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ATA N.º 8/2013

A T A D A P R I M E I R A  R E U N I Ã O  D A

S E S S Ã O  O R D I N Á R I A D E  D E Z E M B 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 6 D E D E Z E M B R O 2 0 1 3

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, no Auditório
do Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Maria
João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge
Leal Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da
Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição
João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória
(CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia,
Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU),
Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), Ana Cristina Maia
da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador
(CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio Miguel
Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição
Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Carlos Nicandro Bastos
Jesus (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS),
Arminda da Glória Félix Martins Brás (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU) e
Natália Susana Colaço Rocha (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. Eleição do Presidente da Junta que irá representar as Freguesias do
Concelho no Conselho Municipal de Educação;

3. Nomeação do Conselho Municipal de Educação, conforme proposta
apresentada pela Câmara Municipal;

4. Nomeação dos dez cidadãos a integrar o Conselho Municipal de
Segurança;

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as
Grandes Opções do Plano para 2014;

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Orçamento
para 2014;

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa
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de Pessoal para 2014;
8. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção

de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica
para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano – Município de Peniche;

9. Apreciação e votação do pedido de ajustamento ao Plano de
Ajustamento Financeiro 2013-2026;

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as
Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados para 2014;

11. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de
Orçamento dos Serviços Municipalizados para 2014;

12. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para Mapa de
Pessoal dos Serviços Municipalizados para 201;

13. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção
de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica
para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano – Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento;

14. Apreciação e votação da solicitação da Câmara Municipal para
autorizar os Serviços Municipalizados a conceder um apoio financeiro ao Centro Social
do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche;

15. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal
para realizar a obra de construção de estabelecimentos comerciais no Parque de
Campismo e Caravanismo por administração direta;

16. Nomeação da Comissão de Acompanhamento do Plano de Apoio à
Economia Local (PAEL).

A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e
quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e quatro dos vinte e cinco membros que
compõem a Assembleia Municipal de Peniche.

O senhor João Gomes (PS) compareceu pelas vinte e duas horas e dez minutos,
quando decorria a apreciação da correspondência recebida, no período de antes da
ordem do dia, tendo passado de imediato a participar nos trabalhos.

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira
Sousa Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto
Bombas Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana
Abrantes (CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira
Marques (PS), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Cristina Maria Luís Leitão (PSD).

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
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ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :

Foram presentes as atas n.os 8, 9, e 10/2012, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2013, das reuniões
realizadas nos dias 26 de novembro e 27 e 28 de dezembro de 2012 e 14 de janeiro, 28 de
fevereiro, 29 e 30 de abril, 1 de julho, 18 de outubro e 22 de novembro de 2013, tendo
sido dispensada a leitura das mesmas por os respetivos textos terem sido previamente
distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal.

Postas à discussão, usaram da palavra os senhores adiante identificados:

Américo Gonçalves (PS):
Disse que também é responsável pelo atraso na aprovação das atas, por fazer

parte da Mesa no último mandato, não obstante não ter diretamente a ver com a
elaboração das mesmas, por haver trabalhadores do Município nomeados para o efeito.

Afirmou que o atraso na elaboração das atas se deveu ao facto de quererem
transcrever integralmente as intervenções, sendo que o Regimento não referia isso.

Referiu que as atas devem ser aprovadas na própria reunião ou na reunião
seguinte, pelo que espera que todas as deliberações estejam aprovadas em minuta, para
que não existam atos nulos.

Ademar Marques (PSD):
Agradeceu o esforço dos serviços do Município para concluírem todas as atas

em atraso.
Informou que enviou, por escrito, um pedido de retificação a algumas atas.
Informou, também, que a senhora Cristina Leitão enviou uma alteração a uma

das suas intervenções na reunião de 14 de janeiro de 2013.
Sugeriu que a ata n.º 5/2013 seja integralmente revista, não em termos de

conteúdo mas quanto à forma, por ter algumas incorreções.

Rogério Cação (CDU):
Disse que, por ser o Presidente da Mesa, no mandato anterior, é o primeiro

responsável pelo atraso na aprovação das atas, mas não dará explicações sobre essa
matéria, porque não quer, nem deve, fazer outras leituras de intenções que não sejam as
que interessam para este momento. Acrescentou que não foi por falta de insistência da
sua parte que as atas não foram elaboradas, mas nunca lhe foi dado a conhecer que
existiam condições para pôr as atas em dia fora dos prazos que estavam a ser utilizados.

Deu os parabéns à senhora Presidente da Mesa pela eficácia com que conseguiu
colocar a situação em dia.

Sublinhou o esforço que foi feito, agora, pelos serviços do Município para que
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as atas estejam em dia.
Disse que todas as atas que contêm deliberações foram aprovadas em minuta e

que essas minutas foram devidamente assinadas.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Informou que entregou à senhora Presidente da Mesa uma pequena correção à

ata n.º 2/2013.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Agradeceu aos diversos trabalhadores do Município que estiveram envolvidos

na elaboração das atas.
Disse que a sua insistência em resolver este assunto teve a ver com o facto de

querer trazer à presente sessão a ata da última sessão, e não fazer sentido que as atas
anteriores fossem aprovadas posteriormente.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que os trabalhadores do Município que estiveram a elaborar as atas

fizeram um esforço “diabólico”, porque foram obrigados a fazer este serviço, de uma
forma quase desumana, porque tiveram de levar trabalho para fazer em casa.

Agradeceu a todos os trabalhadores que, ao longo dos anos, têm dado apoio à
Assembleia Municipal.

Disse que os principais responsáveis pelo atraso nas atas foram os membros da
Assembleia Municipal, pelo exagero que alguns colocaram na sua elaboração.

Lamentou que o senhor Américo Gonçalves, há um ano, enquanto Primeiro
Secretário da Mesa, não tenha tido maior intervenção na questão das atas e que tenha
utilizado esta questão como justificação, junto da comunicação social, para o acordo
entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para a eleição da Mesa neste
mandato.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que não pediu aos trabalhadores do Município qualquer esforço sobre-

-humano, pelo que não quer ficar com esse ónus.

Vítor Mamede (PS):
Disse que a Assembleia Municipal deve funcionar de acordo com a lei,

estipulando esta que as atas sejam um resumo do que de essencial se passou nas sessões
e que devem ser aprovadas na própria sessão ou na sessão seguinte.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Sugeriu que, após a introdução das alterações que foram sugeridas, o texto final
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das atas seja revisto pelos representantes de cada grupo político, para validação.

Ademar Marques (PSD):
Informou que enviou uma declaração de voto, relativa à derrama, para ser

incluída na ata da sessão de 22 de novembro de 2013.

Submetidas a votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os
seguintes resultados:

Ata n.º 8/2012 – Aprovada, por maioria, com sete abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, Vítor Mamede, Henrique
Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezassete votos a favor, dos restantes
membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 9/2012 – Aprovada, por maioria, com sete abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, Vítor Mamede, Henrique
Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezassete votos a favor, dos restantes
membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 10/2012 – Aprovada, por maioria, com oito abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, Vítor Mamede, Anabela Dias,
Henrique Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezasseis votos a favor, dos
restantes membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 1/2013 – Aprovada, por maioria, com nove abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, António Salvador, Vítor Mamede,
Anabela Dias, Henrique Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e quinze votos a
favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 2/2013 – Aprovada, por maioria, com oito abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Ademar Marques, Célia Martins, Vítor Mamede,
Henrique Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezasseis votos a favor, dos
restantes membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 3/2013 – Aprovada, por maioria, com sete abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, Vítor Mamede, Henrique
Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezassete votos a favor, dos restantes
membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 4/2013 – Aprovada, por maioria, com sete abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, Vítor Mamede, Henrique
Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezassete votos a favor, dos restantes
membros da Assembleia Municipal presentes.

Ata n.º 5/2013 – Aprovada, por maioria, com oito abstenções, dos senhores
Maria João Avelar, Paulo Rodrigues, Célia Martins, Vítor Mamede, Anabela Dias,
Henrique Estrelinha, Ana Maia e Carlos Nicandro, e dezasseis votos a favor, dos



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 26.12.2013 * Livro 23 * Fl. 152

restantes membros da Assembleia Municipal presentes.
Ata n.º 6/2013 – Aprovada, por maioria, com uma abstenção, da senhora

Natália Rocha, e vinte e três votos a favor, dos restantes membros da Assembleia
Municipal presentes.

Ata n.º 7/2013 – Aprovada, por maioria, com duas abstenções, dos senhores
António Salvador e Natália Rocha e vinte e dois votos a favor, dos restantes membros
da Assembleia Municipal presentes.

EXPEDIENTE :

A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente que a
seguir de indica, recebido desde a última sessão ordinária, 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 2347, datado de 8 de agosto de 2013, da Inspeção Geral de
Finanças, dando conhecimento de que, a partir de 19 de agosto de 2013, irá realizar uma
auditoria ao controlo do endividamento e à situação financeira do Município;

2- Ofício da Câmara Municipal de Peniche, remetendo uma moção da
Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, relativa à extinção da Região de
Turismo do Oeste;

3- Carta n.º CIR/123/2013/PB, datado de 3 de outubro de 2013, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, relativo ao ato de instalação dos órgãos
municipais;

4- Carta n.º FP-181/2013, da Federação Nacional dos Professores, remetendo
um documento intitulado Carta Aberta em Defesa da Escola Pública;

5- Carta n.º CIR/129/2013/PB, datado de 3 de outubro de 2013, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, dando conhecimento da abertura de inscrições
para o XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses;

6- Convite, dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público em exercício de
funções no Tribunal Judicial de Peniche, para a sessão solene comemorativa do
vigésimo aniversário da inauguração do Palácio da Justiça de Peniche, no dia 12 de
julho de 2013, em Peniche;

7- Convite, da Comissão de Festas de Ferrel 2012/2013, para um jantar de
confraternização, no dia 9 de agosto de 2013, em Ferrel;

8- Convite, do Partido Comunista Português e da Editorial «Avante!», para a
apresentação de uma fotobiografia de Álvaro Cunhal, no dia 22 de agosto de 2013, em
Lisboa;

9- Convite, da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, para o XVII Festival de
Bandas Filarmónicas, no dia 8 de setembro de 2013, em Serra d'El-Rei;

10- Convite, do Pároco das paróquias da cidade de Peniche, para a missa da
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comemoração dos 66 anos da entrada de Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues Sousa
nas paróquias de Nossa Senhora da Ajuda, São Pedro e São Sebastião de Peniche e para
a inauguração de um memorial de homenagem ao mesmo sacerdote, no dia 14 de
setembro de 2013, em Peniche;

11- Convite, da Feira de Lleida, para o XVII Salão Internacional de Equipamentos e
Serviços Municipais, de 22 a 25 de outubro de 2013, em Lleida, Espanha;

12- Convite, do Partido Comunista Português, para um comício comemorativo
do centenário do nascimento de Álvaro Cunhal, no dia 10 de novembro de 2013, no
Campo Pequeno, em Lisboa;

13- Convite, da Ordem dos Advogados, para uma reunião destinada à análise e
preparação de contestação ao anteprojeto do decreto-lei que irá estabelecer o Regime de
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, no dia 14 de novembro de 2013,
em Lisboa;

14- Convite, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos
e Peniche, para a comemoração do centésimo aniversário da criação da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Peniche, no dia 29 de novembro de 2013;

15- Convite, do Partido Comunista Português, para a sessão evocativa Álvaro
Cunhal – O Intelectual e o Artista, no dia 14 de dezembro de 2013, em Lisboa;

16- Edição n.º 277, referente a novembro de 2013, do jornal Associação, órgão
oficial da Associação Portuguesa de Deficientes.

A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que participou nas
seguintes atividades, em representação da Assembleia Municipal de Peniche:

- No XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no dia 23 de
novembro de 2013.

- Na celebração do centésimo aniversário da criação da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Peniche.

- No convívio de Natal organizado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, no dia 20 de dezembro de 2013.

- Numa audiência, no Ministério da Saúde, com os senhores Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Secretário de Estado da Saúde e Presidente da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sobre o Hospital de
Peniche. Relativamente a esta audiência a senhora Presidente da Mesa prestou as
seguintes informações:

- Que o senhor Secretário de Estado Adjunto deu conhecimento de que a
rede de urgências do país ainda está em definição, tudo indicando que só em finais de
janeiro de 2014 é que esse trabalho estará concluído e será divulgado. O referido
governante referiu, ainda, que poderá ser considerada a hipótese de um serviço de
urgência básico para Peniche, numa eventual valência hospitalar.

- Que o senhor Secretário de Estado da Saúde deu conhecimento de que o
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Plano Estratégico para o Centro Hospitalar do Oeste se encontra em fase de elaboração
e que é intenção dos serviços fazer a sua apresentação aos autarcas.

- Que o senhor Secretário de Estado da Saúde não sabia que o Conselho
Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste ainda não tinha entrado em funcionamento e
que iria dar orientações para que começasse a funcionar de imediato, por ser o local
ideal para serem transmitidas informações sobre o desenrolar destes acontecimentos.

A senhora Presidente da Mesa referiu, ainda, que foi enviada a todos os
membros da Assembleia Municipal uma informação sobre o desenvolvimento do
processo de cedência do direito de superfície sobre um terreno para construção de uma
loja da marca Rip Curl, nomeadamente do facto da Assembleia Municipal já não possuir
competências para decidir sobre a oneração do referido terreno, por ter entrado em
vigor a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

PESAR :

A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as
seguintes intervenções:

Rogério Cação (CDU):
Apresentou, verbalmente, em nome do grupo da Coligação Democrática

Unitária, os seguintes votos:
- Um voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Marques, que foi

professor e colaborador do Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa nas
atividades das paróquias de Nossa Senhora da Ajuda, São Pedro e São Sebastião de
Peniche, onde desenvolveu um trabalho notável de entrega e dedicação em prol da
comunidade paroquial. Solicitou que a Assembleia Municipal subscreva este voto e o
remeta à família do falecido para conhecimento.

- Um voto de pesar pelo falecimento do senhor Albertino das Neves, pelo
contributo que deu ao Grupo Desportivo de Peniche, nomeadamente com a publicação
de um livro sobre a história deste clube. Solicitou que a Assembleia Municipal
subscreva este voto e o remeta à família do falecido para conhecimento.

- Um voto de congratulação pela eleição da Câmara Municipal de Peniche para
o Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e para a vice-
presidência do Conselho Diretivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Paulo Balau (PSD):
Informou que o grupo do Partido Social Democrata se associa aos votos de

pesar e congratulação apresentados pelo senhor Rogério Cação.
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos:
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- Um voto de pesar pelo falecimento do senhor Vidaúl Félix da Glória, que foi
autarca em Peniche, nomeadamente na Freguesia de Ajuda e na Assembleia Municipal
de Peniche. Solicitou que este voto seja remetido à viúva do falecido para
conhecimento.

- Um voto de congratulação ao senhor Tiago Cação que, mais uma vez, “fez
segundo” na Noruega, em novembro, e ganhou mais um torneio, na Tunísia, em
dezembro. Solicitou que seja dado conhecimento deste voto ao congratulado.

Paulo Rodrigues (PSD):
Apresentou, verbalmente, em nome do grupo do Partido Social Democrata, um

voto de pesar pelo falecimento do senhor Duarte Nuno Simões Vicente, que foi
professor e diretor da Escola Secundária de Peniche e membro da Assembleia
Municipal de Peniche. Solicitou que este voto seja remetido à família do falecido para
conhecimento.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento da senhora D.

Dionízia da Conceição Dias, mãe do senhor Rogério Manuel Dias Cação, membro da
Assembleia Municipal de Peniche. Solicitou que este voto seja remetido à família da
falecida para conhecimento.

Henrique Estrelinha (PS):
Apresentou, por escrito, em nome do Partido Socialista, os votos que a seguir se

transcrevem:

«Voto de pesar
Pode dizer-se que Peniche perdeu uma figura que ficará para sempre ligada à história do

nosso Concelho. Membro do Partido Socialista, tendo exercido o cargo de Presidente da Junta de
Freguesia de Ajuda. Foi membro desta Assembleia Municipal de Peniche, com uma postura
coerente e construtiva, assente nos valores da liberdade e igualdade. O senhor Vidaúl Glória foi
um homem que muito honrou o nome de Peniche.

É, pois, com este sentimento de perda que se propõe um voto de pesar pelo falecimento
do senhor Vidaúl Glória, apresentando as suas mais sentidas condolências a familiares e amigos.

O Grupo municipal do Partido Socialista»

«Voto de pesar
O Partido Socialista associa-se ao voto de pesar apresentado, pelo falecimento da Mãe do

colega Rogério Cação, membro desta Assembleia Municipal de Peniche.
Neste sentimento de perda e de dor, apresentamos as mais sentidas condolências aos

familiares.
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O Grupo municipal do Partido Socialista»

«Voto de pesar
O Partido Socialista associa-se ao voto de pesar apresentado, pelo falecimento do

Professor Duarte Nuno. Nesta Assembleia Municipal de Peniche, exerceu o cargo de deputado
municipal, contribuindo para o desenvolvimento do concelho de Peniche.

Neste sentimento de perda e de dor, apresentamos as mais sentidas condolências aos
familiares.

O Grupo municipal do Partido Socialista»

«Voto de louvor
O Partido Socialista apresenta um voto de louvor pelos 111 anos da Sociedade

Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia. São poucas as instituições no
concelho e na nossa região que têm o orgulho de completar tantos anos de vida, dedicados em prol
do desporto, música e juventude, entre outras atividades que concorrem para o desenvolvimento
cultural e social de Atouguia da Baleia.

Neste sentimento de felicidade e regozijo, apresentamos as maiores felicidades e sucessos
para esta instituição.

O Grupo municipal do Partido Socialista»

«Voto de louvor
O Partido Socialista apresenta um voto de louvor pelos 62 anos do Atlético Clube de

Geraldes. Esta instituição tem contribuído, ao longo dos anos, para o crescimento desportivo,
cultural e social de Geraldes, contando já com 62 anos de atividade.

Neste sentimento de felicidade, felicitamos esta instituição e desejamos os maiores
sucessos.

O Grupo municipal do Partido Socialista»

Ademar Marques (PSD):
Disse que o grupo do Partido Social Democrata se associa, também, ao voto de

pesar pelo falecimento da mãe do senhor Rogério Cação e aos votos de louvor
apresentados pelo Partido Socialista.

Rogério Cação (CDU):
Disse que o grupo de Coligação Democrática Unitária se associa aos votos de

pesar apresentados pelo falecimento dos senhores Vidaúl Félix da Glória e Duarte
Nuno Simões Vicente, aos votos de louvor apresentados pelo Partido Socialista e ao
voto de congratulação ao senhor Tiago Cação.

Apresentou um voto de congratulação pelos sucessos que a senhora D. Telma
Santos continua a obter.
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Agradeceu, em nome pessoal e da sua família, o voto de pesar pelo falecimento
da sua mãe.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou ao senhor Rogério Cação que aceite, em nome de todos os membros da

Assembleia Municipal, o voto de pesar pelo falecimento da sua mãe.
Disse que todos os votos ficarão registados em ata e serão transmitidos,

conforme solicitado.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA :

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

Rogério Cação (CDU):
Disse que foi afixado à porta do Polo de Atendimento de Peniche do Centro de

Emprego de Oeste Norte um anúncio que informa que, a partir do início do ano de
2014, o período de atendimento, no referido Polo, passará a ser às terças e sextas-feiras
no período da tarde, o que significa que o atendimento em Peniche passa a estar aberto
metade do tempo do que estava aberto até ao presente. Perguntou ao senhor Presidente
da Câmara que informações tem sobre este assunto.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente à audiência no Ministério da Saúde, referida pela senhora

Presidente da Mesa, disse que foi solicitado aos representantes do Governo que
interrompam o desmantelamento do Hospital de Peniche, que não seja tomada
nenhuma decisão sem que os autarcas de Peniche tenham acesso aos documentos que
possam ser de fundamento para essas decisões e que sejam implementadas as obras
para os serviços de cuidados continuados e de urgência. Acrescentou que ficou
preocupado com a forma como o senhor Secretário de Estado falou do hospital e do
serviço de urgência básico, pois pode haver um entendimento diferente daquele que,
unanimemente, as forças políticas têm colocado que é a defesa intransigente da
continuação do hospital e do serviço de urgência básico como parte integrante do
hospital.

Sobre a questão colocada pelo senhor Rogério Cação, disse que, alertado para o
assunto, na segunda-feira de manhã, de imediato, dirigiu ao senhor Ministro da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, ao senhor Secretário de Estado do Emprego
e ao senhor Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional uma missiva a
informar que considera inadmissível e indigno que tenha tido conhecimento através de
pessoas desempregadas da decisão de reduzirem, em cinquenta por cento, o tempo de
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atendimento no Polo de Atendimento de Peniche do Centro de Emprego de Oeste
Norte. Informou, ainda, que tinha solicitado à senhora Diretora do Centro de Emprego
de Oeste Norte para que não fossem tomadas medidas sobre as instalações sem que
houvesse, previamente, uma caracterização ao nível de todo o Centro de Emprego, pelo
que considera esta decisão de redução do horário de atendimento, sem dar
conhecimento à Câmara Municipal, uma deslealdade institucional por parte da senhora
Diretora.

Ademar Marques (PSD):
Sugeriu que a Assembleia Municipal enderece aos senhores Ministro da

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Presidente do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) e Diretor da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do IEFP o seu entendimento de que o horário de atendimento no Polo de Atendimento
de Peniche do Centro de Emprego de Oeste Norte não deve ser reduzido.

Rogério Cação (CDU):
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária subscreve a sugestão do

senhor Ademar Marques, porque a situação é de facto preocupante, porque obriga as
pessoas a deslocarem-se a Caldas da Rainha.

João Gomes (PS):
Disse que o grupo do Partido Socialista subscreve a sugestão do senhor Ademar

Marques.

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

Disse que, pelos contactos que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem
com o Centro de Emprego, verifica, frequentemente, que existem lacunas no
funcionamento deste serviço.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que inferiu que todos estão de acordo em que a Assembleia Municipal

reforce as diligências já iniciadas pelo senhor Presidente da Câmara, relativamente à
redução do horário de atendimento do Polo de Atendimento de Peniche do Centro de
Emprego de Oeste Norte, enviado ofícios às entidades referidas pelo senhor Ademar
Marques.

Paulo Balau (PSD):
Disse que o campo de jogos de relva sintética do Parque Urbano de Peniche,

que é propriedade do Município, tem as marcas amarelas apagadas e se encontra
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conspurcado com excrementos de gaivota e restos de alimentos putrefactos, deixados
pelas gaivotas, que podem causar problemas dermatológicos. Acrescentou que o
referido campo necessita de mais bancadas para quem assiste aos jogos.

Perguntou quando serão instalados, no Parque Urbano de Peniche, os sanitários
públicos previstos no concurso de arrendamento de uma terreno destinado a posto de
combustíveis.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Balau, por indicação da senhora Presidente da

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que existe uma recarga anual
do piso sintético do campo de jogos do Parque Urbano de Peniche, com um custo de
cerca de 3,7 mil euros, e que a repintura é feita anualmente.

Informou que, pelos dados que recolheu, o problema das gaivotas não existe
noutros campos do litoral do país e que a Câmara Municipal tem tentado resolver o
problema, recorrendo a diversas técnicas.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Informou que não foi reportado à Câmara Municipal qualquer problema

dermatológico resultante da utilização do campo de jogos de relva sintética do Parque
Urbano de Peniche.

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro:
Respondendo ao senhor Paulo Balau, por indicação da senhora Presidente da

Mesa, informou que o processo para a construção dos sanitários públicos no Parque
Urbano de Peniche está em fase de licenciamento urbanístico.

Paulo Balau (PSD):
Sublinhou que as marcas amarelas do campo de jogos de relva sintética do

Parque Urbano de Peniche não se veem.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou à Câmara Municipal que tenha atenção à questão das marcas referidas

pelo senhor Paulo Balau, considerando que existe o pagamento de um serviço.

Célia Martins (PSD):
Sugeriu que se realizem, pelo menos, duas sessões da Assembleia Municipal

fora da cidade de Peniche, por ano, para possibilitar a participação cívica de todos os
munícipes que o desejem. Acrescentou que a primeira dessas sessões se deveria realizar
na freguesia de Atouguia da Baleia, por uma questão de coerência, uma vez que as duas
últimas sessões que se realizaram fora da cidade foram nas freguesias de Ferrel e Serra
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d'El-Rei.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que subscreve o interesse de se levar a Assembleia Municipal às

populações.

Rogério Cação (CDU):
Referiu que já se realizaram sessões da Assembleia Municipal nas três sedes de

freguesia exteriores à cidade de Peniche, não sendo um processo de fácil logística.
Disse que a Coligação Democrática Unitária subscreve a sugestão da senhora

Célia Martins.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que a Mesa irá invitar esforços para apresentar uma proposta de

calendarização de sessões descentralizadas da Assembleia Municipal.

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

Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara:
- Qual o ponto de situação do processo de consolidação das arribas do

concelho, nomeadamente da Consolação e de São Bernardino?
- Qual o ponto de situação dos processos dos planos de praia, nomeadamente

da Consolação e Médão/Supertubos?
- Qual o ponto de situação do processo de candidatura para obtenção de

cofinanciamento para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia?
- O atual horário dos trabalhadores do Município, de 35 horas semanais, é

para se manter?
- Qual o ponto de situação do processo de reabilitação da ponte que liga as

localidades de Bôlhos e Ribafria.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da

Baleia, disse que:
- Em 2011, quando houve uma derrocada em São Bernardino, já existia um

projeto, de grande custo, para a consolidação das arribas e que a intervenção tem sido
prometida pelo Governo, reiteradamente, mas as empreitadas ainda não foram
lançadas.

- O Município e Agência Portuguesa do Ambiente têm feito a monitorização
das arribas e atuado quando é necessário.

- Irá solicitar um relatório sobre todas as intervenções que têm sido feitas nas
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arribas do concelho, para dar conhecimento à Assembleia Municipal.
- Os projetos dos planos de praia estão concluídos, sendo responsabilidade da

administração central a execução das obras.
- Irá enviar ao senhor Ministro do Ambiente todo o processo dos planos de

praia e solicitar informações sobre as perspetivas da intervenção.
- O Município está a dirimir com o QREN a questão do estado de maturidade

da candidatura para obtenção de cofinanciamento para a construção do Centro Escolar
de Atouguia da Baleia.

- O atual horário dos trabalhadores do Município resulta de uma providência
cautelar interposta pelos sindicatos, estando os serviços jurídicos da Oeste CIM a
preparar uma informação sobre o assunto, para que todos os municípios possam agir
em conformidade.

- No início de 2014, irá reunir-se com os sindicatos para que sejam celebrados
Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública.

- As intervenções a efetuar na ponte que liga as localidades de Bôlhos e
Ribafria necessitam de um projeto de especialidades que será adquirido a serviços
externos ao Município.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou mais esclarecimentos sobre o processo do Centro Escolar de Atouguia

da Baleia, nomeadamente quanto à maturidade do processo.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente à maturidade, esclareceu que o Programa Operacional Regional do

Centro considera que o processo deveria estar num estado mais avançado,
designadamente que a obra deveria estar em fase de adjudicação. Acrescentou que o
Município não poderia lançar concurso para a empreitada sem ter a certeza do
cofinanciamento da obra e que as candidaturas ao Quadro de Referência Estratégica
Nacional foram abertas apenas no final de 2013.

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

Disse que ficou preocupado ao constatar que não haverá candidatura aprovada
sem o lançamento do concurso para a empreitada e que, por sua vez, não haverá o
referido concurso sem que a candidatura esteja aprovada.

Alertou para a existência de acessos a pesqueiros, junto às arribas, entre
Consolação e São Bernardino, a necessitar de intervenções de conservação, pelo perigo
que atualmente representam.

Solicitou uma intervenção numa grelha de sargeta situada junto à praia dos
Frades, em São Bernardino, para evitar que a escorrência das águas pluviais não
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danifiquem mais a arriba.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Lembrou a intervenção efetuada pelo Município, em fevereiro de 2012, no

acesso à praia dos Frades.
Solicitou ao senhor Vice-Presidente que veja com os serviços do Município

como é que o problema da grelha, junto à praia dos Frades, pode ser minimizado.
Disse que a intervenção nas arribas tem de ser feita pela Agência Portuguesa do

Ambiente, que é a entidade que arrecada o Fundo de Recursos Hídricos.

Rogério Cação (CDU):
Disse que as preocupações do senhor Presidente da Junta de Freguesia de

Atouguia da Baleia, sobre as arribas, são legítimas, mas que existem intervenções que
escapam completamente ao Município.

Sugeriu que todos ajudem a Câmara Municipal a pressionar a Agência
Portuguesa do Ambiente para desenvolver os projetos com que está comprometida e
que são estruturantes, para que não se passe a vida a fazer remendos que não resolvem
os problemas de fundo.

Afirmou que só se a autarquia fosse gerida em delírios momentâneos de
loucura é que o concurso para a empreitada de construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia teria sido lançado sem estar garantido o cofinanciamento, pelo que
faz todo o sentido o procedimento da Câmara Municipal. Acrescentou que lhe parece
errado que façam do lançamento do concurso uma prerrogativa para o acesso ao
cofinanciamento.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que é importante perceber como é que se rompe este ciclo, para que

Centro Escolar de Atouguia da Baleia seja uma realidade.

Henrique Estrelinha (PS):
Informou que, para complemento do que foi referido na sessão extraordinária

da Assembleia Municipal, de 22 de novembro de 2013, a derrama lançada pelo
Município de Óbidos é de zero por cento.

Sugeriu que a Câmara Municipal faça um plano de arborização da cidade de
Peniche e de outras zonas urbanas do concelho.

Sugeriu que a Câmara Municipal promova a realização de obras de conservação
na Torre do Relógio, sita no Largo 5 de Outubro, em Peniche, que é propriedade do
Município, podendo recorrer ao próximo quadro de apoio comunitário.

Manifestou a sua preocupação pelo mau estado de conservação da Estrada dos
Remédios, em Peniche, que não tem passeios e pode representar um perigo para os
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peões.
Referiu que os sanitários do Jardim Público de Peniche estão degradados e

manifestou a sua preocupação por este equipamento municipal estar a ser utilizado
para fins menos lícitos, nomeadamente tráfico de estupefacientes.

Perguntou qual o ponto de situação da obra de recuperação do edifício onde irá
ser instalado o futuro Museu de Rendas de Bilros de Peniche.

Considerando que o artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estipula
que o auditor externo, que será responsável pela certificação legal das contas do
Município, é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal, perguntou por que motivo não faz parte da ordem do dia desta
sessão da Assembleia Municipal o cumprimento desta exigência legal.

Disse que a ordem de trabalhos da presente sessão da Assembleia Municipal
não foi colocada no sítio do Município na Internet junto com o edital convocatório.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente à questão das arribas, leu uma comunicação que recebeu da

Agência Portuguesa de Ambiente, em 17 de janeiro de 2013, com o seguinte teor:
«Relativamente à situação de estabilização da praia de São Bernardino, foi concluída a
revisão do respetivo projeto, que foi necessário efetuar face ao desmoronamento
ocorrido, no verão de 2011. Será brevemente lançado o concurso público para a
execução da correspondente obra, cujos trabalhos se prevê que sejam iniciados no
terceiro trimestre do corrente ano. No que se refere à estabilização das arribas da praia
da Consolação, já teve lugar o concurso público para a empreitada… e prevê-se que a
empreitada tenha início no prazo máximo de dois ou três meses.»

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que:
- A Câmara Municipal tem feito um esforço para arborizar as zonas urbanas,

sendo, por vezes, difícil encontrar as espécies compatíveis com o clima local.
- Irá ver com os serviços do Município quais as condições da Torre do Relógio,

não tendo recebido qualquer alerta especial relativamente à degradação do edifício.
- A situação da Estrada dos Remédios, em Peniche, está inventariada, mas ao

longo dos anos foram viabilizadas soluções construtivas que não acautelaram o
afunilamento da via e tornam inviável uma intervenção de fundo a curto prazo.

- Existem várias intervenções ao nível da prevenção do uso de estupefacientes,
como a Equipa de Rua, que tem feito um trabalho com resultados visíveis. Acrescentou
que irá obter mais informações, junto da área social do Município, sobre a situação
relatada pelo senhor Henrique Estrelinha.

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro:
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, por indicação da senhora

Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, informou que o
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Município ainda não está a tratar do processo de nomeação do auditor externo que será
responsável pela certificação legal das contas do Município, estando, contudo, o assunto
já sinalizado pelos serviços para que possam começar a atuar assim que a Lei 73/2013,
de 3 de setembro, entre em vigor, que será no dia 1 de janeiro de 2014.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, por indicação da senhora

Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, informou que a obra
de recuperação do edifício onde irá ser instalado o futuro Museu de Rendas de Bilros de
Peniche está muito atrasada, porque as empresas adjudicatárias, agrupadas em
consórcio, estão a passar por uma situação financeira complexa, por falta de
pagamentos de clientes do setor privado.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Pediu desculpas por, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, de 22

de novembro de 2013, se ter referido ao lançamento de uma derrama pelo Município de
Óbidos com inexatidão.

Referiu que o estado da Estrada dos Remédios é, de facto, preocupante, mas
que corrobora a intervenção do senhor Presidente da Câmara sobre o assunto,
nomeadamente quanto às opções urbanísticas que foram tomadas e que condicionaram
o desenvolvimento da via. Acrescentou que a atual situação financeira do país não é a
mais favorável para a realização das obras necessárias e lamentou que as mesmas,
assim como outras, não tenham sido feitas quando havia uma maior disponibilidade
financeira.

Disse que a situação relatada pelo senhor Henrique Estrelinha, quanto ao uso
que está a ser dado aos sanitários do Jardim Público, não é nova, vai é mudando de
local. Fez um reconhecimento ao serviço que é prestado pela Equipa de Rua do projeto
Porto + Seguro da Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, que deve ser
mantida para benefício da sociedade de Peniche. Acrescentou que todos têm o dever de
criar condições para que o serviço que é prestado pela Equipa de Rua não deixe de
existir.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que o que se passa nos sanitários do Jardim Público é uma questão social,

havendo gente a ganhar dinheiro à custa da desgraça dos outros, e que o assunto deve
ser comunicado às entidades competentes, nomeadamente à Polícia de Segurança
Pública.

Rogério Cação (CDU):
Informou que a principal e fundamental função da Equipa de Rua, que é a única
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ferramenta de intervenção imediata e direta junto dos toxicodependentes, é a redução
de riscos e a minimização de danos.

Disse que a situação relatada pelo senhor Henrique Estrelinha é preocupante,
mas que apenas é visível uma pequena parte da situação, que é a que é constituída
pelas peças mais pequenas de um grande puzzle e torna o problema difícil de ser
combatido.

Informou que a Equipa de Rua esteve para terminar, em dezembro corrente, o
que, como disse o senhor Henrique Bertino, seria um problema grave.

Alertou para a existência de outros problemas sociais, para além do consumo
das drogas duras, como o alcoolismo e o consumo de drogas sintéticas.

Disse que a questão do tráfico de drogas escapa completamente às autoridades,
porque, quando deixarem de traficar num local, começarão a traficar noutro, como se
tem provado, ao longo dos anos, em Peniche.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Realçou a importância do projeto Porto + Seguro e manifestou a sua satisfação

por o mesmo se ir prolongar por mais tempo, por ser importante para a cidade de
Peniche.

Sérgio Leandro (CDU):
Perguntou qual o ponto de situação da preparação da etapa do Campeonato do

Mundo de Surf 2014, que se realizará em Peniche, atendendo aos benefícios que esta
prova desportiva trás para o concelho.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Sérgio Leandro, informou que os principais

patrocinadores reiteraram o seu apoio à prova e que, em conjunto com a Oeste CIM,
está a trabalhar para que se concretize o envolvimento da Entidade Regional de
Turismo do Centro, face aos bons resultados obtidos na parceria de 2013.

Vítor Mamede (PS):
Disse que constatou que, quando há intempéries, como a dos últimos dias, as

árvores do Parque Urbano de Peniche sofrem bastante, tendo, hoje, visto uma árvore,
com um porte já interessante, que tinha as raízes todas a descoberto. Sugeriu que
alguém dos serviços do Município, quando há intempéries, passe pelo Parque para ver
se está tudo em bom estado e, caso seja necessário, fazer uma intervenção rápida.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Vítor Mamede, por indicação da senhora Presidente da

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que a situação meteorológica
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ocorrida no dia 24 de dezembro foi anormal e que os serviços do Município, por
estarem encerrados, só tiveram possibilidade de intervir hoje manhã.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que um dos problemas do Parque Urbano da Cidade é o facto de as

árvores terem sido plantas na areia, a pouca profundidade, apenas com uma pequena
mistura de terra, e terem água à superfície que não as obriga a estenderem as raízes em
profundidade.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que a maioria das árvores plantadas no Parque Urbano de Peniche são de

espécies adequadas ao clima da península, mas que o vento nunca permitirá que as
mesmas cresçam em altura, como acontecia com os pinheiros que em tempos existiam
na zona e estavam dobrados sobre si próprios, fruto da ação do vento.

José Leitão (PSD):
Disse que não aceita a justificação que foi dada para que ainda não se esteja a

tratar do processo de nomeação do auditor externo que será responsável pela
certificação legal das contas do Município, considerando a forma como o assunto foi
tratado na Oeste CIM. Perguntou o que lhe dirá o senhor Presidente da Câmara se, no
dia 15 de janeiro, sobre qualquer ato financeiro praticado pela Câmara Municipal, pedir
o parecer do auditor externo.

Admitiu que ficou muito baralhado com o facto de a obra do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia ter de já estar concursada para ter financiamento do Quadro de
Referência Estratégica Nacional. Acrescentou que, pela sua experiência, profissional e
como autarca, as candidaturas são aprovadas sem as obras estarem concursadas.
Solicitou uma clarificação sobre se a candidatura ao cofinanciamento não é aprovada
por o concurso da empreitada ainda não estar lançado e existir um impedimento legal
ou por o projeto estar integrado num quadro comunitário que irá terminar brevemente
e o facto de o processo não se ter iniciado há mais tempo inviabilizaria a sua conclusão
até ao términus do quadro comunitário em vigor.

Manifestou a sua satisfação pela influência do trabalho da Assembleia
Municipal no resultado do acordo com a Rip Curl, relativo à constituição do direito de
superfície sobre um terreno.

Relativamente ao Polo de Atendimento de Peniche do Centro de Emprego de
Oeste Norte, disse que, se a redução do seu horário de atendimento, em cinquenta por
cento, estiver inserida numa restruturação de todo o Centro de Emprego de Oeste
Norte, respeita a medida, mas quer conhecer essa restruturação, quer saber qual foi o
grau de afetação dos outros polos, para aferir se Peniche está a ser marginalizado ou
não, fruto de uma concentração, que não é desejável, de serviços públicos.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 26.12.2013 * Livro 23 * Fl. 167

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor José Leitão, disse que o processo de nomeação do

auditor externo que será responsável pela certificação legal das contas do Município
será desenvolvido rapidamente, após a entrada em vigor da lei que habilita a
Assembleia Municipal a nomeá-lo.

Informou que a candidatura para o cofinanciamento da construção Centro
Escolar de Atouguia da Baleia foi apresentada assim que o período de candidaturas foi
aberto.

José Leitão (PSD):
Perguntou se é obrigatório, para a aprovação de uma candidatura ao QREN,

que o concurso da empreitada esteja lançado.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor José Leitão, informou que não existe essa

obrigatoriedade.

Henrique Estrelinha (PS):
Perguntou se os projetos das especialidades para o Centro Escolar de Atouguia

da Baleia estão aprovados.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, informou que todos os projetos

de especialidades estão aprovados.

Ademar Marques (PSD):
Perguntou se há previsão de desenvolvimentos para a aplicação efetiva do

Regulamento da Venda Ambulante do Município de Peniche.
Perguntou, também, se já existe caderno de encargos para a concessão do

serviço de gestão de estacionamentos e se o Regulamento Municipal de Parques de
Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no
Concelho de Peniche vai ser, ou não, aplicado.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Ademar Marques, por indicação da senhora Presidente

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, informou que a Lei n.º 27/2013,
de 12 de abril, obriga a que o Regulamento da Venda Ambulante do Município de
Peniche seja revisto e que, durante o próximo mês de janeiro, apresentará a proposta de
revisão à Câmara Municipal, podendo ser apreciado pela Assembleia Municipal na
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sessão ordinária de fevereiro.
Informou, também, que o caderno de encargos referido pelo senhor Ademar

Marques ainda não está elaborado.

Vítor Mamede (PS):
Sugeriu que os serviços municipais verifiquem se o Regulamento do Cemitério

Municipal está em consonância com a legislação sobre a temática, atualmente em vigor.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que fica a proposta do senhor Vítor Mamede para que o senhor

Presidente da Câmara lhe dê seguimento.

José Amador (CDU):
Perguntou o ponto de situação do processo de aquisição de um prédio urbano,

sito na Rua 13 de Infantaria, em Peniche.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor José Amador, informou que o prédio sito Rua 13 de

Infantaria, n.os 1 a 5, tornejando para a Rampa do Baluarte da Misericórdia, em Peniche,
onde funcionou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e alguns serviços municipais, foi
adquiro pelo Município, por escritura pública, celebrada em 23 de dezembro de 2013,
sendo o edifício demolido quando estiverem reunidas todas as condições para o efeito.

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 Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Paulo Balau (PSD):
Solicitou mais informações sobre a visita, que ocorreu no dia 24 de setembro, de

empresários holandeses da fileira do pescado a Peniche.
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Começou por fazer um registo, positivo, à atual atividade da Docapesca.
Respondendo ao senhor Paulo Balau, informou que a visita de empresários

holandeses ocorreu no âmbito de uma atividade promovida pela Docapesca, para
promoção do pescado nacional.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que, apesar da informação do senhor Presidente da Câmara não referir a

sua participação na Conferência do Atlântico 2013, gostaria de saber quais as principais
conclusões dessa iniciativa.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, informou que a Conferência do

Atlântico é a preparação para a Estratégia do Atlântico e dos meios para o financiamento
dessa estratégia, tendo, numa das ações, organizada pela Docapesca, sido apresentados
projetos para valorização do pescado, no âmbito dos Grupos de Ação Costeira.
Acrescentou que, numa outra ação, em que ele participou, os representantes de oito
municípios deram conta da sua estratégia municipal para o mar e o senhor Presidente
da Câmara Municipal de Cascais deixou a ideia da liga das cidades e vilas com mar,
ideia que foi repudiada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, com a
justificação de que existem já entidades e espaços onde essa situação se verifica, uma
opinião que ele próprio partilha.

Vítor Mamede (PS):
Colocou as seguintes questões:
- Quais os critérios para a escolha das entidades e montantes referidos na

deliberação n.º 412/2013, tomada pela Câmara Municipal, em 25 de junho, relativa à
atribuição de subsídios a diversas coletividades do concelho?

- Quais os resultados do protocolo celebrado entre o Município e a Escola
Secundária de Peniche, que tem por objeto o estabelecimento de uma parceria para
fomentar condições para a criação dos novos Centros para a Qualificação e Ensino
Profissional (CQEP)?

- Qual o motivo do subsídio atribuído ao Agrupamento de Escolas de Atouguia
da Baleia, destinado ao pagamento de expediente e limpeza, para o ano letivo de
2013/2014, não incluir o pagamento das assinaturas de telefones, ao contrário dos
subsídios atribuídos aos restantes agrupamentos de escolas?

- Qual o resultado da auditoria que a Inspeção Geral de Finanças iniciou no
Município, em 19 de agosto de 2013?

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
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Respondendo ao senhor Vítor Mamede, disse que a Inspeção Geral de Finanças
ainda não deu conhecimento do resultado da auditoria.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Vítor Mamede, por indicação da senhora Presidente da

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, sobre as questões da educação, disse
que o Município paga diretamente as contas telefónicas dos estabelecimentos de ensino
do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, pelo que não é necessário atribuir
um subsídio, ao contrário dos restantes agrupamentos de escolas; e que a candidatura
da Escola Secundária de Peniche para ter um Centro para a Qualificação e Ensino
Profissional não foi aprovada pelo Governo, por motivos que ainda não foram
clarificados, não obstante as diversas diligências feitas pela Câmara Municipal e pela
própria Escola.

Rogério Cação (CDU):
Disse que acedeu aos critérios de avaliação dos CQEP e a eliminação da

candidatura da Escola Secundária de Peniche é escandalosa, relativamente à forma
como foram avaliados os critérios que estão na base da seriação e, consequentemente,
das aprovações, e, por isso, as explicações que foram solicitadas aos serviços do
Ministério de Educação ainda estão por aparecer.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que, oportunamente, forneça mais

informações à Assembleia Municipal sobre a candidatura a Escola Secundária de
Peniche para ter um CQEP.

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Respondendo ao senhor Vítor Mamede, por indicação da senhora Presidente da

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, sobre a questão dos subsídios às
coletividades, informou que a proposta de deliberação resultou de reuniões que
ocorreram com as diversas entidades.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Perguntou se existem critério estabelecidos para a atribuição de subsídios às

diversas coletividades do concelho.

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Respondendo à senhora Presidente da Mesa, disse que é valorizada a realização

de atividades desportivas, nomeadamente com crianças e jovens, e que, na área cultural
e social, se tem em conta os objetivos municipais em relação às várias áreas.
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Paulo Rodrigues (PSD):
Perguntou se o subsídio atribuído à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e

Recreativa de Serra d'El-Rei, no valor de 800,00 euros, tem a ver com a atividade
desportiva, sendo que é atribuído o mesmo valor a diversas coletividades que,
aparentemente, não têm qualquer atividade desportiva, ao contrário da Serrana.

Célia Martins (PSD):
Disse que entendeu que a atribuição de subsídios às coletividades não está

regulamentada, sendo os montantes estipulados em funções dos objetivos do
Município, e perguntou qual o ponto de situação da Carta Local do Associativismo,
referida na V Convenção Sou de Peniche, realizada em 2011.

Vereadora Clara Abrantes (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, por indicação da senhora Presidente

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que os subsídios no valor de
800,00 euros dizem respeito aos custos de funcionamento das coletividades, como
despesas com energia elétrica e água, e que à Serrana foram atribuídos subsídios a duas
das suas secções, concretamente ao rancho folclórico e à banda filarmónica.

Respondendo à senhora Célia Martins, relativamente à Carta Local do
Associativismo, disse que o documento está a ser elaborado, de forma partilhada, com
as diversas coletividades.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que depreendeu das palavras da senhora Vereadora Clara Abrantes que a

componente desportiva da Serrana não foi contemplada com qualquer subsídio.
Perguntou qual o critério usado para esse facto.

Ademar Marques (PSD):
Disse que considera muito interessante que a Carta Local do Associativismo

seja feita com a participação das diversas coletividades, mas considera, também, que a
Câmara Municipal não pode continuar a atribuir subsídios que não respeitem critério
de equidade. Acrescentou que o processo de participação das coletividades teve início
há cerca de um ano e meio e não se deve arrastar mais no tempo.

A título de exemplo, referiu que não lhe parece justo que o Coral Stella Maris,
não obstante a sua indiscutível qualidade, receba o mesmo que cada uma das bandas
filarmónicas do concelho, uma vez que a manutenção de uma banda filarmónica obriga
à aquisição de instrumentos musicais, o que não se verifica num coral, pelo que é
necessário definir critérios, para que os subsídios sejam justos e fomentem um
associativismo dinâmico.
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Paulo Balau (PSD):
Disse que estranha que o Núcleo Sportinguista de Peniche, que já entregou os

seus contributos para Carta Local do Associativismo e mantém a sua sede aberta para
usufruto dos associados, com custos de funcionamento, não tenha sido contemplado
com uma verba. Lembrou que se trata de uma associação legalmente constituída e que
promove diversas atividades desportivas.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que lhe parece que cada um está a defender a sua “capelinha”, mas que

alguém tem de defender as “capelinhas” que estão para fechar. Acrescentou que
diversas associações encerrarão se os subsídios forem distribuídos segundo a rigidez
dos critérios justos.

Referiu que todos sabem quais são os critérios utilizados e que estranha que só
agora venham coloca-los em causa.

Lembrou que muitas vezes as juntas de freguesia têm de fazer trabalhos que são
competência do Município, porque os operários do Município estão a trabalhar para as
coletividades, no apoio às diversas festas locais, pelo que os subsídios não podem ser
vistos como os únicos apoios que são concedidos às coletividades.

Sérgio Leandro (CDU):
Perguntou quais os assuntos tratados e os desenvolvimentos de uma reunião

que o senhor Presidente da Câmara teve com o senhor Secretário de Estado do Mar, no
dia 6 de setembro de 2013.

Referiu-se à participação ativa de alunos da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar no Desafio Mar by Talento com Fibra, uma iniciativa da Portugal
Telecom, tendo um dos trabalhos apresentados sido vencedor de um prémio, o que é um
reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido pela ESTM.

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

Disse que o Relatório das Atividades Municipais refere a manutenção do lago
da Consolação, pelos Serviços de Canalização, mas que essa manutenção nunca foi feita,
porque os repuxos do lago, desde agosto, que não funcionam. Referiu, também, que o
mesmo relatório refere a “montagem e aplicação de sinalização vertical na ponte
existente na estrada entre Atouguia da Baleia e Bufarda”, mas que ele não conhece
nenhuma ponte entre essas duas povoações.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que fica o compromisso da Câmara Municipal de elaborar a Carta Local
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do Associativismo.
Relativamente à reunião com o senhor Secretário de Estado do Mar, referida

pelo senhor Sérgio Leandro, informou que foi tentar obter do senhor Secretário de
Estado o compromisso e o ponto de situação relativamente a três questões que são
importantes, concretamente a reparação do molhe/cais do Porto de Areia Sul, que tem
um buraco; a reparação do piso da Ribeira Velha, junto à marina; e a construção do
prolongamento do esporão perpendicular ao molhe Oeste do porto de pesca.
Acrescentou que os projetos se mantêm, mas existe um problema complicado, que
todos devem pressionar para que seja solucionado, que é a definição das competências
do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos e da Direção Geral dos Recursos
Marinhos.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de

Atouguia da Baleia, por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor
Presidente da Câmara, disse que se trata de uma informação do Departamento de
Obras Municipais e não tem, de momento, dados concretos, mas que garante que foi
feita a manutenção do lago da Consolação.

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

Afirmou que os serviços municipais não fizeram qualquer manutenção no lago
da Consolação, que a única intervenção no lago, de limpeza, foi feita pelos
trabalhadores da Freguesia de Atouguia da Baleia, com o acompanhamento dos
Serviços de Canalização, mas que há cinco meses que os repuxos não funcionam.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Lamentou que a questão não tenha sido colocada pelo senhor Presidente da

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia numa das reuniões das juntas de freguesia
com a Câmara Municipal e o Departamento de Obras Municipais.

MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, que os trabalhos desta
sessão prosseguirão no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e treze, com a
realização de nova reunião, no mesmo local, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,
com dispensa de convocação escrita.

ENCERRAMENTO :

Sendo uma hora e dez minutos do dia vinte e sete de dezembro, a senhora
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Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da
Mesa assino, nos termos dos números um e dois do artigo quinquagésimo sétimo do
anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.


