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ATA N.º 5/2013

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 J U N H O D A
A S S E M B L E I A M U N I C I P A L  D E P E N I C H E , R E A L I Z A D A  N O  D I A 1
D E J U L H O D E 2 0 1 3 :

Ao primeiro dia do mês de julho 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) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente
Presidente e Primeiro Secretário 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 Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Cristina Maria Luís Leitão (PSD),
José António Bombas Amador (CDU), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU),
Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS),
Ademar Vala Marques (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge
Amaro Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jacinto
Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), João
Santíssima Trindade Sousa Jorge (PSD), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) e Vítor
Manuel Farricha Mamede (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 da proposta da Câmara Municipal do Plano
Gerontológico para o Concelho de Peniche – 2013/2017;

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de
Regulamento de Utilização da Casa Mortuária de Peniche;

4. Apreciação e votação da proposta de alteração dos Estatutos da
Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da Mobilidade Especial;

5. Apreciação do Relatório de Atividades de 2012 da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Peniche;

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do
Mapa de Pessoal de 2013 no sentido de integrar a necessidade de contratar um Técnico
Superior de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) por tempo indeterminado,
bem como o pedido de autorização para abertura de procedimento concursal ao abrigo
do regime excecional.

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

Não compareceram à sessão os senhores José Joaquim Franco Antunes (CDU),
Anna Clara Leal Rodrigues (PSD) e João Manuel Jesus Gomes (PS), tendo a Mesa
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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.

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jacinto
Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), João
Santíssima Trindade Sousa Jorge (PSD), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) e Vítor
Manuel Farricha Mamede (PS) encontravam-se a substituir os senhores Carlos Alberto
Lourenço de Almeida (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Maria Natália
Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor
Miguel Silva Delgado Marques (PSD), Anabela Correia Dias (PS) e Tiago Jorge
Carvalho Gonçalves (PS), 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 Maria Estrela Maia de
Paiva das Neves (CDU), Rui Pedro Maia dos Santos (PSD), Anabela Soares (PSD), Filipe
Carlos da Glória Ribeiro (PSD) e Dina Maria Chagas Santos (PSD), por serem os
membros que se seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência.

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos
trabalhos os senhores Natália Susana Colaço Rocha (PS), Arminda Glória Félix Martins
Brás (CDU) e António Filipe Monteiro Vitória (CDU), quando decorria o ponto outros
assuntos de interesse para a autarquia, e Carlos Manuel Alves Santana (PSD), quando
decorria a apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo.

A senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS) não participou no período da
ordem do dia.

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) e Luís Lourenço Jorge Ganhão
(PSD).

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :

Foi presente a ata n.º 7/2012, da reunião realizada no dia 2 de outubro de 2012,
tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da Assembleia Municipal.

Posta à discussão, não se registaram quaisquer intervenções.

Submetida à votação, constatou-se a sua aprovação, por maioria, com três
abstenções, dos senhores Vítor Mamede (PS), Ângelo Marques (PS) e João Jorge (PSD), e
dezassete votos a favor, dos restantes membros presentes.

EXPEDIENTE :

O Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido desde a
última sessão ordinária se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua
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leitura, por ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal
um memorando dos documentos recebidos, documento que aqui se dá por reproduzido
e de que fica anexa cópia à presente minuta de ata. (M-Doc.1)

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
Rogério Cação (CDU), que leu uma saudação, subscrita pelos membros do Grupo do
CDU, cujo texto a seguir se reproduz:

«Saudação
Elevação de Serra d'El-Rei e Ferrel à categoria de vila
Peniche é um concelho onde cabem vários territórios, administrativamente distintos mas

inequivocamente vinculados por uma cultura comum. E é sempre com orgulho que vimos partes
integrantes deste nosso território verem reconhecido um percurso de desenvolvimento, de
promoção de qualidade de vida das pessoas, consagrado por uma decisão política que altera o
estatuto territorial.

Queremos, por isso, propor uma saudação especial pela comemoração do 10.º aniversário
da elevação de Serra d'El-Rei à categoria de vila e pelo 2.º aniversário da elevação da povoação de
Ferrel igualmente à categoria de vila. Foi um tributo que as gentes destas duas localidades
souberam e sabem fazer por merecer.

Costuma dizer-se que muito mais importante que os títulos ou até os estatutos que se
atribuem aos territórios, são as condições de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida
que estes oferecem às pessoas. E não tenho dúvidas que as vilas de Serra d'El-Rei e Ferrel têm
sabido colocar nas pessoas que nelas vivem a referência central do seu processo de crescimento e
desenvolvimento.

Junto, por isso, nesta saudação, aqueles que tomaram a iniciativa de propor a elevação a
vila destas duas povoações do nosso concelho, aqueles que, de imediato, apoiaram essas propostas
e, obviamente, as populações de Serra d'El-Rei e Ferrel, que vivem de forma particular esta
efeméride.

Peniche, 1 de julho de 2013.
O Grupo da CDU.»

Os vinte membros da Assembleia Municipal que já se encontravam na sala
subscreveram, por unanimidade, o voto de saudação apresentado.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA :

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra
os senhores, adiante identificados:

Paulo Balau (PSD):
Disse que:
- Estava preocupado com o desenvolvimento da segunda fase da obra de
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recuperação do fosso da muralha de Peniche, por ser uma obra importantíssima para os
habitantes do concelho.

- Não se vê projeto, nem lançamento de obra, nem mesmo agora que se está
perto das eleições, correndo-se o risco de ter que limpar o fosso novamente.

- Está na altura de toda a população saber exatamente qual é o projeto e o que
se vai fazer no espelho de água, que pode atrair iniciativas privadas com retorno para o
concelho e para outras atividades económicas que possam andar à volta, sendo um
desperdício todo o esforço financeiro que foi feito, apesar de terem sido só 10% e agora
pararam no tempo e as areias foram tiradas a conta-gotas. Finalmente estão quase
terminadas, mas o aproveitamento daquele espelho de água foi zero.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Ocorreu, há dias, a receção provisória da “eclusa” e estão a terminar os

trabalhos de remoção de terras, tarefa que, no desenvolvimento da obra, ficou atribuída
ao Município.

- Tudo indica que a segunda fase da obra venha a ser incluído nas primeiras
candidaturas do Programa Operacional Mais Centro, no âmbito do próximo quadro de
apoio comunitário.

- A elaboração do projeto será iniciada até ao final do ano e, por uma questão de
responsabilidade e urgência, o custo da elaboração do projeto implica um
autofinanciamento inicial até à sua elegibilidade. Por isso, tem de se ter uma respetiva
de contenção, para que não se fique com acrescidos problemas financeiros. O que se
está a desenhar é que, a partir do dia 5 de agosto, iniciar-se-á a utilização do espelho de
água.

- O Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos irá entregar uma proposta
de regulamento e ainda não está definido quem será a entidade gestora, se é a
Docapesca ou o IPTM.

Paulo Balau (PSD):
Perguntou se a Câmara já tem uma ideia do que vai fazer na segunda fase ou se

está dependente dessa parceria, que não sabe quem é, para depois se chegar um acordo.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- A segunda fase da obra esteve em discussão pública para a recolha de

contributos, tendo o PSD apresentado contributos que serão considerados.
- O novo QREN ainda não está definido, assim como não estão decididos os

caminhos que este projeto poderá tomar.
- Certamente esta obra irá constar nos programas eleitorais de todas as forças

políticas concorrentes às próximas eleições autárquicas.

Cristina Leitão (PSD):
Disse que:
- Relativamente ao trânsito na Rua Arquiteto Paulino Montez e zonas

envolventes ao Mercado Municipal, já tinha reclamado por diversas vezes para que a
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Câmara tomasse medidas em relação à frequente circulação de viaturas em contramão.
- Na altura, foi informada que iriam ser feitas algumas pinturas e tomadas

algumas medidas para que isso não voltasse a acontecer. A verdade é que, na mesma
semana em que a Câmara esteve a pintar as rotundas, os veículos andaram em
contramão ao final da tarde.

- Os condutores não têm noção que aquilo é apenas uma faixa naquele sentido,
portanto não é por lá estar um sinal de sentido proibido que as pessoas veem. Acontece,
que quem trabalha ali vê todos os dias condutores a conduzirem em contramão.

- Também é frequente estacionarem no estacionamento por detrás do mercado e
circularem em contramão, para entrarem para a Rua António da Conceição Bento. As
pessoas sabem que não podem fazer aquilo, mas fazem, não são obrigadas a dar uma
volta imensa dentro de um parque de estacionamento para poderem entrar na rotunda
onde está o BANIF.

- Entende que o trânsito deve ser ponderado naquela zona, não sabe com que
medidas, mas poderia pintar-se o pavimento com uma faixa e rever o estacionamento
do parque de estacionamento por detrás do mercado.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Ele próprio tinha verificado a pintura horizontal no local e quem se encontra

na rotunda tem de facto um traço contínuo.
- A sinalética está bem marcada e considera que seja suficiente para quem está

na rotunda.
- As pessoas sabem que existem regras de circulação naquele estacionamento,

mas a Comissão de Trânsito poderá ver qual o reforço que poderá aplicar.

Cristina Leitão (PSD):
Disse que não queria dizer que se deve reforçar a sinalética vertical, acha que

não, porque se confundia com tudo o que é o urbano naquela zona e é difícil ver a
sinalética vertical. Devia era haver um reforço na sinalética horizontal e, se calhar, a
solução que já tinha apontado, as raias, poderiam ser uma solução que resolvia junto à
rotunda. Como, também, estreitar a faixa no sentido de quem vai naquela direção
perceber que não pode, porque durante o dia, até já não é tão frequente, a não ser a
circulação dentro do estacionamento, agora ao final da tarde é muito frequente, vir por
aquelas ruas em sentido contrário, portanto, não pondo em causa o que foi feito, mas
que deviam repensar uma melhor solução para aquele local.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Disse que teve conhecimento que o senhor Presidente tinha realizado uma
visita à Barragem de São Domingos com o senhor Presidente da Federação de
Canoagem. Questionou o Centro de Canoagem do Oeste se tinha sido convidado para
esse encontro e disseram que sim. Perguntou o porquê da Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia não ter sido convidada e a que é que se deveu tão ilustre visita.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
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Disse que:
- Esteve na Barragem de São Domingos com a Escola Superior de Desporto de

Rio Maior a pretexto do protocolo sobre o Centro de Alto Rendimento de Surf e tendo
em conta que a Federação Portuguesa de Canoagem, com quem esteve há uma semana
antes, em Montemor-O-Velho, manifestou interesse em reforçar a cooperação.

- Propôs a visita Albufeira de São Domingos, tendo em conta que o espelho de
água tem condições para a temática da canoagem. Lamenta não se ter lembrado de
convidar o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia. Esta falta
não foi uma atitude inclusiva, nem exclusiva, porque estava centrado relativamente à
cooperação que está a estabelecer. Além disso, tinha na véspera entrado em contato
telefónico com o senhor Artur Carvalhal, do Centro de Canoagem do Oeste.

- Informou que se está numa relação com a Federação Portuguesa de
Canoagem, que vai muito para além daquilo que se poderá estar a pensar e, muito
provavelmente, dentro de algum tempo, poderão vir ao concelho estágios da seleção de
canoagem, tendo em conta as instalações que eles visitaram e, por outro lado, por
aquilo que é a vigência de novas atividades da canoagem no mar.

- Na sequência da visita à Albufeira de São Domingos, emergiu a possibilidade
de haver um balizamento orientado para a prática da canoagem e que está neste
momento a ser trabalhado no Instituto do Desporto, para isso foram enviados todos os
elementos associados ao plano de ordenamento. O grau global de satisfação no final da
visita leva-o a pensar que irá existir uma boa relação com a Federação.

- Nesse contacto com a Federação foi apresentado o Centro de Canoagem e a
possibilidade de intervir na emissão de opinião sobre a solução que se está a agilizar
sobre o projeto de arquitetura que foi elaborado pelos serviços do Município e que
ainda não foi à Câmara Municipal, mas que aproveitou o facto de estarem todos para
disponibilizar o projeto. Por isso, aguardava alguns comentários da Federação
relativamente àquele anteprojeto, para depois poder ter uma reunião alargada, tendo
em conta a própria construção das instalações do Centro e envolvimento destas três
entidades, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e do Centro de Canoagem.

Sérgio Leandro (CDU):
Disse que tinha decorrido, na semana passada, na Escola Superior de Turismo e

Tecnologia do Mar, um debate organizado pelo Diário de Notícias sobre uma série de
iniciativas relacionadas com o mar e que o tema tinha sido o desporto. Acrescentou que
nessa iniciativa foi anunciado, pelo senhor Presidente da Câmara, o desenvolvimento
do conceito de Parque Temático das Ondas, baseado na Piscina das Ondas, e perguntou
em que ponto se encontra essa intenção de projeto e qual é que poderá ser o futuro
próximo desse projeto.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Se trata de um parque temático que terá como projeto âncora uma piscina de

ondas e que a Câmara Municipal já deu sentido positivo de interesse em vir a abordar o
projeto e a acolhê-lo. Na sexta-feira a Câmara Municipal deliberou sobre uma proposta
que os próprios serviços do Departamento de Planeamento e Urbanismo elaboraram e
que, no essencial, aponta para o seguinte: foram aprovados os termos de referência para
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o desenvolvimento do plano de pormenor, numa modalidade específica de plano de
intervenção de espaço rural, de modo a que de acordo com a própria definição do
PROTLVT possa ser desenvolvido um núcleo de desenvolvimento económico de
turismo e lazer, tendo como projeto âncora uma piscina de ondas.

- A Câmara Municipal deliberou também sujeitar este plano a uma avaliação
ambiental estratégica, dada a sensibilidade da área que está abrangida, deliberou,
também, solicitar à CCDRLVT o acompanhamento do plano, emitir os pareceres,
acompanhar as reuniões com as entidades que aquela comissão entenda como
representativas dos interesses. Será elaborada uma candidatura do projeto para
submissão ao PROT, para vir a ser classificado como de interesse regional, já que essa é
uma exigência dos núcleos de desenvolvimento económico de turismo e laser, conforme
está no PROT.

- As questões a colocar são as da sensibilidade ambiental e, por isso, a avaliação
estratégica, mesmo que ela não fosse necessária obviamente que é um instrumento
importante para a sua apreciação, por outro lado, tem a ver com as questões da
sustentabilidade económica e financeira do próprio projeto e um outro tema que tem a
ver com as acessibilidades.

- O que a Câmara fez foi reiterar a manifestação de interesse em vir a acolher
este investimento, caso tudo aquilo que se venha a desenvolver mostre benefício em
termos de análise custo/benefício.

- Existem outros locais que estão em disputa, relativamente à instalação deste
tipo de parque, nós estamos muito bem posicionados, isto é positivo, e se há um projeto
que deva merecer todo o desenvolvimento e carinho de todas as forças políticas, este é
um deles.

- Que estava muito entusiasmado com este projeto, pelo facto de ter havido um
entendimento de que este poderá ser um dos locais a nível mundial onde possam vir a
introduzir um parque temático desta natureza, é único e o facto de terem escolhido
Portugal, Peniche, tem muito significado.

Vítor Mamede (PS):
Levantou as seguintes questões:
1.ª - Parece-lhe que o projeto âncora não é a piscina das ondas, mas o hotel.

Sublinhou que memória descritiva do projeto diz que é fundamental a construção do
hotel e, se não houver essa construção, o projeto está inviabilizado.

2.ª - Não é claro que o Ministério do Ambiente deixe construir o hotel no espaço
que lhe está destinado. No entanto, considera importante que um projeto deste género
se desenvolva em Peniche. Por outro lado, considera extremamente importante que este
não inviabilize a estrada que está no Plano Diretor Municipal, a ligar o Baleal a Porto de
Lobos, porque essa estrada é fundamental para o desenvolvimento do concelho de
Peniche. Deve de haver um esforço para compatibilizar as duas coisas, para o Partido
Socialista este projeto deve desenvolver a estrada para o mar e nunca inviabilizar a sua
construção.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que.
- Quando referiu a elaboração do Plano de Pormenor que inclui o estudo do
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plano viário, a estrada é um dos aspetos que está considerado.
- Uma situação é a localização desse hotel no espaço a poente da Ponte da

Lagoa, em terrenos municipais e privados, e esse é um assunto que está a ser visto com
a CCDR, com os argumentos que possam vir a ser utilizados, relativamente às questões
de território. O outro é no próprio Casal da Ponte e é também uma das localizações que
sobre esse assunto se irá discutir amanhã.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que:
- Queria fazer um registo pela forma participativa e positiva como, no passado

sábado, decorreu a iniciativa corrida das fogueiras e das fogueirinhas, porque é
agradável ver a cidade como foi vista e deu os parabéns à Câmara pela forma como as
coisas decorreram.

- Estava em expectativa relativamente à construção do novo edifício do Clube
Naval de Peniche e a transferência dos seus serviços. Perguntou se a Câmara poderia
sensibilizar as partes para que as obras correm-se com alguma rapidez, para não
incomodar os turistas. Acha que é uma zona privilegiada, mas o sistema de elevação
dos barcos que está na Ribeira Velha nunca deveria ter sido instalado. Sugeriu a
deslocação do sistema para uma zona nova, para desviar algum incómodo.

Perguntou, ainda, em relação à questão do hospital, se há algum
desenvolvimento referente à última tomada de posição. Entende que, se calhar, Peniche
poderá ter que reagir e acha que a Câmara deveria estar preparada para esta
eventualidade.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Amanhã irá haver uma reunião com o Clube Naval para fazer o ponto de

situação relativamente à obra e a entrada gradual em funcionamento das novas
instalações.

- Quanto à questão do hospital, o desenvolvimento desde a última Assembleia
Municipal até agora é conhecido. Na última reunião que se realizou com a comissão de
acompanhamento da reorganização dos cuidados hospitalares do Centro Hospitalar do
Oeste foi solicitado que fosse entregue o documento. A resposta foi que não estavam
autorizados a entregar o documento e, sem ter em posse o documento, não se poderia,
de forma alguma, contestar os pressupostos que levam a determinadas decisões.

- Foi solicitada uma audiência ao Senhor Ministro e a resposta final foi que
tinham reencaminhado para o Secretário de Estado Adjunto da Saúde e da parte da
Comissão Intermunicipal do Oeste foi feito também o mesmo apelo.

Alertou para o facto de estarem a retirar o mobiliário do hospital e a reporem
com mobiliário velho. Juntaram-se as forças políticas, os representantes da Câmara e o
Presidente da Assembleia Municipal e foi feito um apelo para interromperem a
transferência de mobiliário. Entrou em contato com o Presidente do Centro Hospitalar
do Oeste que aceitou a interrupção daquela operação. E assim, foi nesse sentido
elaborada, em sede da Câmara Municipal, a carta aberta ao Senhor Ministro a pedir a
suspensão de qualquer transferência de equipamento ou mobiliário enquanto não
existisse a reunião.
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Ademar Marques (PSD):
Disse que classificava como positiva a reação ao movimento da retirada do

mobiliário do hospital de Peniche e lembrou que há quatro anos tinham alertado para o
que se estava a passar, mas, na altura, foram acusados de estarem a mentir.

Perguntou:
- Qual a evolução, após a sua entrada em vigor, dos Regulamentos que foram

aprovados na Assembleia Municipal nos últimos meses?
- Tendo em conta a obrigatoriedade da documentação do licenciamento zero,

como é que está a decorrer essa documentação e qual é o grau de praticabilidade do
novo sistema?

- Em relação ao regulamento do estacionamento, dada a urgência com que foi
pedido a sua aprovação no início do ano, para quando está prevista a aplicação das
novas taxas de estacionamento?

- Tendo em conta os prazos que lá estavam previstos, como está a decorrer a
implementação do Regulamento dos Abrigos dos Pescadores da Berlenga?

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Relativamente ao Licenciamento Zero e aos respetivos regulamento, foi feita

uma reunião pública organizada pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e
Industrial.

- Quanto à questão dos abrigos, a Câmara Municipal informou que foi lançado
um concurso e, na próxima reunião de Câmara, será apresentado e analisado o
resultado desse concurso, tendo aparecido cerca de vinte e cinco interessados.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Disse que a Câmara Municipal tem um pequeno gabinete jurídico e o mesmo

esteve a trabalhar vários regulamentos: licenciamento zero, abrigos dos pescadores,
estacionamento, e estava ali para discussão na Assembleia o regulamento de utilização
da Casa Mortuária de Peniche, como também estavam a elaborar uma proposta
referente à questão das autocaravanas. Por isso, houve a necessidade de tomar opções
em face do número de pessoas que existem no gabinete jurídico. O caderno de encargos
dos estacionamentos também está a ser elaborado mais devagar, porque não há gente
suficiente para tantos regulamentos. Além disso, a implementação destes regulamentos
obriga a um acompanhamento da nossa jurista.

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes
Teodoro:

Disse que:
- Em relação ao licenciamento zero, em termos de portal, ficou disponível em

meados de junho, mas qualquer pessoa para trabalhar no portal terá que possuir um
terminal para assinar com o cartão de cidadão e esta questão irá ser uma dificuldade
com que as pessoas se vão deparar. Já foi adquirido o terminal e a Associação de
Comerciantes irá ter esse equipamento disponível para poderem aceder.

- Em termos de compatibilização com os dois sistemas, a partir de janeiro,
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quando caducarem todas as licenças existentes, será criado um grande volume de
serviço e os problemas irão surgir, para se conseguir compatibilizar as licenças
existentes com o que será a adequação com os novos regulamentos.

-Em termos globais têm aparecido inúmeras situações quer com o aparecimento
de novos estabelecimentos, quer ao nível de horários ou ocupação da via pública. Mas o
acompanhamento foi feito e tem sido mais ou menos pacífico, os problemas que têm
surgido são com rulotes de venda de comida. Têm insistido muito em fazer o pedido e
isso obriga ao pagamento de 25% logo no início e a Câmara Municipal e a própria
Assembleia Municipal têm dado orientação para que não haja mais alargamento deste
tipo de venda, são as situações que têm gerado mais conflito.

Álvaro Amador (CDU):
Disse que:
- Estão quase a chegar ao final do mandato e não pode deixar de passar a parte

final do mandato para referir que, em quatro anos, houve alterações positivas no
concelho. Salientou a obra de Reabilitação do Fosso das Muralhas de Peniche, dado que
a primeira fase já está concluída.

- Não queria deixar de mencionar outra obra, que é o Centro Coordenador de
Transportes, que em termos financeiros foi uma obra volumosa, assim como, a obra do
Centro de Alto Rendimento do Surf, que não é em Peniche, mas sim pertencente à
freguesia de Ferrel. Na Atouguia da Baleia também existe a obra do Centro
Interpretativo. Outra obra que há muito se esperava é a Casa Mortuária de Peniche e
que viria dar mais condições às famílias que desejam velar os corpos dos seus entes
queridos. Realçou que também na educação existem diversas obras concluídas, como
por exemplo, a requalificação da escola n.º 6, na Prageira, a de Geraldes, as escolas
velhas do 1º ciclo de Ferrel. Além disso, foram executadas obras em conjunto com as
juntas de freguesia, a destacar a junta de freguesia da Ajuda, no Bairro Calvário, a junta
de freguesia da Conceição, os pátios do Bairro Luís de Camões, em Peniche e ainda a
intervenção na Travessa do Galhalhaz. Frisa que ainda foi elaborada a reorganização do
estacionamento no Baleal, os balneários e do bar de futebol amador em Peniche e a
reabilitação do Posto de Turismo e da escola de Rendas do Bilros, e para acabar
mencionou também a intervenção no Edifício António Bento, onde se espera que seja
instalado o Museu das Rendas de Bilros de Peniche.

Américo Gonçalves (PS):
Disse que:
- Queria fazer alguns reparos em relação aos asfaltos, que tinha passado pela

Rua Salvador Franco e parecia-lhe que há ali algumas coisas que deviam de ser revistas,
porque no asfalto há zonas que não tem, outras zonas tem.

- Outra questão tinha a ver com o atravessamento das vias e dava o exemplo da
Rua Estado Português da India. Fez-se um projeto na autarquia aqui há alguns anos
pelos serviços da Câmara que fizeram o atravessamento das vias antes dessas vias
serem alcatroadas. Salientou que estranha que este empreendimento que está a ser
realizado, cortou a via ao meio da Rua Estado Português da India e depois no final
desta via fez-se um novo atravessamento e se aquilo continuar assim chagar-se-á ao
final do verão numa situação que será de lamentar. Perguntou aos técnicos e aos
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engenheiros se efetivamente existe marcado no terreno estas passagens.
- Outro reparo, que tem feito todos os anos, tem a ver com as passadeiras, se

quando se repintam as passadeiras não se podia fazer uma alteração ao trânsito para
que não aconteça o que aconteceu, no dia seguinte as passadeiras estavam quase iguais
ao que estavam porque os carros uma hora depois passam pela tinta fresca.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que aquela intervenção está a ser feita globalmente e isso é a nota

principal, quando vemos um abrandamento da atividade e sentirmos que aquela
intervenção está ali a ser feita com a infraestruturação, e mais, com a criação de uma via
que vai tornar mais circulável a parte traseira da escola n.º 1, aquilo estava muito
abandonado. Obviamente que há algumas intervenções que tiveram que ser feitas de
ligações e que só agora podiam ser feitas.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Disse que, neste caso de loteamento, o trabalho está executado e de repente é

preciso cortar a estrada e quando se corta uma estrada ela dificilmente fica com
concerto para o resto da vida a não ser que o piso seja todo retirado, quando são feitas
essas intervenções as estradas são definidas, como as vias que são para fazer melhorias
em conjunto com os Serviços Municipalizados. Em questões de água ou saneamento, a
informação é dada para que não haja alcatroamento nessas zonas.

Disse, ainda, que relativamente às passadeiras é uma questão muito técnica, e
não queria pronunciar-se, porque era autarca e não técnico.

Paulo Balau (PSD):
Lembrou ao executivo dois aspetos. Um deles era a falta de traço contínuo na

Rua 13 de Infantaria, quase todos os dias via carros a entrarem para o estacionamento,
vindo do centro e interrompem o trânsito para entrarem para o parque, se o traço
contínuo estivesse lá, isso não acontecia.

Alertou para outra situação que é urgente. Ocorreu um acidente, na descida que
vem do Museu. Expressou a sua preocupação por o piso ser empedrado o e que é um
perigo quando travam naquela curva.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Sugeriu, também, um traço contínuo junto ao Filtro, entre a Rua dos Pescadores

e a Rua 1.º de Maio.
Acrescentou que tem pena que não haja campanha eleitoral de dois em dois

anos e que se tivesse só dinheiro para se fazer o alcatrão só neste último ano, por isso
dava os parabéns, porque uma delas estava em muito mau estado, que era o Largo de
Macau e que foi proposto pela junta de freguesia e também aquela pequena rua que faz
ligação ao Bairro dos Pescadores e que estava em péssimo estado e uma outra rua que
foi alcatroada e que foi reivindicada e teve um abaixo-assinado com alguma justiça e
algumas pessoas vieram à Assembleia Municipal que é a Rua Cidade Seia. Solicitou a
possibilidade de alcatroar antes do dia 29, a Rua da Escola de Pesca, que também está
em péssimo estado.
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Américo Gonçalves (PS):
Disse ao senhor Vice-Presidente que a pintura das passadeiras não é uma

questão técnica. Sugeriu que se deixe secar a tinta para o dia seguinte, para não
acontecer o que lá está agora, em que os rodados do alcatrão ficaram no paralelo e acha
que repulsa esta visão. Não concorda com que a estrada seja cortada quando se alcatroa
vinte e quatro horas, não deixando secar o alcatrão com o tempo devido e acha que este
assunto não é uma questão técnica, mas sim de bom senso.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Disse que estavam a falar de duas coisas diferentes: as passadeiras e o alcatrão.

Há arruamentos que não têm largura suficiente para as manobras, tanto da máquina de
espalhar alcatrão, como dos carros que carregam ou trazem até Peniche as matérias-
primas. O facto de o paralelo estar neste momento com aquela marca era inevitável, e
seguindo com a explicação do processo de alcatroamento. Este problema acontece,
porque o arruamento não tem largura suficiente e não só aconteceu nessa rua, foi
também a rua que dá acesso a toda aquela zona do Vasco da Gama até ao Campo da
Torre e as marcas que ficam ali têm a ver com os rodados dos equipamentos que
espalham o betuminoso.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Neste período não registaram quaisquer intervenções.

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):
Disse que o facto da Assembleia da República ter legislado no sentido do Oeste

passar para a Região Centro em matéria de turismo, a opinião dos autarcas do Oeste a
par dos autarcas da Lezíria do Médio Tejo, também uns foram para o Alentejo outros
para o Centro, esta não foi uma das decisões mais acertadas, para não por aqui a
terminologia mais forte, dizer que isto é um contraciclo àquilo que o Oeste tem vindo a
desenvolver e a sua atratividade no seu conjunto dos doze municípios, este corte de
ligação entre o Oeste e Lisboa. Referiu que dever-nos-íamos posicionar na melhor forma
possível, dentro do quadro Regional do Quadro do Turismo do Centro, aprendendo a
trabalhar. São dez municípios e que irão tentar tirar o melhor partido da sua integração
na Entidade Regional de Turismo do Centro.

Vereador Jorge Abrantes (CDU):
Disse que relativamente à situação financeira da Câmara de notar a franca
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evolução que a situação financeira teve de abril até esta data o que faz com que de
acordo com os elementos disponibilizados o total da dívida do Município seja na ordem
dos 9,7 milhões de euros, o que de facto demonstra que ao longo destes quatro anos
houve uma significativa redução, fruto naturalmente de todas as preocupações que
existiram e foram assumidos no sentido de assegurar o equilíbrio financeiro que os
municípios estão obrigados e que fundamentalmente no último ano por via da lei dos
compromissos dos pagamentos em atraso. Ainda reforçaram mais a necessidade de
adopção de medidas que permitam manter esse equilíbrio e tendo em conta que nas
Assembleias de fevereiro e abril o valor da dívida andou sempre pela ordem dos 10,5
milhões, o facto de neste momento ter havido uma redução que tem a ver com a receita
mais significativa que o município tem, ser a receita de maio, correspondendo ao IMI,
ter permitido assegurar esta redução muito significativa da dívida.

Acrescentou que o quadro resumo da situação financeira reflete tudo aquilo que
foi o desenvolvimento do programa de apoio à economia local em que houve uma
transferência de dívida de fornecedores que se reduziu muito significativamente para
reforço de empréstimo por via da concessão da primeira tranche, os 70% que já foi
abrangido em termos da obtenção do PAEL. Portanto, houve apenas uma transição da
dívida de fornecedores para empréstimo, se bem que já se tenha efetuado o reembolso
desse mesmo empréstimo num valor que ronda os 150 mil euros.

Ângelo Marques (PS):
Disse que a sua questão se prendia com o relatório referente à atividade

municipal desenvolvida no período compreendido entre 5 de abril e 5 de junho de 2013,
relativamente às obras em execução por empreitada e pediu aos senhores deputados
alguma atenção, especialmente ao Senhor Presidente, na página 43 do documento está
escrito o seguinte: Construção da nova sede do Clube Naval de Peniche – fase A,
consignação da empreitada a 30 de janeiro de 2012, valor da adjudicação 257.323,05 € e
depois vem elencado os trabalhos executados durante o mês de janeiro: fornecimento e
colocação de portas interiores, execução de tetos falsos, acabamento das redes de águas
e esgotos, instalações elétricas e telecomunicações e continua durante os meses de
fevereiro e março: fornecimento e colocação de portas interiores, balcão de madeira da
receção, pintura de paredes exteriores, execução de pavimento vinícola, fornecimento e
aplicação de mosaico, antiderrapante no terraço e outra série de trabalhos.

Perguntou quem era o dono da obra? E se foi a Câmara Municipal através dos
seus funcionários que realizou os trabalhos que elencou?

Acrescentou, ainda, que no mesmo relatório, na página 45, vem escrito o
seguinte: Ampliação do Centro de Dia de Serra d’El-Rei para valência do lar de idosos,
valor da adjudicação: 572.314,62 €, durante o mês de março foram realizados trabalhos
de montagem de estaleiro e demolições, durante o mês de abril foram realizados os
trabalhos de desenvolvimento do plano de segurança, continuação da montagem de
estaleiro, manutenção de terras e escavação para obtenção de quotas do projeto,
escavação da abertura de fundações, transporte de terras sobrante e vazadouro,
execução da estrutura de betão armado, sapatas, paredes da cave, pilares, vigas,
paredes da caixa do elevador e laje do piso 1.

Perguntou quem era o dono da obra? E se foi a Câmara através dos seus
funcionários que realizou os trabalhos?
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que estávamos perante um concelho muito dinâmico e foi visto um

conjunto de obras às quais o Município se tem associado de forma muito forte.
Explicou que é um relatório da descrição daquilo que são as tarefas dos

respetivos serviços, o Departamento de Obras Municipais que acompanha as obras.
Porquê? Porque o Município transfere dessa forma um valor significativo que é ao fim
ao cabo o equivalente à redução de custos pelas próprias entidades, depois envia às
promotoras. O dono da obra é o Clube Naval de Peniche e por ter sido convidado pelo
Município a integrar a nossa parceria para a regeneração urbana e por isso teve uma
comparticipação até aos 85%. Para além do acompanhamento junto do programa
Operacional do Centro, este Departamento disponibiliza, quer a componente da
fiscalização, quer a componente da parte de segurança, ou seja, aquilo que os serviços
do Departamento de Obras Municipais é que estão envolvidos nesta obra, porquê? Para
justificar aquilo que é o seu envolvimento e que se transforma, num envolvimento
significativo do próprio Município, porque há aqui custos de oportunidade, porque os
técnicos, para que estejam nisto não estão noutro sítio, o facto de estar aqui incluída a
informação e portanto é uma descrição das atividades que o Departamento faz está
envolvido naquelas obras, como é óbvio transportam para aqui essa informação.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Disse que os nossos técnicos, de acordo com uma deliberação da Câmara, que o

Departamento de Obras Municipais, através do Eng.º José Coelho e o nosso fiscal de
obras José Manuel, fazem o acompanhamento diário dessas obras e uma informação
regular de todo o trabalho desenvolvido nessas obras. Aliás tem que ser assim não há
outra alternativa, senão essas Instituições teriam que ter técnicos e suportar os custos
desses técnicos do seu próprio bolso, ou seja é uma forma de evitar que estas
Instituições, quer seja o Clube Naval, a CERCIP ou a Associação do Centro de Dia

Lembrou que uma coisa são as obras municipais outra coisa são as obras que
não são municipais, mas que tem o acompanhamento e ao qual os nosso técnicos têm
que prestar contas de todo o trabalho que fazem, estas entidades são autónomas, têm
orçamento próprio e a Câmara Municipal está a ajudar a fazer as obras com qualidade e
segurança.

Ângelo Marques (PS):
Disse que compreendia, mas depois, na página 47, vem exatamente isso que

acabaram de dizer, outras atividades desenvolvidas e vem escrito: Fiscalização da obra
de Construção do Clube Naval de Peniche, fiscalização da obra do Centro de Dia de
Serra d’El-Rei para valência do lar de idosos e perguntou se a Câmara Municipal não é
o dono da obra e se não realizou os trabalhos que ainda há pouco descreveu, porque é
que isto tem que vir aqui, bastava vir: Fiscalização da obra de ampliação do Centro de
Dia de Serra d’El-Rei, se o relatório tem a ver com a atividade municipal e estas obras
não são municipais não tinham que vir aqui escrito.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Explicou que esta é a forma de dar toda informação relativamente à obra e esse
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relatório é um relatório que obviamente é da responsabilidade do Município, assim
como do Presidente da Câmara, mas trata-se de um relatório que é elaborado para
prestar informação.

Paulo Balau (PSD):
Solicitou esclarecimento ao senhor Vereador sobre quais os valores recebidos de

IMI e qual a taxa de execução.

Vereador Jorge Abrantes (CDU):
Disse que:
- Em termos da informação que foi fornecida aquando da consulta orçamental

da receita, verificou-se que sobre o IMI estão neste momento arrecadados 1.817 mil,
contando já com a transferência de mês de maio, comparando com os 3.841.915€ que
estão orçamentados, isto é o ponto de situação de cordo com a informação que foi
produzida, que balanço é que se pode fazer sobre o IMI de maio com o anterior? Disse
que há três fatores que justificam a alteração deste montante. O primeiro é que a
Assembleia Municipal em novembro do ano passado alterou as taxas de IMI, portanto,
primeiro fator que se deve de ter em conta para a avaliação da situação atual, o segundo
fator é que durante todo o ano de 2012 a Autoridade Tributária (o governo) cativou 5%
da receita do IMI por conta das despesas de reavaliação que estavam em decurso
durante o ano de 2012. Portanto, foi um fator extraordinário que aconteceu o ano
passado e que o ano corrente já não tem essa cativação de 5%, o que em termos
comparativos é importante salientar. Finalmente, o terceiro aspeto, o processo de
reavaliação de imóveis que se desenvolveu durante o ano de 2012 e princípio de 2013 e
que estará a ter efeito nos valores cobrados, paralelamente com alguma alteração no
prazo de pagamento do IMI, nomeadamente no IMI superiores a 500,00 € que passaram
de duas prestações, em abril e outubro, para três prestações, em abril, julho e novembro.
Para se poder comparar naturalmente que se deve de ter em linha de conta estes três
conjuntos de fatores que acabou de citar.

- Neste momento não existe uma informação das finanças que diga que o valor
dos imóveis aumentou, diminuiu ou reduziu em função do processo de reavaliação do
processo que foi concretizado, o que é um facto é que indo ao encontro daquilo que o
Presidente da Associação Nacional denunciou no final de maio, tendo em conta o
levantamento que se fez em termos nacionais das receitas do IMI que os município
tiveram, houve uma redução das receitas do IMI em termos nacionais,
significativamente na ordem dos 6 milhões de euros. O Município de Peniche acabou
também por acompanhar aquela denúncia que o Presidente Fernando Ruas fez sobre o
IMI nacional, o mais importante é perceber em termos locais e daí a realidade local estar
associada àqueles três fatores que foi enunciado que conduziram a uma redução do IMI
e relembrar que o ano passado nós não tivemos até ao mês de maio de 2012, obtivemos
uma redução de 102 mil euros por via dos tais 5% que foram cativos para efeitos de
custos de reavaliação que o governo estava a suportar.

- Este ano apesar dessa redução dos 5% não existir, mesmo assim tivemos uma
redução, o que é que está aqui em causa é que a redução da tabela das taxas do IMI
tiveram o efeito na redução global do IMI que não foi compensado pelo menos neste
primeiro mês e que é o mais relevante de pagamento, não foi compensado pela eventual
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ou pelo esperado aumento do valor dos imóveis que pudessem compensar as reduções
da taxa que foram praticados.

- A expetativa é que a receita de agosto correspondente ao pagamento de julho
dos tais imóveis com valor de IMI superior a 500,00 € que possa significar entre 100 a
200 mil euros, é um número que não temos certeza mas que poderá significar, porque
entretanto é um processo que todos sabemos está, que não há muita certeza daquilo que
as Finanças estão a produzir em termos de notificação aos proprietários, esperar que o
valor que possa ser ligeiramente superior àquele que o ano passado era cobrado em
outubro e que agora também devido às alterações de calendário será em novembro
rececionado em dezembro. São informações que infelizmente e que por mais vontade
que os municípios tenham manifestado junto da Autoridade Tributária, que possam ter
informação sobre o que é que significa o processo de reavaliação para o seu município,
infelizmente não existe essa informação que se possa dar um esclarecimento cabal o que
é que significou a receção de IMI em maio e o que é que eventualmente durante o ano
de 2013, venhamos a obter.

Paulo Balau (PSD):
Disse que tinha compreendido a explicação, mas a ilação que tinha tirado é que

a perspetiva no final do ano era quando as transferências do IMI vierem, o valor
recebido seja superior ao que se recebeu o ano passado.

Vereador Jorge Abrantes (CDU):
Disse que estava a olhar para aquilo que temos orçamentado e o valor que

temos orçamentado é semelhante ao do ano passado, por via de todo um conjunto de
fatores que ocorreram e estava a projetar aquilo que foi orçamentado e naturalmente a
orçamentação foi feita analisando uma perspetiva e fazendo um conjunto de contas
visando um montante de receita de IMI, neste momento, tendo projetado uma receita
semelhante à do ano passado, estamos com um nível baixo daquilo que recebemos o
ano passado, tinha manifestado aqui um desejo é que não tendo elementos disponíveis
que possam validar aquilo que se está a dizer é que as receitas de IMI que vão ser
cobrados em julho com transferência para a Câmara em agosto e em novembro com
transferência para a Câmara em dezembro que possa permitir atingir o valor que está
orçamentado que é semelhante àquele que estava o ano passado.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que deixava uma nota do ponto de vista político, que é de lamentar é que

num imposto que é um imposto municipal sobre imóveis, para além daquilo que foi o
ataque o ano passado com aquela questão dos 5% para os processos de reavaliação, o
estado fez-se pagar e bem com aquela retirada, objetivamente neste momento o
dinheiro entrado na Câmara Municipal é inferior aquele que tinha entrado até esta
altura no ano transato, e que não existe informação, não é disponibilizado a informação
pela Autoridade Tributária, existe aqui uma falta de transparência da Administração
Central relativamente aos municípios.

Paulo Balau (PSD):
Disse que tínhamos mais um período para receber, passava a ser pago em três
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em vez das duas o que leva a crer é que o orçamentado razoavelmente se vá alcançar, a
perspetiva e que se vai ultrapassar, mas está-se cá para ver, mais uma vez demonstra
que aquilo que foi feito nesta Assembleia, em dar um contributo a todos os munícipes
de Peniche, dizer-lhes tomem lá um rebuçado e paguem um bocadinho menos de IMI
foi uma boa medida.

Vereador Jorge Abrantes (CDU):
Disse que qualquer pessoa pode ter essas expetativas, agora dizer que no mês

de junho o mês que está em curso, o ano passado cobrámos 60 mil euros de IMI, são
pessoas que se atrasam nos pagamento e pagam fora dos prazos, e este ano vai em 5 mil
euros e estamos já no dia 2 de julho.

Disse, ainda, que a dinâmica do IMI não é apenas nos meses de pagamento, é
anual e aquilo que poderia significar é muito relevante, neste momento mais um mês
em termos de execução, o ano passado tínhamos 60 mil euros neste mês e este ano
vamos em 5 mil euros.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Disse que:
- O senhor Presidente tinha estado no dia 9 de maio na ilha da Berlenga para

preparar a época balnear e questionou se esta postura teve a ver com os diversos locais
do concelho, onde se iniciou a época balnear, nomeadamente na praia da Consolação,
porque a praia da Consolação tem carências enormes em todos os aspetos, espaços
verdes, alcatroamento, acesso a praias e ainda por cima agora está lá instalado um
apoio de praia, no meio da praia, que é um autêntico mamarracho que ali existe, se a
Câmara Municipal teve conhecimento ou deu alguma autorização.

- Na página 9 da reunião de Câmara do dia 28 de maio, diz: “a Câmara
Municipal deliberou tomar conhecimento do teor do ofício 3456/2013, de 20 de maio,
da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que remete a
resposta do Ministro da Administração Interna à pergunta formulada pelo Grupo
Parlamentar do PCP na Assembleia de República, sobre a instalação do Posto Territorial
de Peniche – GNR.” Perguntou se em relação a este assunto existe alguma novidade.

- Na página 34, no ponto 2.3, a elaboração de projetos para a construção do
Centro Escolar de Atouguia da Baleia, processo n.º 05/11-Aprov – recolha e emissão de
novos pareceres sobre os projetos, perguntou, também, se sobre o Centro Escolar existe
alguma novidade.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Explicou que sobre a época balnear, e no conjunto daquilo que o município de

Peniche tem feito em termos de preparação da época balnear, Peniche tem feito jus ao
mar que tem e à valorização do seu território para a atratividade. Deslocou-se à
Berlenga com o senhor Comandante do Porto, o Comandante Operacional Municipal e
a Administração Hidrográfica do Tejo – Agência Portuguesa do Ambiente, por causa da
questão das arribas. Todos os anos se fazem estas intervenções por causa da sinalização
para ver qual é que é o recuo que deve ter, a distância que deve ser colocada
relativamente às arribas e particularmente no Carreiro do Mosteiro e nos outros locais
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onde passam as lanchas para a visita às grutas.
Disse que na semana passada foram hasteadas seis bandeiras azuis e temos

qualquer coisa como nove praias de bandeira dourada reconhecida pela Quercus e isso
é consequência do trabalho contínuo do Município, não só dos últimos anos, mas um
trabalho contínuo que mostra que o investimento feito naquilo que tem a ver com o
tratamento e encaminhamento das águas residuais foram extremamente importantes e
por isso temos esta qualidade de água. Com o hastear das seis bandeiras está-se no
quadro do conjunto dos municípios, em termos nacionais, com um bom ranking de
posicionamento.

Disse, ainda, que no caso do apoio de praia, se o litoral fosse gerido pelos
municípios aquilo que aconteceu com aquele apoio de praia não teria acontecido,
aquele apoio de praia foi concessionado por concurso público pela Agência Portuguesa
de Ambiente e quando o outro concessionário anterior tinha lá o apoio de praia foi a
pressão que nós exercemos sobre a Agência Portuguesa de Ambiente, na altura a ARH,
que levou a que aquela situação fosse demolida. Colocava-se a questão para esta época,
que era ter apoio de praia ou não ter, e o caminho que a APA teve foi de colocar aquela
solução provisória, uma estrutura de modo a que aquele apoio de praia e a questão das
barracas pudesse funcionar, inclusivamente com o nadador salvador, lamentavelmente
o concessionário dá uma ideia de falta de capacidade empresarial e não houve por parte
da APA a pressão que deveria ter havido.

Quanto à questão do Posto Territorial aquilo foi uma comunicação que o
partido comunista fez na altura por força da ausência de condições aqui do posto da
GNR em Peniche, o ponto de situação neste momento quanto à possibilidade de se
encontrar o local e fazer-se um posto na Atouguia da Baleia, nunca será por nova
construção, será sempre por reabilitação de um edifício, tendo os nossos serviços feito
uma identificação dos locais e que foram infrutíferos os contactos porque as pessoas não
quiseram ceder os seus espaços, já foram identificados outros, um dos quais está a ser
quantificado o seu valor para ir à Câmara Municipal.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Disse que o projeto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia custou 170 mil

euros face à dimensão da obra de 2,7 milhões de euros que se prevê realizar e aguarda-
se que o dinheiro do impulso jovem regresse aos municípios para se poder executar esta
e outras obras.

Disse, ainda, que a Câmara foi mais longe e na apreciação que fez sobre o
assunto e considerando que é possível que o financiamento se atrase da parte do
Governo até ao final do ano, tentámos diversas vezes junto do Mais Centro, mas a
resposta é sempre a falta de dinheiro, e neste espaço de tempo fazer de imediato um
projeto de melhoramento da escola existente, para dar mais dignidade e mais condições
às crianças que frequentam as atuais instalações da EB1 de Atouguia da Baleia.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que, as opiniões sobre as mesmas questões não são exatamente as mesmas

e a propósito da questão que foi colocada pelo deputado Ângelo Marques, esta
informação adicional que é prestada sobre o desenvolvimento das obras, daquelas que
fazem parte da esfera de intervenção da Câmara, é uma informação importante até para
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nós sabermos como é que as coisas estão a andar, faz parte daquele principio da
transparência que nos faz saber que informação a mais não faz mal a ninguém, a menos
é que faz.

Disse, ainda, que sobre a questão do IMI o importante é que consigamos
respeitar o que é a vontade dos munícipes e aquilo que é a proteção dos munícipes com
aquilo que é o interesse municipal e as duas estão ligados, sem dinheiro não há obra e
sem obra não há dinheiro, quer dizer sem IMI não há dinheiro, ao fim ao cabo todos nós
temos que ser razoáveis na forma como entendemos estes modelos dos municípios
numa altura, como é sabido, as condições de financiamento são seriamente
prejudicadas, mas não há dúvida que os Municípios tem que encontrar novos modelos
de financiamento se querem continuar a fazer obras para os munícipes esta é que é a
questão de fundo mais importante do que saber se nós vamos ficar mais um bocadinho
abaixo ou mais um bocadinho acima do IMI, foi tomada uma decisão legítima por esta
Assembleia e portanto só tinha que a respeitar, relativamente aos resultados, aquilo que
esperava era obviamente, enquanto deputado municipal, enquanto munícipe, é que a
Câmara não saía prejudicada da sua missão de fazer coisas para as pessoas.

José Amador (CDU):
Disse que não queria deixar passar em claro a situação financeira da Câmara,

até porque as notícias que estamos a receber são boas e isto demonstra o esforço e
responsabilidade da Câmara em baixar a dívida, uma dívida que herdámos quando em
boa hora ganhámos as eleições e que por este andar a baixar de Assembleia para
Assembleia, com mais dois mandatos acabamos por ter a dívida paga, portanto, na
verdade os meus parabéns ao esforço que se tem feito na redução das despesas.

Ademar Marques (PSD):
Disse que se deve interpretar a intervenção do senhor José Amador como uma

saudação ao senhor Ministro que cessou funções hoje, porque foi ele o responsável pela
lei que permitiu que a Câmara colocasse em ordem as contas do Município, porque se
se olhar ao que foi a evolução dos números do Município até ao ano passado e o que foi
depois disso vê-se onde é que está a alteração.

José Amador (CDU):
Disse que em relação ao Ademar ele tinha razão nalgumas coisas que diz outras

nem tanto, ele estava a ler a última ata que acabou de ser aprovada em que o Ademar às
vezes peca por falar demasiado e aqui na ata está escrito o seguinte: Apenas se viu o
valor das dívidas a fornecedores baixar quando o governo obrigou o Município a gastar
apenas e só o que tem para gastar e a pagar com os subsídios de férias e de natal que
reteve e por acaso o inconstitucional, não tinha que reter, naquele ano ficou um
subsídio, mas diz mais é aqui é que é grave e reterá é que ele estava convicto que eles
iam levar os subsídios por aí fora, afinal enganou-se na análise que fez, aos funcionários
e reterá, está aqui na ata, enganou-se, o tribunal constitucional não lhe deu razão. As
dívidas tem que ser pagas de outra maneira e não com os salários dos funcionários
como o senhor na sua intervenção pretendia.

Ademar Marques (PSD):
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Disse que, como jurista, dava muito valor à Constituição e a todos os direitos
que estão na Constituição e a todas as interpretações que se fazem da Constituição.

Disse, ainda, que era verdade que a própria Câmara no orçamento que fez no
ano passado, lamenta, num determinado momento, que haja ou que não haja intenção
de que os subsídios sejam conduzidos para a diminuição das dívidas a fornecedores,
portanto, se tem alguma coisa a lamentar, lamente primeiro a posição que estava
expressa nas grandes opções da Câmara.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Clarificava que a evolução positiva em termos das contas apesar da redução das

transferências a partir de 2010 e porque houve uma contenção forçada relativamente a
intervenções e também o fizemos de forma responsável, sendo uma interpretação
abusiva do Ademar, uma coisa era que a redução dos valores aos trabalhadores ficasse
no próprio Município, não estamos de acordo com essa redução, mas aquilo que estava
a apontar era que essa redução em vez de ficar para o Município, ainda mais grave, não
era para ficar no Município.

Vereador Jorge Abrantes (CDU):
Disse que, em 2012 o não pagamento apesar de inconstitucional, o não

pagamento dos subsídios de férias e de natal aos trabalhadores públicos, no caso dos
municípios, esse não pagamento significou um acréscimo de receita do município e o
lamenta que fizemos para 2013 aquando da aprovação para 2013 é que o governo
mantinha as pretensões de não pagamento dos subsídios de férias e de natal que
felizmente o tribunal constitucional veio declarar inconstitucional e nós passados
alguns dias fizemos logo o pagamento desses valores.

Acrescentou que, o entendimento que o orçamento de 2013 fazia é que o não
pagamento aos trabalhadores municipais desses vencimentos seria receita da
Administração Central e isso é que protestámos e contestámos.

Disse, ainda, que sobre a lei dos compromissos e pagamentos em atraso a
Direção Geral do Orçamento está a publicar mensalmente a lista dos municípios que
estão em incumprimento, são neste momento 46 e aqui na Região Oeste são a Arruda
dos Vinhos e Bombarral que estão denunciados como não cumpridores da lei dos
compromissos em atraso.

Ademar Marques (PSD):
Declarou que é tão abusiva a leitura que fez da declaração nas GOP’s, como é

abusiva a leitura que o senhor deputado estava a fazer do que ele disse na Assembleia
Municipal e aquilo que disse é que só houve evolução positiva nas contas da Câmara a
partir do momento em que entrou a lei dos compromissos e essa redução acompanhada
das restrições que aconteceram tornou-se positiva, porque foi possível pagar aos
fornecedores e isso é que é importante, isso é que é digno de registo.

Vereador Jorge Abrantes (CDU):
Disse que, tinha um quadro com a situação da dívida municipal desde 2009 e o

quadro diz que em 9 de dezembro de 2010 a dívida municipal era de 13,5 milhões (não
havia lei dos compromissos) e desde aquela data até julho de 2013 em pouco menos de
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3 anos a dívida municipal passou de 13,5 milhões para os 9,7 milhões.
Disse, ainda que, o PAEL não altera em nada, apenas altera a estrutura, o

número que estava nos fornecedores passaram para o empréstimo, o valor está lá, isso é
de quem não acompanha ou não percebe o que está a dizer, este número é um orgulho
que tenho e a Câmara Municipal tem para apresentar sobre o que foi feito este mandato.
Temos obras desenvolvidas, temos uma significativa redução. Eu tenho orgulho de ter
uma redução do Município de Peniche, ter uma redução da dívida neste mandato
muito significativa, superior quase a 30% e isto é de facto muito importante e deve ser
conhecida, avaliada e ponderada e aplaudida, porque de facto significou um esforço
muito sério, muito dirigido para obter estes dados, estes números que temos orgulho
em apresentar.

2- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DO PLANO
GERONTOLÓGICO PARA O CONCELHO DE PENICHE – 2013/2017:

Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Explicou que este plano será um contributo para que se possa envelhecer bem

em Peniche e foi com esse intuito que se apresenta este plano gerontológico para o
concelho de Peniche. Este plano vem de um trabalho que têm vindo a desenvolver
desde 2008 em conjunto com várias organizações, depois em 2010 aderiram ao projeto
“Cidades Amigas dos Idosos” e em 2012 foi constituído um grupo de trabalho e esse
grupo de trabalho entendeu que se devia de desenvolver um estudo de investigação em
que determinasse os caminhos estratégicos de desenvolvimento na área da população
idosa. Contaram com a ajuda da Escola Superior da Saúde de Leiria, dado que o IPL é
nosso parceiro neste projeto e com o professor Baltazar Ricardo que está connosco e tem
vindo a desenvolver este trabalho.

Acrescentou, ainda, que este trabalho teve uma investigação com a aplicação de
um questionário a idosos do concelho e tiveram a colaboração dos alunos do curso
profissional da Escola Secundária de Peniche e também a colaboração dos presidentes
das juntas de freguesia. O que aqui se apresenta não é o plano gerontológico na sua
totalidade, mas sim os objetivos estratégicos que são 4, porque é que chegaram a estes
objetivos estratégicos, porque as evidências do estudo que levaram a este planeamento
desses objetivos e o plano é composto por objetivos específicos e também por ações,
porque entendemos que essas ações iriam ser desenvolvidas em parceria e portanto
depois vão estar integradas no plano de ação anuais, entendemos que são questões que
neste momento não vamos apresentar, mas sim, só apresentamos somente os objetivos
estratégicos para 2013/2017.

Baltazar Ricardo Monteiro, Professor da Escola Superior de Saúde de Leiria:
Agradeceu o convite que lhe foi dirigido para colaborar neste trabalho e passou

a descrever detalhadamente o plano gerontológico o qual tem em vista uma camada de
população do concelho de Peniche, a questão da inclusão social e a valorização pessoal
dos idosos.
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Ademar Marques (PSD):
Agradeceu ao professor Baltazar Ricardo a sua intervenção e a apresentação

que fez da proposta e o cuidado que teve na análise dos dados.
Perguntou:
- Se dentro dos vários eixos se se considera se há alguma prioridade e se por

outro lado e tendo em conta as dificuldades financeiras que o município atravessa, se há
algum eixo que considera ser prioritário.

- À Câmara Municipal, tendo em conta que isto será para aprovar para os anos
futuros, se tem planeado integrar estes custos no próximo orçamento.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Agradeceu a explicação que foi dada, à Câmara e os Serviços Técnicos todo o

esforço que os técnicos desta área tem vindo a fazer para enriquecer o trabalho e a
participação com as várias entidades que fazem parte desta comissão e também aos
alunos da Escola Secundária.

Disse que tínhamos ali um bom documento de trabalho e estava de acordo com
o que o Ademar referiu que era bom estabelecer-se dentro das dificuldades que existem
estabelecer-se prioridades, porque quem lê o documento chega à triste conclusão das
dificuldades que muitos dos nossos idosos vão passando a vários níveis, nas questões
básicas, como na alimentação e saúde e que todos devíamos de ter em conta esta
realidade.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Agradeceu também publicamente ao professor Baltazar Ricardo que fez um

excelente trabalho e que a junta de freguesia colaborou e acompanhou as pessoas que
fizeram os inquéritos e a todo o grupo de trabalho e que no futuro vamos ter alguns
frutos deste trabalho.

Carlos Santana (PSD):
Perguntou o seguinte:
- Na prática como é que isto se vai desenvolver e a abordagem que se deve fazer

no terreno se não passará só de um estudo ou se já estão delineadas essa linhas de
orientação.

- Tendo em conta a análise que foi feita e os dados recolhidos se a acompanhar
este estudo não devia de haver também um estudo em relação à juventude e ao
desenvolvimento económico da área destes idosos, porque toda esta esperança que
depositamos na terceira idade na tentativa de lhes dar um futuro melhor, se consiga
fazer com um concelho, não digo paupérrimo, mas uma situação em que se encontra e
também e emigração da juventude e do conhecimento quer queiramos quer não, temos
algum privilégio de termos idosos que ainda hoje estão reformados mas ainda tem
atividades piscatória para utilizar e para desenvolver, ao fim e ao cabo saber se estamos
a direcionar o município para uma 3ª idade e só olhar para a 3ª idade ou se ela se
complementa com uma juventude que necessita do desenvolvimento económico para
permanecer cá.
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Baltazar Ricardo Monteiro, Professor da Escola Superior de Saúde de Leiria:
Disse que:
- Na primeira questão quando se trata de direitos dos idosos aquilo que se

aconselharia seria a utilização de todos os meios disponíveis, quer seja através da
página da Câmara Municipal ou através de outros modos de contacto com a população,
a questão aqui é muito simples porque as perguntas que foram feitas dizem respeito às
questões que são rotuladas como uma investigação de maus tratos a idosos.

- Quando fez a análise deste eixo estratégico aquilo que constatou foi que
bastaria fazer-se uma divulgação e um debate e eventualmente criando como
complemento uma comissão que acompanha-se situações de risco ou identifica-se
situações  como dos maus tratos.

- O segundo eixo é um eixo que será um pouco mais duro, que tem a ver com o
envelhecimento ativo e saudável e a questão da autonomia, aqui quanto mais
autonomia menos despesa, os idosos iriam promover nos sistemas de saúde. A questão
aqui é basicamente como constatámos muito rapidamente que a saúde é apenas a ponta
do iceberg ou seja existe todo um conjunto determinante de saúde como seja a
habitação, as condições de vida de modo genérico que concorrem para este aumento de
longevidade, de facto é preciso promover a atividade mas como é que vamos manter as
pessoas em atividade, pois hoje parece que a reforma é um objetivo de vida e essa é que
é a questão, este é que é o trabalho que terá de ser feito neste eixo estratégico, que é
tentarmos termos ativos para além da idade da reforma.

- Temos aqui um problema e como vamos resolver isto, e foi por isso que
começamos a falar na sociedade providência ou seja, na entreajuda que somos capazes
de dar uns aos outros, tradicionalmente isso acontece, a questão é que dinheiro vamos
gastar, com que perspetiva vamos gastar esse dinheiro, porque para o lado dos jovens já
estamos a gastar mas para o lado dos idosos estamos a retirá-lo, estas são as políticas
atuais.

- A questão que foi colocada é para que lado vamos investir, não é a primeira
vez que estes aspetos aparecem em discussão na medida em que os idosos são cada vez
mais e quando há votos, os idosos votam, é que têm uma diferença dos jovens, os
idosos votam e se eles mantêm o direito ao voto durante muitos anos para que lado é
que vai o dinheiro, para que lado é que valerá a pena investir.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Agradeceu ao professor Baltazar Ricardo pela competência que trouxe a este

processo, pela forma como foi apresentado e a forma flexível como foi acolhendo os
contributos o que levou a que em sede do conselho local da Ação Social este plano fosse
aprovado e também pela Câmara Municipal.

Disse que a nossa rede social é uma rede muito pró-ativa e que se expressa não
só na parte dos investimentos que as instituições particulares de solidariedade social
tem feito, mas daquilo que é o nosso plano de cidadania sénior que tem vindo a ser
desenvolvido e que obriga muitos dos idosos a estarem permanentemente ativos e
numa relação muito próxima.

Disse, ainda, que este documento é extremamente importante e sobre ele
podem ser traçadas algumas prioridades, ou seja, cada força política poderá abordar
isto e pode dar mais enfase no debate político que é saber dentro destes 4 eixos e depois
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dentro daquilo que são os objetivos operativos, todos temos este trabalho feito e
ninguém pode dizer que não tem este documento.

Agradeceu, também, à Vereadora Clara Abrantes e a toda a equipa que tornou
possível chegar a este ponto com esta situação extremamente madura e não é uma coisa
que foi importada, mas que está adaptada à nossa realidade.

Respondeu ao Ademar dizendo que tinha muito gosto no próximo orçamento
continuar a fazer aquilo que têm feito em matéria das prioridades sociais e que apesar
das dificuldades este plano vai dar mais elementos para dar-mos aqui as nossas
prioridades.

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Disse que quando falamos em custos e em prioridades não nos podemos

esquecer do índice de envelhecimento que temos na nossa população que é na ordem
dos 140 ou seja, temos 140 idosos para 100 jovens e tendencionalmente vamos
crescendo, por outro lado quando estamos a falar em custos não nos podemos esquecer
o envolvimento que nós temos, desde proteção social, forças de segurança, área da
saúde e autarquias.

Disse, ainda, que este grupo decidiu que era importante partirmos para uma
investigação para que nos determinasse aquilo que, como é que nós iriamos avançar em
termos estratégicos e foi nesse sentido que nós partimos para este estudo e o estudo deu
exatamente estes resultados, que são preocupações que este grupo de trabalho já tinha
discutido e que nos permite ter aqui de uma forma cientifica, partirmos para um
documento com uma visão estratégica para este cinco anos.

Agradeceu também aos parceiros e aos colaboradores da Câmara Municipal
toda a sua envolvência e persistência, com uma palavra especial à Dra. Hélia
Domingues.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que, quando falamos destas politicas sociais, devemos de falar mais  em

investimentos, porque é mais um investimento que um custo.
Disse, ainda, que há muita coisa que nem sequer precisa de investimento é uma

questão de arrumação de serviços e potenciar-se energias que já existem e temos aqui
uma base de trabalho que tem depois ser ajustada às realidades e trabalhar do ponto de
vista das prioridades.

Felicitou também o grupo de trabalho e a Câmara Municipal.

Américo Gonçalves (PS):
Disse que, a autarquia através do seu concelho municipal continuasse a

incentivar as escolas neste concelho para continuarem a terem cursos que possam dar
apoio nesta área, quer a Escola D. Luis de Ataíde quer a Escola Secundária de Peniche
abraçaram cursos na área social e lembra os cursos psicossociais que a Escola
Secundária tem e que termina agora a 2ª fornada, o curso de nadador-salvador que foi
uma das escolas piloto, que termina também este ano, os cursos de apoio à cozinha e à
hotelaria, que a escola D. Luis de Ataíde tem vindo a profissionalizar ao longo do
tempo.
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Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea a) do n.º
3 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por unanimidade, aprovar o Plano
Gerontológico para o Concelho de Peniche – 2013/2017, cujo texto aqui se dá por
reproduzido e de que fica apensa cópia à presente minuta de ata. (M-Doc.2)

3- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE PENICHE :

Passando a assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Vítor Mamede (PS):
Perguntou o seguinte:
- A Casa Mortuária tem 5 câmaras ardentes e como é aberto a toda a população

vai haver uma grande pressão sobre estas instalações e disseram-lhe que se corre o risco
de cada uma destas câmaras ficar com 10 lugares para os familiares estarem a velar os
corpos, se isto se confirma.

- Sobre as taxas a aplicar para a utilização da casa mortuária diz que
posteriormente será integrado na tabela de preço, não sei se será taxa, e uma vez que a
casa mortuária está prestes a entrar em funcionamento se não seria de acompanhar o
regulamento com uma proposta de alteração à tabela de taxas para incluir já estas taxas
a praticar.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que sobre a questão da capacidade e das Câmaras ardentes o Vice-

Presidente falará sobre essa parte e a Dra. Josselène sobre a distinção entre taxa e preço.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Disse que, a casa mortuária foi concebida com aquilo que consideraram ser

fundamental em termos de necessidade para a cidade e foi um projeto que foi
acompanhado pelo nosso Departamento de Planeamento e Urbanismo e a questão não
pode ser colocada da forma como foi colocada. Temos de facto cinco câmaras ardente e
temos três câmaras ardentes que têm uma abertura entre si, ou seja, que permite um
maior número se for necessário e pensámos acima de tudo naquelas situações de
funerais com famílias mais numerosas e este equipamento tem também um corredor de
grande dimensão onde tem um número significativo de lugares sentados, além desse
espaço a própria casa mortuária tem uma zona de capela onde podem ocorrer as
homilias apropriadas para o efeito, não há comparação possível, o corredor de todo o
equipamento existente é largamente superior.

Disse, ainda, que visitaram 3 locais em concreto, o Montijo, Leiria e outro local
que não se recordava e foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia de
Conceição, pelo senhor João Augusto e pelo Padre Pedro, daquilo que foi a visita levou
à elaboração do caderno de encargos e do projeto e em relação ao investimento estavam
a trabalhar para que o valor seja de facto mais baixo do que aquilo que foi apresentado
inicialmente em sede da Câmara Municipal e do qual deram conhecimento à
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Assembleia Municipal.

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes
Teodoro:

Disse que existem dois tipos de cobrança dos serviços prestados pelo
Município, no caso em apreço em termos de cemitério é consagrado como um bem do
domínio público e portanto tem associado uma taxa, a questão de todas as taxas que são
praticadas em termos de inumação e da própria cedência dos espaços dos covais, da
utilização dos covais, mas em relação à casa mortuária é um equipamento do domínio
privado do município e está associado à utilização da mesma um preço, um preço que
deverá refletir os custos de manutenção e de funcionamento do próprio equipamento,
portanto é um valor a definir pela Câmara Municipal e não pela Assembleia Municipal.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Solicitou um esclarecimento em relação ao número 1 do artigo 5º, quando diz 24

se não falta as horas.
Lembrou que na atual capela da igreja de Nossa Senhora da Conceição, no

corredor tem lá uma máquina de café, de água e bolos e colocou a questão se é esta a
opção de ter ou se é mesmo propositado, ou se há algum esquecimento.

Ademar Marques (PSD):
Disse que o regulamento estava muito bem feito mas chamava a atenção do

seguinte, onde diz: a construção da recente casa mortuária, ou bem que é nova ou é a
recente construção e não a recente casa mortuária e onde diz que é uma antiga
aspiração da autarquia deve constar que é uma antiga aspiração dos munícipes de
Peniche.

Américo Gonçalves (PS):
Perguntou ao senhor Presidente se o cemitério é da responsabilidade da

autarquia se não falta colocar que não há outro espaço para funerais, e quem não quiser
tem que levar o corpo para onde quiser.

Perguntou, ainda, quando há pessoas que não tem condições para pagar a taxa
ou o preço do funeral ou que não quer mesmo que a taxa seja um euro e entendem que
o funeral fique em casa o que é que a autarquia depois vai fazer em relação a este tipo
de situações.

Ademar Marques (PSD)
Disse que a Câmara não pode ter monopólio no assunto ou seja se uma família

pedir ao senhor Prior para o corpo ser velado na igreja de S. Pedro e o senhor Prior
autorizar a Câmara não pode fazer nada sobre esse assunto, ou outra religião.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Explicou que em relação à questão de comer ou beber são elementos de

conforto para que as pessoas tenham o mínimo de conforto enquanto estão ali e não é
para estar a servir refeições, por exemplo bifanas, o que está no regulamento que está
bem.
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Disse que em relação à outra questão nunca tinha sido considerado, mas a
prática que tem sido utilizada até agora não tem suscitado qualquer tipo de dúvidas.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Explicou que estes equipamento modernos tem uma máquina onde as pessoas

desfrutam de café ou umas sandes, não pode é haver outro tipo de alimentação, que são
os chamados pratos, agora um café ou uma água há máquinas próprias para isso e a
ideia é instalar um equipamento destes que permita também receitas há autarquia, mas
a colocação destes equipamentos tinha que ser numa zona privada num espaço próprio.

Declarou, ainda, que em relação à questão de nova construção ou construção
recente, disse que achava que fazia sentido ser nova construção e em relação à aspiração
ficar “uma aspiração dos munícipes”.

Ademar Marques (PSD):
Disse que, em relação à questão do comer e beber que se podia acrescentar

“com exceção dos espaços delimitados”, como está lá a proibição e depois colocam lá
uma máquina de café, não fazia sentido.

Vítor Mamede (PS)
Disse que, em relação à questão que o Américo colocou, que isso devia de estar

contemplado, inclusivamente o facto de atuarem como reforço, ninguém nos garante
que não há a uma determinada altura mais que 5 óbitos e pode haver necessidade de
ocorrer à igreja ou a uma igreja doutra confissão religiosa.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, submeter a proposta do
Regulamento de Utilização da Casa Mortuária de Peniche, cujo texto aqui se dá por
reproduzido e de que fica apensa cópia à presente minuta de ata, a apreciação pública,
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, e considerar o
mesmo aprovado, caso não seja apresentada qualquer reclamação, no uso da
competência estabelecida na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro. (M-Doc.3)

4- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTER AÇÃO DOS ESTATUTOS DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE , NO ÂMBITO DA MOBILIDADE
ESPECIAL :

Passando a assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos,
não se registou qualquer intervenção.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 38.º dos
Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, por unanimidade, aprovar o
seguinte aditamento aos referidos Estatutos:

«Artigo 25.º-A – Mobilidade especial autárquica
1 – O acompanhamento e dinamização do processo relativo ao pessoal em



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 01.07.2013 * Livro 23 * Fl. 120

mobilidade especial autárquica, tendo em vista o seu reinício de funções, competem à
Entidade Gestora da Mobilidade Especial da Comunidade Intermunicipal do Oeste
(EGM-OesteCIM).

2 – A constituição e o funcionamento da EGME-OesteCIM são determinados em
regulamento específico, o qual, sem prejuízo das demais formalidades, é submetido,
igualmente, a parecer prévio do membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública.»

5- APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2012 DA COMISSÃO DE
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE PENICHE :

Passando a assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Disse que:
- Falava na qualidade de presidente da comissão de proteção de crianças e

jovens e ao abrigo da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, a obrigatoriedade desta
comunicação à Assembleia e era nesse sentido que dava a conhecer o relatório de
atividades de 2012. Sucintamente salientou os aspetos positivos como o apoio da
própria autarquia, as suas instalações, o apoio logístico e o apoio administrativo.

- A constituição da equipa restrita é feita através de horas que são atribuídas
pelos vários organismos, nomeadamente a educação, saúde, segurança social e
autarquia, sendo que a autarquia tinha ali vários recursos colocados, sendo que este
número de horas era insuficiente, faltando aqui a parte do direito que também era
importante integrar a própria comissão, e em relação ao horário de funcionamento, que
era de 24 horas, que estavam em permanência através de um telemóvel.

- Mostrava preocupação em relação ao número de horas afeto à comissão
restrita e a questão da dificuldade às consultas de pedopsiquiatria e as respostas ao
nível das consultas de desenvolvimento que não atingia só Peniche mas infelizmente
também atingia várias comissões e esta mobilização da alargada, que tem a ver com a
dificuldade que existe porque as próprias entidades que compõem a alargada vem de 2
em 2 meses à comissão e muitas vezes não conseguem fazer uma mobilização e era
necessário criar esta dependência da restrita.

- Em relação ao volume processual que a comissão teve em 2012, foram 160
casos, em dezembro ativos tinham 110, foram arquivados 50 casos. As entidades
sinalizadoras foram sobretudo as forças de segurança, ao contrário daquilo que
habitualmente costuma ser, que são os estabelecimentos de ensino e não tiveram
sinalizações anónimas o que é uma mais-valia, hoje as pessoas já vem a comissão de
uma forma mais cooperativa e sentem a importância da comissão, como uma forma de
cooperação e proteção às próprias crianças e isto tem sido um trabalho que não tem sido
só a nível desta presidência mas tem sido feito ao longo deste trajeto.

- As problemáticas mais evidenciadas são a neglicência e se não intervirem de
uma forma eficaz e eficiente acaba depois por dar como consequências crianças ou
jovens que depois acabam por ter comportamentos que põem em causa o seu bem-estar
e o seu desenvolvimento, o que leva a situações de abandono escolar, isto numa faixa
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dos 15 aos 17 anos.
- Em relação às medidas foram aplicadas 96 medidas, 22 destas são

institucionalizações, não foram totalmente no ano de 2012, mas que vão sendo
prorrogadas, ou seja que foram aplicadas em 2011.

- Com a questão das institucionalizações uma preocupação que têm tido é como
trabalhar as famílias para que estas crianças ou jovens possam regressar à família, são
desafios que têm vindo a colocar à alargada e a outras estruturas como por exemplo o
“Rendimento Social de Inserção” poderá ser uma complementaridade, entre as medidas
que nós aplicamos e os planos de inserção nos próprios “Rendimentos Social de
inserção” e outras intervenções no qual se contratualize e que isto seja feito de forma
uniforme.

- Para além de um número maior de horas que necessitamos e que é um assunto
que em sede das CPCJ do oeste já foi levantada e que neste momento está a ser
desenvolvido o esforço nesse sentido através de protocolos com outros ministérios,
também a questão da formação são questões que nos preocupam e também no âmbito
do encontro foi uma das questões que foi proposta e foi aceite uma proposta de um
plano de formação para o oeste e Peniche neste momento é responsável pela elaboração
do plano de formação.

- A questão da mobilização da alargada que é uma questão que seria de todo
importante que os elementos que compõem esta comissão no todo se envolvessem no
sentido de desenvolvermos projetos comunitários no sentido da prevenção e colmatar
situações mais rapidamente possível nomeadamente o trabalho com as famílias,
entendemos que não deverá ser a mobilização através da restrita, porque a restrita tem
aqui um trabalho muito direcionado para a questão processual, mas ser feito a nível da
alargada e é a proposta que damos e nesse sentido que iremos trabalhar.

Vítor Mamede (PS):
Disse que, a senhora Vereadora tinha referido que era normal serem as escolas a

sinalizar a esmagadora maioria dos casos, mas que há uma mudança em relação à
identificação da sinalização e que são as forças de segurança que estão a identificar mais
situações de risco e por isso perguntava se isto quer dizer que esses jovens já tem algum
contacto pelo menos com a pequena criminalidade e portanto já fugiram ao controlo da
escola e já caíram na alçada das forças de segurança, se é isso que se pode deduzir.

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Respondeu que sim, mas não só, também tinha a ver com as questões dos

conflitos familiares que infelizmente tem vindo a aumentar e portanto nesse sentido as
forças de segurança intervêm e logo de imediato sinalizam à comissão.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Saudou o trabalho que é feito pela comissão que é um trabalho extremamente

difícil e complexo e quando mete crianças mais pequenas e tribunais quem já passou
por isso sabe e grande parte desse trabalho é voluntário é bom que se diga, quando se
diz voluntário é que é feito num quadro normal das profissões das pessoas nas
diferentes organizações.
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A Assembleia Municipal de Peniche tomou conhecimento do Relatório de
Atividades de 2012 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche.

6- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DE 2013 NO SENTIDO DE INTEGR AR A
NECESSIDADE DE CONTRATAR UM TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA ,
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO (SHST) POR TEMPO INDETERMIN ADO , BEM
COMO O PEDIDO DE AUT ORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO
CONCURSAL AO ABRIGO DO REGIME EXCECIONAL :

Passando a assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que a necessidade deste serviço é que há uma obrigatoriedade e isto

conjugou-se com o elevado nível de satisfação com a pessoa que nós temos a trabalhar,
embora saibamos que ao abrir o concurso poderão ser outras pessoas, mas a técnica até
ajudou a justificar a criação e a percebermos da importância que este posto de trabalho
tem para nós e para além de ser uma imposição legal poderíamos ir por outra forma,
pela forma de contratar uma empresa, mas faz sentido a proximidade e a integração
deste serviço na estrutura dos recursos humanos, inclusivamente um maior
acompanhamento das questões do tempo de doença, da compreensão, do porquê da
sinistralidade para se poder tomar medidas e por tudo isto é um recurso extremamente
importante.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com cinco abstenções, dos senhores
Carlos Santana (PSD), Cristina Leitão (PSD), Ademar Marques (PSD), Paulo Balau
(PSD) e Filipe Sales (PSD), e dezoito votos a favor, dos restantes membros da
Assembleia Municipal ainda presentes na sessão, aprovar uma alteração ao Mapa de
Pessoal de 2013, aprovado em 27 de dezembro de 2012, no sentido de passar a
contemplar um posto de trabalho, destinado a um técnico superior de segurança,
higiene e saúde no trabalho, a integrar na Divisão Administrativa do Departamento de
Administrativo e Financeiro, com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, no uso da competência estabelecida no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 22 de fevereiro, e autorizar a abertura de um procedimento concursal para a
contratação de um técnico superior de segurança, higiene e saúde no trabalho, com
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos termos do artigo
66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

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.
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ENCERRAMENTO :

Sendo uma hora e trinta minutos do dia dois de julho, 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.


