a remoção das terras 

provenientes do fosso, quando a obra ainda estava a decorrer, e questionou se existe 
alguma resolução para a remoção das mesmas, pois estão a provocar um escoamento 
para o arruamento. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Em relação à obra do fosso da muralha, respondeu que o caderno de encargos 

não contemplava a remoção destas areias não poluentes e que as areias poluentes foram 
transferidas para Leiria, com acompanhamento de uma empresa de segurança. 

Mais informou que assim que as máquinas, atualmente na Bufarda, estejam 
disponíveis irão terminar e melhorar as obras no estacionamento junto à nova ponte 
pedonal e melhorar a zona na Ponte Velha. Referiu também que grande parte das 
pedras tiradas do fosso já foram retiradas. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que houve uma má gestão relativamente à deslocação destas areias 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.02.2013  * Livro 23 * Fl. 23 

provenientes do fosso. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a primeira fase da obra de recuperação do fosso da muralha foi 

executada, como estava previsto no concurso, e que, em relação às lamas, a Câmara 
Municipal e o IPTM teriam que encontrar soluções para as remover para outros locais. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Registou como positiva a intervenção da Câmara no campo de futebol na Fonte 

Boa, em Peniche. 
Referiu que a nova ponte sobre o fosso é um contributo positivo para todos os 

utilizadores. 
Em relação ao Bairro do Calvário, quis registar que tem pena de não se ter 

concretizado a construção de um bairro novo e que ainda haverá muito “pano para 
mangas” até esta recuperação estar feita. 

Felicitou a Junta de Freguesia de Conceição e a Câmara Municipal pela 
intervenção no Bairro Luís de Camões. 

Perguntou como está a situação do Programa de Apoio à Economia Local. 
Lembrou que existe uma ata de uma reunião onde estiveram presentes os 

elementos da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, o Diretor Clínico e o 
Conselho de Administração do CHON, onde constam as promessas que foram 
assumidas, relativamente ao hospital de Peniche. Comentou que existe uma degradação 
nos hospitais de Peniche, Caldas da Rainha e Torres Vedras, com o objetivo de reduzir 
nas despesas. 

Quanto à zona em frente da alfândega, em Peniche, questionou se seria possível 
arranjar uma solução intermédia imediata. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que irá avaliar a dimensão da obra transitória em frente da alfândega. 
Em relação ao hospital, referiu que foi enviada informação à direção do CHO, 

com o objetivo de relembrar os compromissos assumidos na referida reunião. 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Em relação ao PAEL, disse que a verba fora reduzida em cem mil euros, o que 

obrigou a realização de uma adenda que está em vias de conclusão, para assegurar os 
pagamentos.  

 
Natália Rocha (PS): 
Lamentou não lhe ter chegado a informação efetuada pelos serviços sociais 

relativamente ao acampamento dos membros de etnia cigana. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Subscreveu o lamento, pelas coisas não correrem como deveriam correr e espera 

que no futuro tudo seja corrigido.  
 
Cristina Leitão (PSD): 
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Disse ao senhor Henrique Bertino que, ao contrário do que ele diz, ela conhece 
bem a realidade do Bairro do Calvário, nomeadamente o facto de as casas serem 
pequenas, mas que existe a possibilidade das casas serem ampliadas. Acrescentou que 
as casas pequenas deveriam ser ocupadas por agregados familiares mais pequenos ou 
por idosos e que esta gestão deveria ser feita pela Câmara. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Em relação à habitação social, disse que acha um disparate uma parte do Bairro 

do Calvário ter sido vendida e que se devia ter preservado a história do Bairro. 
Disse que a remodelação deveria ser feita por dentro e por fora das casas, e 

assim fazer o restauro com menos custos. 
Também referiu que as habitações deveriam ter dois pisos, o rés-do-chão para 

pessoas idosas e com mobilidade especial e o primeiro para os restantes agregados. 
 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 
 
O 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: 

 
Adelino Ferreira 
Disse que ao passar pela freguesia de Atouguia da Baleia tem verificado que se 

têm realizado algumas obras nesta zona do concelho, nomeadamente o Centro 
Interpretativo de Atouguia da Baleia, EB1 de Geraldes, melhoramentos no piso dos 
arruamentos, pelo que não concorda com os munícipes que dizem que a freguesia está 
estagnada por o executivo da Freguesia não ser da mesma cor política do executivo do 
Município. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Respondeu que os relatórios dizem o contrário, relativamente aos apoios 

concedidos à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, e que cada uma das Juntas de 
Freguesia aplica as verbas como entende. 

Disse que sentiu incómodo quando ouviu alguns comentários relativos à 
compra de uma carrinha em segunda mão, essencial para as funções da Junta de 
Freguesia a que preside.  

 
Ângelo Marques (PS): 
Disse que entendeu que a intervenção do senhor Henrique Bertino não 

respondeu à questão do munícipe. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Entendeu da intervenção do senhor Henrique Bertino que houve uma 

manifestação de incómodo de alguns comentários que este ouviu. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
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Respondeu ao munícipe que não existe nenhuma descriminação em relação a 
nenhuma junta de freguesia e que, em termos de protocolo, vão ser gastos 181 mil euros 
este ano. 

 
Ana Paula Leal 
Alertou para algumas questões relacionadas com o regulamento dos parques de 

estacionamento, nomeadamente o do parque de estacionamento junto ao condomínio 
Jardins do Mar. Referiu que, sendo este um estacionamento público com entrada para 
um estacionamento privado subterrâneo, o regulamento deveria levar um tratamento 
diferente dos regulamentos para estacionamentos descobertos. 

Levantou a questão da segurança diurna e noturna do parque, caso este esteja 
aberto 24 horas por dia, como consta no regulamento.  

Alertou para o facto de quando for criada uma concessão, com o horário das 8 
às 20h, o parque não terá qualquer segurança. 

Referiu que a Câmara declina qualquer responsabilidade através do artigo 16.º 
do regulamento e que esta não pode declinar a responsabilidade civil, caso exista algum 
incidente provocado por falta de segurança e manutenção. 

Referiu, também, que o artigo 7.º do regulamento, que regula o 
acondicionamento de alguns veículos, não refere os veículos a gás, os quais não podem 
entrar em caves. 

Informou que metade do estacionamento está em terreno privado do 
condomínio, que foi cedido ao Município para esse efeito, e que se a Câmara efetuar 
uma concessão para exploração desse espaço o condomínio poderá exigir uma parte 
desses proveitos, se a Câmara não assegurar a limpeza, a manutenção e a segurança. 

Disse, também, que deveria constar a atribuição do cartão de acesso livre aos 
moradores, pois o artigo 27.º não abrange os moradores que utilizam este 
estacionamento subterrâneo. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Informou que o regulamento já contém algumas correções e que a senhora Ana 

Paula Leal não tem a versão mais atual. 
Relativamente ao acesso dos carros a gás, informou que não tem que constar no 

regulamento, visto que é uma imposição legal. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Respondeu que um dos objetivos do regulamento que foi apresentado e que faz 

parte da ordem de trabalhos passa por resolver problemas como os que a munícipe 
colocou e que a Câmara tem responsabilidades. 

Disse que houve chamadas de atenção a um conjunto de aspetos e que, em sede 
de cadernos de encargos, todas as questões que colocou deverão estar esclarecidas. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Referiu que esta situação merece uma atenção acrescida, pois poderá 

destabilizar o condomínio por questões de segurança. 
Disse ter colocado a hipótese de aproveitar os espaços que não estão a ser 

utilizados, mais virados para aos funcionários dessa zona. 
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Quis registar que será arriscado colocar uma concessão nesse estacionamento, 
visto que existem mais ofertas de estacionamento ali perto. 

Em relação ao parque de estacionamento criado nos antigos armazéns, referiu 
que o acesso ao espaço está condicionado. 

 
José Leitão (PSD): 
Referiu que no regulamento não consta informação relativamente ao que 

acontece no período das 20h00 às 8h00, se está fechado ou aberto. E se os moradores vão 
ter livre de trânsito ou outro qualquer.  

Pediu que seja possível arranjar algumas soluções, pois benefícios serão zero. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que é possível encontrar mecanismos de salvaguarda para as questões 

colocadas e que fica o compromisso por parte da Câmara de tomar em conta estas 
decisões. 

 
João Peres 
Perguntou como está a situação referente ao bairro dos pescadores da Berlenga 

e pediu que tivessem em conta a sua situação física e os anos que lá trabalhou. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que foi celebrado um acordo com o Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social e que houve elaboração de um regulamento que esteve em 
participação pública, não tendo havido contributos. Referiu que nesse regulamento há 
um conjunto de condições para que as pessoas se possam candidatar. 

Quanto à questão colocada pelo senhor João Peres, respondeu que o conjunto 
de requisitos será apreciado em sede de candidatura, onde as pessoas irão justificar e 
serão apreciadas.  

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que, em relação à segunda parte da intervenção do senhor João Peres, 

entendeu que deveria haver uma percentagem de abrigos para pessoas com mobilidade 
reduzida, pois este padece de uma percentagem de deficiência. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que o conjunto de critérios de seleção a ter em conta serão os critérios 

para a atividade que está a ser desenvolvida. Referiu que não existe nenhum critério 
para pessoas que tenham mobilidade reduzida. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Afirmou que faz votos para que, nos critérios que estão estabelecidos, o senhor 

João Peres tenha direito à casa e tem pena que estas questões não tenham sido colocadas 
quando o regulamento estava em elaboração. Disse não ser aceitável que estando os 
documentos para discussão pública, ninguém tenha participado. 

 
Paulo Balau (PSD): 
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Sugeriu que fosse feito uma adenda ao regulamento para que se inclua o 
requisito que se discute, pois a Assembleia Municipal tem a responsabilidade social e 
moral de encontrarmos uma solução. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que vai haver discussão deste ponto, e que o regulamento já prevê 

alguma discriminação positiva. 
 
João Neves 
Sugeriu que, nas comemorações do 39.º aniversário do 25 de abril de 1974, a 

Assembleia Municipal faça uma homenagem aos resistentes antifascistas naturais de 
Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Referiu que é de toda a justiça que isso se faça e também que se poderia fazer 

mais, fazendo uma pesquisa junto dos habitantes de Peniche.  
 
Manuel Noivo 
Disse que, em 2006, apresentou à Câmara Municipal um documento a solicitar o 

asfaltamento das ruas da urbanização Baleal Sol Village 1 e que não obteve resposta. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Referiu que vai haver uma reunião de mapa de obras com os presidentes de 

junta de freguesia, onde um dos assuntos é o plano de alcatroamento para 2013. 
Disse que estes arruamentos são dos mais necessitados, e que espera que a 

Câmara Municipal, nos próximos meses, tenha dinheiro para fazer face a um conjunto 
de alcatroamentos propostos pelas Juntas de Freguesia. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

 
1- APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO  FINANCEIRA 

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

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Pediu desculpa por não ter enviado a informação quanto à situação financeira e 

passou palavra ao senhor Vereador Jorge Abrantes.  
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Em relação à situação financeira, referiu que não houve alteração quanto à 

forma de apresentação porque não houve o empréstimo que estava associado ao PAEL. 
Em relação ao conteúdo, informou que houve manutenção da situação global 

da dívida do Município.  
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Cristina Leitão (PSD): 
Questionou sobre a informação que consta na página 5, referente à intenção de 

investimento externo em parque temático no concelho de Peniche e perguntou de que 
se trata. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que se trata de uma intenção de investimento australiano para a 

construção de uma piscina de ondas.  
 
Filipe Sales (PSD): 
Perguntou o que está a ser feito em relação à construção de um posto da GNR 

em Atouguia da Baleia. 
Relativamente à gestão financeira, perguntou se, tal como está na informação, 

não existem faturas de janeiro de 2012 por pagar. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que existe a possibilidade de apresentar uma candidatura ao QREN para 

reabilitar um edifício da vila de Atouguia da Baleia para instalar o posto da GNR. 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Sobre a informação financeira, disse que existem meses a zero em obediência à 

Lei dos Compromisso de Pagamentos em Atraso que prolonga os períodos de 
pagamento. 

 
Ângelo Marques (PS): 
Perguntou a que se deve o procedimento para contratação pública, com valor 

de 4500 euros, com a identificação - estação de serviço, área da cultura, referido na 
página 43 do relatório de atividade municipal. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que este valor reporta à despesa, durante seis meses, com os dois 

únicos prestadores de serviço da Câmara Municipal.  
 

2- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO CONDICIONADO E  DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA NO CONCELHO DE PENICHE :  
 
Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Enumerou algumas gafes em relação ao regulamento: 
- Referiu que no Art.º 24.º, na alínea e) onde se lê: “nas lugares” deverá ler-se 

“nos lugares”. 
- Disse que no Art.º 31.º, n.º 2, onde se lê: “art.º. 30.º”, deverá ler-se “art.º 29.º”. 
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Filipe Sales (PSD): 
Quis registar em ata o apreço pela dedicação de todos os membros que se 

dedicaram a esta causa da elaboração do regulamento. 
Quis destacar que este regulamento deveria resolver questões mais profundas, 

nomeadamente em relação às autocaravanas. Disse continuar a aguardar por um 
documento que dite algumas regras sobre este assunto.  

Justificou o seu voto, destacando a postura responsável que existiu na 
elaboração deste regulamento, a forma como existiu consenso por parte dos membros 
da comissão. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Afirmou que se não for criada nenhuma menção no regulamento, incluindo que 

os bombeiros terão direito a uma compensação financeira relativa aos estacionamentos, 
vê-se obrigado a votar contra. 

Referiu que, após a votação, fará a sua justificação oralmente ao senhor 
Presidente da Câmara. 

 
Anabela Dias (PS): 
Levantou algumas questões em relação à redação do regulamento: 
- No art.º 17.º, onde consta “…dentro do perímetro urbano…”, deveria ler-se 

“…no concelho de Peniche…”, visto que a Consolação e o Baleal não fazem parte deste 
perímetro. 

- Em relação às plantas anexas, sugeriu que fosse feita uma lista com as ruas 
que estivessem sujeitas a pagamento. 

Sugeriu que depois de se fazerem todas as alterações neste regulamento e de 
este estar definido, se voltasse a colocar em discussão pública para que todos tivessem 
oportunidade de discutirem as questões. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que relativamente à questão da zona urbana, não faz sentido a alteração, 

visto que o Baleal e Consolação também o são. 
Em relação ao que o senhor Paulo Balau comentou respondeu que, sendo a 

competência da definição dos contributos para os bombeiros da responsabilidade das 
Juntas de Freguesia, acha mais justo ter sido apresentado uma proposta de 
recomendação à Câmara sobre esta matéria. 

Desafiou para subscrever a intenção passando-a a escrito, como sendo uma 
intenção da Assembleia Municipal, do seu contributo a partir das receitas que vêm do 
estacionamento.  

 
José Leitão (PSD): 
Disse que, independentemente da posição do seu partido, não poderá votar 

favoravelmente este regulamento. Justificou o seu voto, dizendo que este regulamento é 
inédito e que impede as pessoas de acederem às suas casas e põe em causa a segurança 
das mesmas e do património.  
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Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Afirmou que o seu voto é contra, visto que este regulamento inclui todos os 

parques de estacionamento.  
 
Paulo Balau (PSD): 
Equacionou a hipótese de se estabelecer um protocolo com a Associação de 

Bombeiros Voluntários de Peniche com o objetivo de estabelecer um compromisso por 
escrito de uma transferência de verbas oriundas das receitas do parque de 
estacionamento. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Respondeu que a Assembleia não pode garantir que se vão manter todos os 

compromissos referidos e que se vai manter o que sempre tem sido feito com os 
Bombeiros. 

Advertiu o senhor Paulo Balau para que este se levantasse e passasse para o 
público, se este não se sentisse em condições de votar por pertencer a uma Instituição. 

Quis fazer duas recomendações: que, em sede própria, se análise a relação a 
estabelecer com os Bombeiros, no sentido de salvaguardar que estes possam continuar a 
beneficiar de uma situação que tenha a ver com o estacionamento, e que se anexasse 
também ao regulamento uma recomendação em relação ao estacionamento coberto, que 
garantisse que em sede de futura utilização daquele espaço, se tenha em conta as 
preocupações que ali foram manifestadas. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Questionou o senhor Presidente da Mesa se este iria condicionar o seu voto. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Respondeu que o voto do senhor Paulo Balau teria que ser sim ou não. 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com cinco votos contra, dos senhores José 
Leitão (PSD), Cristina Leitão (PSD), João Gomes (PS), Natália Rocha (PS) e Silvino João 
(PS), cinco abstenções, dos senhores Américo Gonçalves (PS), Anabela Dias (PS), 
Ângelo Marques (PS), Filipe Sales (PSD) e Carlos Santana (PSD), e quinze votos a favor, 
dos restantes membros da Assembleia Municipal, aprovar o Regulamento Municipal de 
Parques de Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada no Concelho de Peniche, cujo texto, que ficou anexado à minuta da presente 
ata, aqui se dá por reproduzido. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Na sequência das intervenções anteriores, enunciou as seguintes 

recomendações, que, submetidas a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 
Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes recomendações 
à Câmara Municipal: 

1.ª - A Assembleia Municipal de Peniche recomenda à Câmara Municipal de 
Peniche que, em sede própria, analise as condições para acordar com os Bombeiros 
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Voluntários de Peniche os benefícios que podem ser considerados por via do 
estacionamento. 

2.ª - A Assembleia Municipal de Peniche recomenda à Câmara Municipal de 
Peniche que sejam equacionados e devidamente ponderados os problemas que foram 
trazidos à Assembleia Municipal, por uma munícipe e pelos membros da Assembleia 
Municipal, relativamente à utilização pública do estacionamento existente na cave do 
edifício Jardins do Mar, no sentido de acautelar a salvaguarda das condições de conforto 
e garantida a segurança dos residentes, assim como o acesso gratuito dos mesmos ao 
parque. 

 
Carlos Almeida (CDU): 
Informou que em relação ao estacionamento, acha que se deve salvaguardar 

que os residentes tenham acesso livre ao mesmo. 
Em relação à questão do senhor Paulo Balau, disse que toda a sua intervenção 

relacionada com os Bombeiros deveria ser retirada da ata, pois enquanto membro 
dirigente dos mesmos este não poderá votar, nem pronunciar-se em causa própria.   

 
3- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª  REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA 

DESPESA E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2013,  

DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS :  
 
Passando a assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

usou da palavra o senhor: 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Informou que a intervenção de saneamento que estava prevista no orçamento 

de 2013 para a vila de Ferrel vai ser dividida em duas partes. 
Informou, também, que todas as alterações têm sido acompanhadas pelo senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel. 
 
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 do senhor José Leitão (PSD), e cinco abstenções, dos restantes membros 
do grupo do PSD, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao 
Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2013, dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Peniche. 

Os originais do documento agora aprovado ficarão arquivados em pasta anexa 
aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 
agosto. 

 
4- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO DE REGULARIZAÇÃO 

DA DIVIDA AOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS :  
 
Passando a assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
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Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Esclareceu que esta proposta de acordo resultou da alteração do PAEL. 
 
Carlos Santana (PSD): 
Solicitou esclarecimentos sobre as prestações variáveis, defendeu que deveria 

estar explicito nesse acordo quais são as variáveis. 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Respondeu que esta proposta de acordo é para uma dívida que não está 

associada ao PAEL e que é idêntica a todos os outros que têm sido aprovados pela 
Assembleia. 

Informou que, tendo o Tribunal de Contas reduzido o empréstimo para que a 
Câmara pudesse regularizar as suas dívidas, a solução encontrada foi aprovar o mesmo 
tipo de acordo. 

Alertou que faltou o envio do anexo de um quadro financeiro onde constam os 
valores a serem pagos durante os quatro anos do empréstimo.   

 
José Leitão (PSD): 
Disse que a Câmara tem que decidir em relação à alínea e) para poder votar. Se 

esta alínea que se refere às prestações variáveis é retirada, ou se é substituída por: 
“conforme mapa em anexo”. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Perguntou à Diretora do DAF se tem alguma informação adicional que possa 

esclarecer esta situação.  
 
Diretora do DAF, Josselène Nunes: 
Defendeu que a questão do valor variável não está a ser bem interpretada, pois 

não varia em função das disponibilidades, mas terá uma variação em função do que se 
pretende pagar em cada ano, valor que está definido no mapa que deverão votar em 
anexo. 

 
José Leitão (PSD): 
Referiu que deveriam ser feitas alterações no acordo, nomeadamente na 

periodicidade, para anual, e na alínea e), onde se lê “prestações variáveis” deveria 
constar os montantes a pagar em cada ano. 

 
Carlos Santana (PSD): 
Afirmou que o que a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

faz é uma interpretação pessoal, pois o documento que tem acesso é diferente, e que a 
informação dos serviços faz referência a um plano de pagamentos em anexo e que este 
não consta nesta informação. 

 
Ângelo Marques (PS): 
Propôs que o plano fosse projetado para que a Assembleia Municipal tenha 
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acesso a essa informação, pois é impossível votar sem a mesma. 
 
Deliberou retirar o assunto da ordem do dia. 
 

5- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA HORTA 

COMUNITÁRIA DE PENICHE :  
 
Passando a assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Cristina Leitão (PSD): 
Declarou que, quanto à forma, este regulamento está bem articulado. 
Relembrou a proposta feita anteriormente relativamente à figura do monitor, 

sugeriu que seja um utilizador com experiência na área a fazer a gestão dos talhões, de 
forma voluntária ou recebendo uma benesse no pagamento das contas fixas. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Referiu que a sugestão pode e deve ser explorada, deve ficar como 

recomendação ao próprio regulamento. 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal 
da Horta Comunitária de Peniche, cujo texto, que ficou anexado à minuta da presente 
ata, aqui se dá por reproduzido. 

 
6- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO 

DAS CASAS DENOMINADAS ABRIGO DOS PESCADORES SITAS NA ILHA DA 

BERLENGA :  
 
Passando a assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Cristina Leitão (PSD): 
Referiu que o regulamento é omisso em relação ao número de abrigos 

existentes. 
Enumerou os seguintes pontos que deveriam ser alterados: 
- Art.º 1.º, n.º 3 – também devia especificar quando os abrigos são entregues 

para a atividade marítimo-turística; 
- Art.º 2.º – Não está explícito quais são as atividades que ficam atribuídas a 

esses três abrigos.  
-Art.º 4.º, alínea b) e c) e Art.º 5.º – A palavra “conexo”, acha que se tem que 

especificar;  
- Art.º 6.º, n.º 3 – “a Câmara Municipal determina em cada ano o número de 

abrigos a atribuir para cada tipologia” – disse que dá a sensação que o número de 
abrigos é variável; 

- Art.º 7.º - Deveria estar relacionado com o Art.º 1.º; 
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- Art.º 8.º - A questão das datas de entrega das chaves dos abrigos não está 
claro; 

- Art.º 15.º - o n.º 1 está complicado, as alíneas c) e e) não deveriam fazer parte 
deste artigo, deviam ser o n.º 3 e n.º 4; 

- Art.º 17.º, alínea c), n.º 1 – não faz sentido neste artigo: “a não atualização 
anual do processo”.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Sugeriu que se agarrasse no trabalho feito pela senhora Cristina Leitão e se 

corrigisse o regulamento, de modo a que este possa ser trabalhado numa reunião 
posterior. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Comprometeu-se em trabalhar este regulamento em articulação com a senhora 

Cristina Leitão, para o trazer devidamente corrigido numa próxima reunião. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Em relação à correção dos artigos, referiu que não tem dúvidas que o número 

de abrigos serão em função do número de atividades. 
Relativamente à questão colocada pelo munícipe, alertou para o facto de os 

abrigos não estarem preparados para deficientes, e que a questão das acessibilidades 
terá que ser vista. 

Quanto à palavra “conexo”, disse também ter dúvidas e concordar com a 
questão que o senhor Rogério Cação colocou. 

 
Deliberado retirar o assunto da ordem do dia. 
 

7- NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS REGULAMENTOS 

NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO ZERO :  
 
Passando a assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que estes regulamentos pretendem ser um instrumento facilitador de um 

conjunto de atividades. 
Sugeriu a constituição de uma comissão constituída por dois elementos de cada 

força partidária, para reunião e discussão dos seguintes regulamentos: 
- Ocupação dos Espaços Públicos e Publicidade; 
- Horário de Funcionamento; 
- Venda Ambulante; 
- Atividades Diversas; 
- Taxas e Licenças do Município. 
 
Cristina Leitão (PSD): 
Perguntou pelo Regulamento da Urbanização e Edificação. 
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Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Respondeu que existe um novo Regulamento, o de Espaços Públicos e 

Publicidade que, na área da Gestão Urbanística e do Licenciamento Zero, é aquele que 
mereceu um maior cuidado. 

 
José Leitão (PSD): 
Quis congratular o comentário do senhor Vereador Jorge Abrantes, quanto ao 

facto de se selecionarem técnicos na área jurídica para constituição da comissão de 
acompanhamento. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
 
A Assembleia Municipal de Peniche deliberou que cada uma das forças 

políticas representadas na Assembleia Municipal indicaria, posteriormente, quem 
mandatava para a Comissão de Acompanhamento dos Regulamentos no Âmbito do 
Licenciamento Zero. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo 

nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, submetida a votação a minuta da presente ata, constatou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo duas horas e cinco minutos do dia um de março, o senhor Presidente da 

Mesa declarou encerrada a sessão, 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. 


