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ATA N.º 9/2013

A T A D A S E G U N D 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 7 D E D E Z E M B R O 2 0 1 3

Aos vinte e sete 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),
Álvaro André Paiva Amador (CDU) e Natália Susana Colaço Rocha (PS) reuniu-se a
Assembleia Municipal de Peniche para continuar os trabalhos da sessão ordinária do
mês de dezembro, iniciada a 26 de dezembro de 2013, concretamente os seguintes
pontos da ordem do dia:

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
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
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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 2014;
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 reunião 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 compõe a Assembleia Municipal de Peniche.

Não compareceu à reunião a senhora Arminda da Glória Félix Martins Brás
(CDU).

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 André Sebastião da Silva Cardoso
(PSD), este último em substituição da senhora Cristina Maria Luís Leitão.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
(continuação da reunião de 26 de dezembro de 2013)

2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA QUE IRÁ REPRESENTAR AS FREGUESIAS

DO CONCELHO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :
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Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem do dia, usaram
da palavra os senhores:

João Gomes (PS):
Disse que o Conselho Municipal de Educação, por inerência, tem dois

representantes da Coligação Democrática Unitária, o senhor Presidente da Câmara e o
senhor Vereador do Pelouro da Educação, e um representante do Partido Social
Democrata, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, pelo que, em nome do
grupo do Partido Socialista, apresentava o senhor Silvino Doirado Conceição João,
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, do Partido Socialista, como candidato.

Ademar Marques (PSD):
Disse que o grupo do Partido Social Democrata concorda com a lógica

apresentada pelo senhor João Gomes, de representação das diferentes forças políticas
no Conselho Municipal de Educação, e não irá apresentar qualquer candidato.

Rogério Cação (CDU):
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária não iria apresentar

qualquer candidato. Acrescentou que não se trata da eleição de um representante
político, mas de um representante das juntas de freguesia.

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o seguinte resultado:
Votos a favor: Dezassete (17)
Votos contra: Zero (0)
Votos em branco: Sete (7)

Face ao resultado da votação, foi eleito o senhor Silvino Doirado Conceição
João, Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, como representante das freguesias do
concelho de Peniche no Conselho Municipal de Educação de Peniche, nos termos da
alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na redação
que lhe foi dada pela Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto.

3. NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME

PROPOSTA APRESENTADA PELA CÂMARA MUNICIPAL :

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

Rogério Cação (CDU):
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária nada tem a opor à

proposta apresentada pela Câmara Municipal.
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Vítor Mamede (PS):
Disse que a composição do Conselho Municipal de Educação decorre da lei,

pelo que o grupo do Partido Socialista nada tem a opor à proposta apresentada pela
Câmara Municipal.

Ademar Marques (PSD):
Disse que o grupo do Partido Social Democrata nada tem a opor à proposta

apresentada pela Câmara Municipal.

A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência
estabelecida no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, e na alínea s) do
n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade,
nomear o Conselho Municipal de Educação de Peniche, para a vigência do mandato
autárquico 2013/2017, conforme conta na proposta apresentada pela Câmara Municipal
de Peniche, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa
ao livro de atas.

4. NOMEAÇÃO DOS DEZ CIDADÃOS A INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE

SEGURANÇA :

Passando a assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, usaram
da palavra os senhores:

Rogério Cação (CDU):
Em nome do grupo da Coligação Democrática Unitária, indicou os senhores

Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro, Maria Fernanda Caetano Leal Correia, Carlos
Alberto Lourenço de Almeida e António Pedro Antunes Catarino. Informou que se
tratam de cidadãos residentes em cada uma das quatro freguesias do concelho.

João Gomes (PS):
Em nome do grupo do Partido Socialista, indicou os senhores Joaquim António

Sousinha Carinhas, Henrique André da Silva Estrelinha e Pedro Miguel Carvalho
Maldonado Freitas.

Ademar Marques (PSD):
Em nome do grupo do Partido Social Democrata, indicou os senhores Filipe

Maia de Matos Ferreira Sales, Paulo Jorge Amaro Balau e João Nelson de Sá Cipriano.

A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência
estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho,
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observando a alínea p) do n.º 1 do artigo 4.º do respetivo Regulamento, por
unanimidade, designar os seguintes cidadãos para integrarem o Conselho Municipal de
Segurança Peniche, na vigência do mandato autárquico 2013/2017:

António Pedro Antunes Catarino
Carlos Alberto Lourenço de Almeida
Filipe Maia de Matos Ferreira Sales
Henrique André da Silva Estrelinha
João Nelson de Sá Cipriano
Joaquim António Sousinha Carinhas
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro
Maria Fernanda Caetano Leal Correia
Paulo Jorge Amaro Balau
Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2014:

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

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que a proposta das Grandes Opções do Plano do Município de Peniche

(GOP), para o ano de 2014, apresentada pela Câmara Municipal, onde obteve os votos
favoráveis da Coligação Democrática Unitária e a abstenção do Partido Socialista e do
Partido Social Democrata, resulta do realismo da situação do Município,
particularmente ao nível das receitas, e de um continuado rigor de gestão.

Referiu que foi considerado um conjunto de prioridades, divididas em três
grandes domínios, a intervenção social, a educação e o desenvolvimento económico.

Deu conhecimento de que a proposta apresentada contempla, praticamente,
todas as sugestões que foram colocadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social
Democrata.

Disse que a Coligação Democrática Unitária considera que o documento é
realista, feito de forma participada e com rigor, estando empobrecido por força das
reduções nas transferências do Estado.

Realçou que, mesmo num quadro de desfavorecimento, existe um peso
significativo relativamente às questões associadas às freguesias.

Destacou a previsão da criação da Bolsa de Mérito Desportivo e da Comissão
Municipal de Turismo.

Vítor Mamede (PS):
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Relativamente ao conteúdo do documento em apreço, colocou as seguintes
questões:

- Já existe alguma ideia sobre as medidas a tomar para estimular a reabilitação
urbana e o mercado de arrendamento?

- O que está a ser feito na zona arqueológica do Murraçal da Ajuda,
concretamente nos fornos romanos?

- A relação custo/benefício que se pode tirar da colocação de semáforos justifica
esse tipo de investimento?

Disse, ainda, que deve ser feita uma avaliação rigorosa das consequências da
implementação de semáforos no cruzamento das ruas João de Matos Bilhau, Heróis do
Ultramar, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em Peniche, uma vez que a Rua Arquiteto
Paulino Montez, nomeadamente no troço que passa em frente à EB 2.3 D. Luís de
Ataíde, tem mais trânsito, atualmente, porque os automobilistas preferem evitar os
semáforos, pelos tempos de espera, às lombas.

Ademar Marques (PSD):
Na sequência da primeira questão colocada pelo senhor Vítor Mamede, referiu-

se à necessidade de se conjugar a reabilitação urbana com os instrumentos que a
Câmara Municipal tem ao seu dispor para a fomentar.

Lamentou que as GOP não façam referência à reintrodução das majorações e
minorações previstas no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), porque é
um passo importante para a reabilitação urbana e é um dos poucos instrumentos que a
Câmara Municipal tem para a fomentar.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que alguns municípios “fizeram candidaturas às Áreas de Reabilitação

Urbana”, através do Instituto de Reabilitação Urbana e Habitação, e sugeriu que a
Câmara Municipal pensasse numa candidatura idêntica, pois seria uma forma de
investir na zona histórica da cidade de Peniche, que se encontra degradada e sem
pessoas.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que as GOP deveriam ter referências mais claras de que os planos de

urbanização serão concluídos. Perguntou quando ficarão concluídos os planos
urbanísticos que estão em execução.

Célia Martins (PSD):
Manifestou a sua satisfação por as GOP fazerem referência ao facto da Câmara

Municipal ter intenção de privilegiar os recursos internos do Município para
trabalharem as questões do planeamento e ordenamento do território.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 27.12.2013 * Livro 23 * Fl. 181

Perguntou em que estado se encontra o processo de revisão do Plano Diretor
Municipal de Peniche (PDM) e se já estão identificados os trabalhos que têm de ser
desenvolvidos por empresas externas e, em caso afirmativo, quais são e que temas é que
vão tratar.

Perguntou qual o ponto de situação do plano de pormenor necessário para a
implantação de um parque temático na zona dos Salgados, uma vez que as GOP não o
referem.

Considerando que se está a rever o PDM, recomendou que a Câmara Municipal
se acautele relativamente à entrada em vigor da nova Lei de Bases da Política de Solos,
do Ordenamento do Território e do Urbanismo, que já foi aprovada, na generalidade,
pela Assembleia da República, para que os planos sejam adaptados, integrem os
programas e concretizem as orientações dos atuais planos especiais de ordenamento do
território, no caso concreto de Peniche, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira e do
Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Em relação ao Murraçal da Ajuda, disse que a Câmara Municipal tem dado

continuidade ao trabalho das equipas de arqueologia. Acrescentou que foi aprovada
uma candidatura, que foi apresentada ao Promar, para musealização dos fornos
romanos, estando a intervenção prevista para o ano de 2014.

Relativamente à questão dos semáforos, disse que a Câmara Municipal
procurou dar resposta a uma preocupação, que durava há décadas, que era a
perigosidade do cruzamento referido pelo senhor Vítor Mamede. Acrescentou que
foram ensaiadas diversas soluções, tendo sido esta a encontrada, sendo um facto a não
existência de acidentes no local. Admitiu que há pormenores que têm de ser corrigidos,
como a temporização e a travessia de peões em alguns locais. Considerou que foi um
investimento acertado, porque salvaguardou acidentes. Disse que não serão instalados
novos semáforos sem que o assunto seja apreciado pela Câmara Municipal.

Relativamente às questões do ordenamento do território, disse que:
- A nova Lei de Bases da Política de Solos, do Ordenamento do Território e do

Urbanismo irá obrigar à revisão ou adaptação de todos os instrumentos de
ordenamento do território.

- O Plano de Urbanização do Vale do Grou ficará pronto durante o ano de 2014.
- O Plano de Pormenor associado ao parque temático é para manter, estando a

ser clarificadas algumas situações.
- Os planos de pormenor e salvaguarda referidos nas GOP não têm a ver com os

planos de urbanização.
- A equipa municipal responsável pela revisão do PDM irá reunir a 9 de janeiro

de 2014.
- Assume a falta das majorações e minorações previstas no CIMI, mas são
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muitas as questões a desenvolver e não se consegue dar resposta a todas.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que a Assembleia Municipal gostaria de acompanhar o desenvolvimento

dos trabalhos do ordenamento do território e urbanismo, nomeadamente através de
cronogramas.

Célia Martins (PSD):
Disse que o senhor Presidente da Câmara não foi muito claro relativamente à

revisão do PDM.
Referiu que concluiu que ainda não estão concluídos os estudos de

caracterização e diagnóstico necessários à revisão do PDM, tendo passado mais de
metade do tempo estipulado pela Câmara Municipal para dar como concluído o
processo e ainda não se viram resultados concretos.

Disse que já deveria ter sido convocada a realização de uma segunda reunião
plenária da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, para apresentação de
resultados, mesmo que fossem provisórios, relativamente aos estudos de caracterização
e diagnóstico, ao relatório de avaliação estratégica ou, até, com as conclusões referentes
ao período de discussão preventiva, que é de trinta dias após a deliberação para a
revisão do PDM.

Lembrou que a Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, decorrido
um ano após a realização da última reunião, é extinta.

Recomendou que conste no sítio do Município na Internet toda a informação do
processo de revisão do PDM, porque tentou encontrar a data da última reunião da
Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, que julga que ocorreu em julho ou
agosto de 2012, mas não conseguiu.

Rogério Cação (CDU):
Colocou a hipótese de ter de se fazer uma nova eleição para o representante da

Assembleia Municipal na Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, uma vez
que se iniciou um novo mandato autárquico.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que dê indicação aos serviços do

Município para analisarem a situação da Comissão de Acompanhamento da Revisão do
PDM, considerando a intervenção da senhora Célia Martins e do senhor Rogério Cação.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que depreendeu da intervenção do senhor Presidente da Câmara que a

elaboração dos planos de urbanização e pormenor está parada e que não é intenção da
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Câmara Municipal retomar, a curto prazo, a sua elaboração.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Informou que quem preside à Comissão de Acompanhamento da Revisão do

PDM é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo.

Sugeriu que, durante o mês de fevereiro, se realize uma sessão temática da
Assembleia Municipal, sobre urbanismo e ordenamento do território.

Informou que, no que tem a ver com as competências do Município, os estudos
de caracterização e diagnóstico estão concluídos.

Informou o senhor Paulo Rodrigues de que os planos se encontram em fases
distintas, nomeadamente: O Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche
já está num estado avançado, mas necessitou de uma carta de riscos; O Plano de
Urbanização do Baleal chegou a um ponto de situação em que há divergência com as
espectativas que existiam e a atual procura de utilização do espaço, nomeadamente ao
nível de equipamentos de hotelaria e a uma volumetria diferente; Os Planos de
Urbanização de Ferrel, Atouguia da Baleia e São Bernardino/Geraldes/Casais do Júlio
terão de ser repensados, relativamente aos pressupostos que existiram à data do início
da sua elaboração.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que a sugestão do senhor Presidente da Câmara, para a realização de uma

sessão temática da Assembleia Municipal, sobre urbanismo e ordenamento do
território, é interessante e que vai analisar o assunto.

Américo Gonçalves (PS):
Perguntou se a verba prevista no Orçamento Municipal para reparação e

beneficiação de escolas se destina apenas às EB1 de Serra d'El-Rei e Ferrel, uma vez que
as GOP apenas referem estes dois estabelecimentos de ensino nas intervenções a
realizar no parque escolar.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- Questiona se, na atual situação económica, o Município pode fazer opções e,

se as fizer, se elas poderão ser grandes. Acrescentou que, para ele, é difícil que se
consigam fazer grandes opções.

- Não analisa as GOP apenas em função do que o documento traduz, quanto a
opções políticas, de gestão ou planeamento, mas tendo em consideração o equilíbrio
entre a situação económica da autarquia e as necessidades imediatas da comunidade.

- Subscreve a preocupação que tem havido para melhorar alguns aspetos que
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fazem parte das GOP, mas que todos têm de ser suficientemente moderados para
perceber que já não se vive num tempo de “vacas magras”, mas num tempo em que já
não há vacas.

- Subscreve que o documento tem algumas lacunas, como a questão das
majorações e minorações previstas no CIMI, que se não forem consideradas é uma
oportunidade perdida, mas que salienta que estas GOP são marcadas pela coerência,
pelo equilíbrio e pela adequabilidade, ao território e à situação, podendo encontrar-se,
até, uma certa ambição.

- Deveria começar-se a fazer referência nos documentos do Município à
educação especial e à escola inclusiva, uma vez que são competências que poderão
passar para o Município.

- A falta de referências ao desporto adaptado, nomeadamente do surf, é
também uma lacuna das GOP, porque é uma marca que tem a ver com
desenvolvimento, inclusão, direitos e acessibilidades.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que está de acordo com a intervenção do senhor Rogério Cação, porque,

em tempos em que os recursos são parcos, as GOP são importantes e têm de ser bem
analisadas.

Referiu que podem não ser grandes opções a nível orçamental, mas não deixam
de ser grandes, por delas depender o futuro do concelho.

Alertou para que, nestes tempos difíceis, se tenha o cuidado de detalhar com
toda a atenção tudo o que podem ser recursos e como se vão obter. Acrescentou que se
pode incluir tudo nas GOP, desde que se seja criativo para ir buscar recursos onde eles
possam existir.

Sérgio Leandro (CDU):
Disse que existem alguns aspetos das GOP que devem ser valorizados,

sobretudo as parcerias, nomeadamente a parceria com a Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar (ESTM) para a criação da Comissão Municipal de Turismo e
desenvolvimento de outras atividades, como a Semana Tanto Mar ou a monitorização de
eventos desportivos, como a Corrida das Fogueiras.

Sublinhou o facto de as GOP preverem a continuação da dinamização da
Estratégia Municipal para o Mar, que contempla aspetos importantes para o que é a
identidade local, como a continuação de projetos das energias renováveis; a realização
de eventos desportivos, como o Campeonato do Mundo de Surf; aspetos ambientais, como
a Reserva da Biosfera da Unesco; e a pesca, pela sua importância para o concelho.

Ademar Marques (PSD):
Disse que lhe parece salutar que haja algum realismo relativamente às
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dificuldades, que irão continuar, pelo que se deve ser cauteloso e realista.
Referiu que é importante que se reflita sobre a nova lei das competências das

autarquias locais, nomeadamente na sua implicação na relação entre o Município e as
freguesias, devendo as consequências desta relação estar refletida nas GOP,
nomeadamente ao nível da transferência de recursos, assim como a relação com outras
entidades, para que se consiga o melhor serviço para os cidadãos. Acrescentou que não
lhe parece que as GOP para 2014 reflitam este relacionamento institucional.

Sublinhou a importância da priorização dos objetivos do Município, para que o
dinheiro seja prudentemente distribuído.

Paulo Balau (PSD):
Lamentou que as GOP apresentadas pela Coligação Democrática Unitária

apenas dediquem duas linhas à segunda fase da obra de recuperação do fosso da
muralha de Peniche, que, em seu entender, nada dizem.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Balau, disse que as duas linhas dedicadas nas

GOP à segunda fase da obra de recuperação do fosso da muralha de Peniche dizem
tudo o que é necessário sobre o assunto. Acrescentou que o ideal seria que o projeto já
estivesse lançado, mas no atual contexto económico, onde houve muitas reduções nas
receitas do Município, que limitaram os orçamentos, apenas é possível lançar o
concurso no princípio do próximo ano.

Em relação à intervenção do senhor Sérgio Leandro, disse que as GOP refletem
a relação, que tem sido cimentada ao longo dos anos, com muito trabalho e
proximidade, que existe entre a Câmara Municipal e a ESTM.

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, disse que o
relacionamento institucional será sempre balanceado entre o desejável e o possível,
independentemente das instituições, porque não se podem esquecer as limitações
orçamentais.

Disse que aceita os reparos feitos pelo senhor Rogério Cação, mas, de facto, as
questões colocadas pelo senhor Rogério Cação são coisas da prática diária da Câmara
Municipal, faltando a sua expressão descritiva nas GOP.

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

Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que as GOP e o
orçamento refletem o que tem sido a prática dos executivos da Coligação Democrática
Unitária no Município de Peniche, que é dar prioridade às questões da educação.
Acrescentou que o trabalho na área da educação vai além das paredes dos edifícios,
havendo um trabalho continuado no fornecimento de refeições escolares e da fruta
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escolar e em parcerias, como as Atividades de Enriquecimento Curricular.
Referiu que, na continuação do trabalho feito nos últimos anos na recuperação

dos edifícios e pátios escolares, está previsto, para 2014, a concretização do Centro
Escolar de Atouguia da Baleia e intervenções nos edifícios e pátios das EB1 de Ferrel e
Serra d'El-Rei.

Ademar Marques (PSD):
Disse que, caso se confirme a não aprovação do cofinanciamento para a

construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia no âmbito do QREN, se deve
preparar o processo para se apresentar nova candidatura, logo que possível, sem
prejuízo de se efetuarem melhoramentos na EB1 de Atouguia da Baleia. Sublinhou que
a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia deve ser a prioridade do
Município na área da educação.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que:
- A prioridade está definida.
- Quando o senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional esteve

em Peniche, por ocasião da celebração do Dia do Município, porque não estava previsto
o aparecimento, em setembro, deste concurso, o que foi preparado foi no sentido de
acautelar que, no próximo quadro comunitário de apoio, a questão dos edifícios
escolares se mantivesse como um dos objetivos, tendo em conta que há, a nível
nacional, edifícios escolares que ainda estão por construir, pelo que esta é uma
preocupação.

- No quadro das reuniões com a CCDR e o PO Centro, para preparação do
próximo quadro comunitário e no quadro dos municípios do Oeste, esta questão,
quando foi feito o levantamento na nossa intervenção, também foi identificada.

- A informação que teve, na última reunião com o presidente da CCDR, é que
este assunto tem sido dirimido entre o Estado Português e a União Europeia, no sentido
de ser contemplada esta vertente, sempre na perspetiva das intervenções territoriais
integradas, ou seja, que a justificação pode ter a ver com a qualificação dos recursos
humanos, etc., e a enquadrar dentro da filosofia do quadro comunitário, que é o
crescimento inteligente, inclusivo, etc.

- Da intervenção do senhor Vice-Presidente, o que fica claro é que, não
avançando de imediato com a construção, as obras serão para criar condições de
frequência, sem pôr de parte a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que está em desacordo com a nova lei das competências das autarquias

locais, uma vez que são transferidas para as freguesias competências nas áreas da
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limpeza urbana, zonas verdes e mobiliário urbano que obrigam à transferência da quase
totalidade dos recursos humanos de alguns setores do Município.

Henrique Estrelinha (PS):
Perguntou se, em 2014, se realizará o Festival Sabores do Mar; que tipo de

intervenção está prevista para o cruzeiro de Coimbrã; e qual a solução para a circulação
de trânsito no Largo 5 de Outubro, em Peniche.

Paulo Rodrigues (PSD):
Perguntou se já existe algum projeto para a requalificação do Mercado

Municipal e se a obra avançará, independentemente da existência, ou não, de
financiamento do QREN.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que não existem condições

para que o Município desenvolva o Festival Sabores do Mar sem o financiamento, que
nunca poderá ser inferior a cinquenta mil euros, da Entidade Regional de Turismo do
Centro ou de outras entidades, como o tecido empresarial do concelho.

Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que, no contexto atual, apenas
podem ser realizadas intervenções pontuais no Mercado Municipal. Acrescentou que
uma requalificação profunda daquele equipamento apenas poderá ser feita num quadro
de intervenções territoriais integradas num próximo quadro comunitário de apoio.

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, relativamente ao
cruzeiro de Coimbrã, disse que se tratará de uma intervenção minimalista que pretende
preservar e reabilitar o património existente. Sobre a questão do Largo 5 de Outubro,
em Peniche, disse que se trata de executar uma deliberação aprovada pela Câmara
Municipal, no mandato passado, e ratificada no presente mandato, que tem por objetivo
ordenar o espaço e criar condições de segurança para as pessoas.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Relativamente às GOP para 2014, disse que se trata de um documento

equilibrado em muitos dos seus pontos, o que considera um aspeto positivo, e que sente
que há um esforço para tornar o documento interessante e claro quanto às opções,
nomeadamente em algumas vertentes.

Referiu que falta uma orientação mais clara sobre a política de consolidação e
desenvolvimento da atratividade e competitividade do concelho de Peniche, para poder
receber investimentos e atividades económicas, que são fatores muito importantes na
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fase económica que se atravessa.

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
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com onze
votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do senhor Silvino João
(PS), e treze abstenções, dos membros do Partido Social Democrata e dos restantes
membros do Partido Socialista, aprovar as Grandes Opções do Plano do Município de
Peniche para 2014.

O grupo do Partido Social Democrata informou que iria entregar uma
declaração de voto sobre este assunto.

6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ORÇAMENTO PARA 2014:

Passando a Assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, apenas
usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação do documento.

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
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com onze
votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do senhor Silvino João
(PS), e treze abstenções, dos membros do Partido Social Democrata e dos restantes
membros do Partido Socialista, aprovar o Orçamento do Município de Peniche para
2014.

7. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O

MAPA DE PESSOAL PARA 2014:

Passando a Assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, apenas
usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação do documento.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea o) do n.º
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com dez
votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e catorze abstenções,
dos membros do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, aprovar o Mapa de
Pessoal do Município de Peniche para 2014.

8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZ AÇÃO PRÉVIA PARA A
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ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS IDENTIFICADOS EM ORÇAMENTO

E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE OUTROS

COMPROMISSOS PLURIAN UAIS EM QUE OS ENCARGOS FINANCEIROS NÃO

EXCEDAM O LIMITE DE 99 759,58 EUROS EM CADA ANO – MUNICÍPIO DE

PENICHE :

Passando a assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem do dia, usaram
da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação do documento.

Ademar Marques (PSD):
Perguntou se, desde a última sessão ordinária da Assembleia Municipal, em

julho de 2013, não foram assumidos outros compromissos plurianuais que necessitem
de ser ratificados pela Assembleia Municipal.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que não existem outros

compromissos plurianuais para além dos que constam da proposta apresentada.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor, dos
membros da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista, exceto do senhor
Henrique Estrelinha, e oito abstenções, dos membros do Partido Social Democrata e do
senhor Henrique Estrelinha (PS), autorizar a Câmara Municipal de Peniche a assumir os
compromissos plurianuais identificados no Orçamento Municipal para 2014, conforme
consta do mapa que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas, e autorizar, ainda, a Câmara Municipal a assumir compromissos
plurianuais para realizar despesas com a aquisição de bens e serviços, em 2014, que
deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não
seja o da sua realização, quando não excedam os 99 759,58 euros em cada ano, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

9. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AJUSTAMENTO AO PLANO DE

AJUSTAMENTO FINANCEIRO 2013-2026:

Passando a assembleia à apreciação do nono ponto da ordem do dia, usaram da
palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
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Fez a apresentação do documento.

Ademar Marques (PSD):
Disse que deveria ter sido apresentado um quadro com a execução de cada uma

das medidas previstas no Plano de Ajustamento Financeiro (PAF) aprovado no âmbito
do Plano de Apoio à Economia Local (PAEL).

Perguntou se existe a obrigação legal de votar esta proposta da Câmara
Municipal na presente reunião, ou se a mesma poderá ser votada depois de ser
analisada pela Comissão de Acompanhamento do PAEL.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que este ajustamento ao PAF é

um reflexo de diversas decisões tomadas pela Assembleia Municipal, nomeadamente
na presente reunião, pelo que deve ser hoje votado.

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes:
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente

da Câmara, disse que os ajustamentos ao PAF estão previstos na lei, mas que esta é
omissa em relação à sua aprovação, contudo, considerando que o Orçamento foi hoje
aprovado e que foi a Assembleia Municipal que aprovou o PAF, seria coerente a
aprovação do ajustamento do PAF pela Assembleia Municipal, na presente reunião,
para que o PAF não fique desajustado da realidade. Acrescentou que a segunda parcela
do empréstimo do PAEL só será libertada depois do envio do ajustamento ao PAF.

Ademar Marques (PSD):
Disse que a sua questão não se prendia às medidas aprovadas pela Assembleia

Municipal, mas à avaliação global do PAF, uma vez que existem medidas que apenas
dependem da Câmara Municipal, nomeadamente ao nível da receita, que não estão a
ser executadas.

José Leitão (PSD):
Disse que o PAF poderá voltar a ficar desajustado a partir do próximo dia 1 de

janeiro, na sequência do fecho do ciclo da cobrança do IMI e considerando o perdão
fiscal concedido pelo Governo, pelo que poderia fazer sentido este ajustamento ser feito
mais tarde, para poder ser mais real.

Anabela Dias (PS):
Solicitou esclarecimentos relativamente aos quadros das folhas 13 e 14, uma vez

que, aparentemente, o financiamento do Centro Escolar de Atouguia da Baleia aparece
duplicado, não sendo os valores coerentes.
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente à questão da senhora Anabela Dias, esclareceu que, de facto,

existe um lapso, nos títulos dos quadros e não nos valores, sendo que os quadros da
folha 13 se referem apenas ao financiamento do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e
os quadros da folha 14 se referem a outros investimentos, pelo que o Centro Escolar de
Atouguia da Baleia não deveria aparecer no título da folha 14.

Anabela Dias (PS):
Perguntou qual o valor unitário das intervenções a efetuar nas EB1 de Serra

d'El-Rei e Ferrel e da obra de construção dos estabelecimentos comerciais do Parque
Municipal de Campismo e Caravanismo.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo à senhora Anabela Dias, disse que no orçamento que a

Assembleia Municipal aprovou na presente reunião estão os valores previstos para cada
uma das obras, sendo que a obra de construção dos estabelecimentos comerciais do
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo tem um valor estimado de 170 mil
euros.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea h) do n.º
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com dez
votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e catorze abstenções,
dos membros do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, aprovar o
ajustamento ao Plano de Ajustamento Financeiro 2013-2026, aprovado por esta
Assembleia Municipal, em 2 de outubro de 2012, no âmbito do Programa de Apoio à
Economia Local, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

10. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2014:

Passando a Assembleia à apreciação do décimo ponto da ordem do dia, usaram
da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação das Grandes Opções do Plano (GOP) dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que as GOP dos SMAS para 2014/2017 lhe parecem um documento muito
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pouco elaborado, para não dizer fraco, que apenas elenca um conjunto de obras e de
investimentos, sem indicar prioridades.

Referiu que muitas das obras elencadas já vêm transitando de ano para ano,
como se pode confirmar nos mapas plurianuais de investimento, porque os SMAS não
têm capacidade de gerar receitas que lhe permitam realizar obras.

Disse que esperava ver um documento que demonstrasse uma reformulação
orgânica e financeira dos SMAS.

Referiu que, nas reuniões do Conselho de Administração dos SMAS, o Partido
Social Democrata pugnou pela diminuição da despesa, mas o senhor Presidente da
Câmara, na apresentação do documento, apenas se referiu ao aumento da receita,
através do aumento dos pagamentos dos consumidores.

Afirmou que a gestão passada da Coligação Democrática Unitária nos SMAS
deixa o Partido Social Democrata muito apreensivo com o futuro que esta Coligação
pretende para os SMAS.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- Ficou com a ideia de que o senhor Paulo Rodrigues estava a comentar o

Orçamento do Estado, por causa da preocupação com os cortes na despesa.
- A bancada da Coligação Democrática Unitária subscreve, no essencial, as

preocupações do Partido Social Democrata, mas que a questão é saber como resolvê-las.
- As obras referidas nas GOP dos SMAS são necessárias e, por isso, devem estar

inventariadas e priorizadas, mesmo que não possam ser concretizadas de imediato.
- Os SMAS têm feito um excelente trabalho no concelho, nos últimos anos,

mesmo com poucos recursos.
- Todas as sugestões para melhorar, do ponto de vista do planeamento, são

sempre bem-vindas.
- Reconhece que se devem encontrar estratégias para financiamento dos SMAS,

para que se possam executar algumas obras que já são crónicas.
- O atual contexto é particularmente difícil, mas, com as eleições de 2015 e o

novo quadro comunitário, pode ser que se consigam mais financiamentos para fazer
algumas das obras previstas nas GOP.

- Tem dúvidas que seja possível fazer grandes cortes na despesa, mas, se for,
que digam onde é que eles podem ser feitos.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Referiu-se à importância dos SMAS e à necessidade de reabilitá-los, reestruturá-

los e de os tornar viáveis.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
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Garantiu que, no quadro da administração dos SMAS, a Coligação Democrática
Unitária continuará a fazer o que tem feito até ao presente, demonstrado nos sinais de
trabalho em conjunto que tem sido realizado.

Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que entre os documentos que
foram enviados aos membros da Assembleia Municipal está o Plano Plurianual de
Investimentos dos SMAS para 2014, onde constam as obras que serão concretizadas no
ano de 2014, no valor total de 2,214 milhões de euros.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que no documento referido pelo senhor Presidente da Câmara existem

duas colunas, uma que se refere às intenções, que indica o valor de 2,2 milhões de euros
e outra que se refere à concretização, que indica o valor de 1,1 milhões de euros,

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que, quando as contas de 2013 forem encerradas, o saldo, estimado em

um milhão de euros, será integrado nas contas de 2014, o que fará com que o
investimento dos SMAS, em 2014, seja de 2,2 milhões de euros.

Referiu que, se houver vontade política de quem está no Governo em autorizar
que o QREN seja utilizado no Círculo Urbano da Água, fazendo discriminação positiva
para quem cumpre, como é o caso dos SMAS de Peniche, poderá ser concretizado mais
investimento no ano de 2014.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que os documentos que recebeu referem que as despesas de capital dos

SMAS, em 2014, serão de 1,142 milhões de euros, não havendo referência ao milhão de
euros a mais referido pelo senhor Presidente da Câmara e proveniente do saldo de 2013.

Disse que o Partido Social Democrata pretende que haja investimento e que
concorda com todas as obras referidas nos documentos, mas espera que as mesmas
sejam concretizadas.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Perguntou em que tipo de despesas se pretende cortar. Acrescentou que se fala

sempre em cortes nas despesas, mas sem concretizar em que é que se corta.

Vítor Mamede (PS):
Disse que deve ser dado o benefício da dúvida ao Conselho de Administração

dos SMAS, que tem uma nova composição.
Saudou o Conselho de Administração dos SMAS por não ter proposto

aumentos severos para os serviços que presta.
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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
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com
dezassete votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do Partido
Socialista, e sete abstenções, dos membros do Partido Social Democrata, aprovar as
Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do
Município de Peniche para 2014.

O grupo do Partido Social Democrata informou que iria entregar uma
declaração de voto sobre este assunto, que englobará, também, o orçamento dos SMAS.

11. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2014:

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

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação do documento.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que o Partido Social Democrata, através do Conselho de Administração

dos SMAS, terá oportunidade de apresentar propostas concretas para cortes na despesa
dos SMAS.

Referiu que no documento apresentado constam duas rúbricas com venda de
água e com valores iguais, uma como venda de bens/mercadorias e outra como venda
de bens/produtos acabados e intermédios, e perguntou se se trata de um lapso ou uma
coincidência.

Disse que o senhor Presidente da Câmara referiu que o pagamento à empresa
Águas do Oeste seria de 1,9 milhões de euros, mas apenas encontra, no orçamento da
despesa, 1,365 milhões de euros na rúbrica aquisição de bens/mercadorias para venda –
água, perguntou a que se deve a diferença.

Perguntou a que se destina o valor de 1,31 milhões de euros da rúbrica
aquisição de serviços/outros - trabalhos especializados.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente ao valor a pagar à Águas do Oeste, disse ao senhor Paulo

Rodrigues que, para além do valor da água, também será pago um valor relativo a
saneamento.

Relativamente às outras questões, informou o senhor Paulo Rodrigues que não
tem elementos para poder dar respostas concretas.
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Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Sugeriu ao senhor Presidente da Câmara que, se achar pertinente, poderá

enviar à Assembleia Municipal, como Presidente do Conselho de Administração dos
SMAS, esclarecimentos sobre as questões colocadas pelo senhor Paulo Rodrigues.

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
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com
dezassete votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do Partido
Socialista, e sete abstenções, dos membros do Partido Social Democrata, aprovar o
Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de
Peniche para 2014.

12. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2014:

Passando a Assembleia à apreciação do décimo segundo ponto da ordem de
trabalhos, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a
apresentação do documento.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea o) do n.º
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com
dezassete votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do Partido
Socialista, e sete abstenções, dos membros do Partido Social Democrata, aprovar o
Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de
Peniche para 2014.

13. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS IDENTIFICADOS EM ORÇAMENTO

E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃ O DE OUTROS

COMPROMISSOS PLURIAN UAIS EM QUE OS ENCARGOS FINANCEIROS NÃO

EXCEDAM O LIMITE DE 99 759,58 EUROS EM CADA ANO – SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO :

Passando a Assembleia à apreciação do décimo terceiro ponto da ordem de
trabalhos, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a
apresentação do documento.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
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Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com dezassete votos a favor, dos
membros da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista, e sete abstenções,
dos membros do Partido Social Democrata, autorizar os Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento a assumir os compromissos plurianuais identificados no
Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para 2014, conforme
consta do mapa que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas, e autorizar, ainda, os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento a assumir compromissos plurianuais para realizar despesas com a
aquisição de bens e serviços, em 2014, que deem lugar a encargo orçamental em mais de
um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, quando não excedam os
99 759,58 euros em cada ano, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro.

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 :

Passando a Assembleia à apreciação do décimo quarto ponto da ordem de
trabalhos, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação da proposta.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Perguntou de que apoio se trata.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que se trata de um apoio à execução do plano de atividades do Centro

Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia
Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea v) do n.º
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com
vinte e dois votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, do Partido
Socialista e do Partido Social Democrata, exceto dos senhores José Leitão (PSD) e
António Salvador (PSD) que se abstiveram, conceder autorização ao Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para conceder um
apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.

15. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA
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MUNICIPAL PARA REALIZ AR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS NO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO POR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA :

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

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação da proposta.

Anabela Dias (PS):
Disse que não tem quaisquer dúvidas quanto à importância que o Parque

Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche tem para o concelho de Peniche,
nomeadamente pela receita que cria para o Município, que ronda os 770 mil euros por
ano, mas tem alguma dificuldade em aceitar um investimento com um valor estimado
de 170 mil euros só em materiais, estando o valor global estimado em 285 mil euros.

Perguntou se o Município tem o dinheiro necessário para a execução da obra,
ou se, como depreendeu da informação que recebeu, vai ser contratado um empréstimo
financeiro.

Disse que gostaria que o senhor Presidente da Câmara tivesse apresentado uma
proposta mais global sobre o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche,
nomeadamente sobre a pertinência da sua localização e se esta é para manter a
médio/longo prazo, porque a grandeza deste investimento, que irá ser realizado em época
de crise, merecia um estudo profundo sobre todo o equipamento. Lembrou que as últimas
tentativas para arrendamento dos atuais estabelecimentos comerciais ficaram desertas, o
que justifica, ainda mais, a realização desse estudo. Perguntou ao senhor Presidente da
Câmara se, de facto, esta é a altura indicada para se fazer este investimento e se as obras
são essenciais, pelo menos com o valor que é apresentado.

Rogério Cação (CDU):
Disse que a questão da localização do Parque Municipal de Campismo e

Caravanismo de Peniche apenas tem duas respostas, ou retirá-lo daquele local ou mantê-lo,
sendo que o investimento para a sua relocalização seria muito superior a trezentos mil
euros.

Referiu que não houve interessados no arrendamento dos estabelecimentos
comerciais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche porque lhes era
pedido que fizessem o investimento, pelo que, provavelmente, sendo o Município a fazer o
investimento irão aparecer interessados.

Disse que é legítima a preocupação da senhora Anabela Dias, mas atendendo à
necessidade de atender à qualidade do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo
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de Peniche e de se criar condições de sustentabilidade à continuação de todo o
equipamento, faz sentido o investimento proposto pela Câmara Municipal.

José Leitão (PSD):
Disse que, na sua opinião pessoal, este não é o momento ideal para se proceder

a uma relocalização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche,
podendo, contudo, esta ser discutida em qualquer momento.

Afirmou que concorda com esta decisão da Câmara Municipal, porque os espaços
que são dados pelo Município em regime de arrendamento devem ser entregues em bom
estado e com condições de exploração. Acrescentou que, pela mesma razão, lamentava que
a Câmara Municipal só tenha tomado esta decisão por não ter conseguido arrendar os
atuais edifícios.

Disse que o investimento é bem-vindo e que o facto de se utilizarem os recursos
humanos do Município para se concretizarem os investimentos, em época de crise, é
bom financeiramente, porque se a obra fosse dada de empreitada teria o mesmo custo,
mas os recursos humanos do Município teriam de ir fazer outras obras, para onde se
teria de adquirir mais materiais, o que originaria mais investimento, e poderia ser
incomportável.

Realçou que é uma boa aposta dar-se maior versatilidade aos estabelecimentos
comerciais ao permitir o seu uso por não utentes do Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo de Peniche, o que irá facilitar o aparecimento de candidatos ao
arrendamento.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que a deslocalização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de

Peniche, atualmente, seria impensável.
Referiu que o Município tem de cumprir as normas legais de funcionamento deste

tipo de equipamentos e que os custos pelo incumprimento seriam maiores do que o
investimento que a Câmara Municipal está a propor.

Américo Gonçalves (PS):
Perguntou como é que o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de

Peniche irá funcionar, no próximo verão, sem o apoio destes estabelecimentos, que são
uma obrigação legal, caso as obras não estejam concluídas nessa época do ano.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que a senhora Anabela Dias não deve ter visitado os atuais

estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de
Peniche.
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Anabela Dias (PS):
Disse que o senhor Henrique Bertino está enganado.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que, se a senhora Anabela Dias visitou os atuais estabelecimentos

comerciais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, não
compreende as suas afirmações.

Lembrou que o pé-direito dos edifícios não têm a altura mínima obrigatória e que a
sua cobertura contém amianto.

Afirmou que todas as estruturas do Município que estão em mau estado deveriam
ser intervencionadas, dando o exemplo dos sanitários do Jardim Público, do Cabo
Carvoeiro e da Ribeira Velha.

Realçou que a construção da Casa Mortuária de Peniche pelos trabalhadores do
Município foi uma boa opção, que deve ser replicada.

Anabela Dias (PS):
Reafirmou que já visitou o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de

Peniche e disse que não põe em causa a necessidade de se realizarem obras nos seus
estabelecimentos comerciais. Acrescentou que o que questiona é um investimento de cerca
de 300 mil euros neste momento e num só equipamento, quando, como o senhor Henrique
Bertino lembrou, existem outros equipamentos a necessitar de investimento.

Questionou se a renda que o Município irá receber pelo arrendamento dos
edifícios rentabilizará o investimento que vai ser efetuado.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo à senhora Anabela Dias, disse que não se trata só da recuperação

deste investimento, mas da rentabilização do próprio Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo de Peniche.

Afirmou que o cálculo da renda não poderá ter só em conta a recuperação do
investimento que vai ser feito na construção destes novos edifícios, porque a
manutenção dos estabelecimentos comerciais é uma componente de obrigação para a
manutenção do próprio Parque.

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que tudo está a ser
programado para que os estabelecimentos possam entrar em funcionamento no verão.
Acrescentou que, atendendo ao empenho do Município na resolução deste problema,
por certo haverá compreensão da entidade fiscalizadora caso tenha de haver uma
solução transitória.

José Leitão (PSD):
Sublinhou que concorda com o recurso à execução por administração direta,
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mas nesta obra, pelo seu contexto, não com uma amplitude geral, porque é muito
defensor das empresas que criam postos de trabalho.

Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal
de Peniche deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor, dos membros da
Coligação Democrática Unitária, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista,
exceto dos senhores Silvino João (PS), Henrique Estrelinha (PS) e Anabela Dias (PS) que se
abstiveram, autorizar que os novos edifícios onde irão funcionar os estabelecimentos
comerciais de apoio ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, a
edificar pelo Município, junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa,
em Peniche, cuja obra tem o valor estimado de 285 000,00 euros, seja construída por
administração direta, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho.

16. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE APOIO À

ECONOMIA LOCAL (PAEL):

Passando a Assembleia à apreciação do décimo sexto ponto da ordem de
trabalhos, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Propôs que a Comissão de Acompanhamento do Plano de Apoio à Economia

Local fosse constituída pela Mesa e por dois representantes de cada uma das forças
políticas com assento na Assembleia Municipal.

Vítor Mamede (PS):
Sugeriu que a Comissão fosse composta apenas por dois representantes de cada

uma das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, podendo o Partido
Socialista e o Partido Social Democrata indicar os membros da Mesa, para que a
Comissão não seja muito grande.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que se a Assembleia Municipal decidir que serão dois representantes de

cada uma das forças políticas, não poderá estar mais de acordo.

Ademar Marques (PSD):
Sugeriu que a Comissão seja composta pela senhora Presidente da Mesa mais

dois representantes de cada uma das forças políticas com assento na Assembleia
Municipal.

Rogério Cação (CDU):
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Disse que lhe parece razoável que a Comissão seja composta pela senhora
Presidente da Mesa mais dois representantes de cada uma das forças políticas com
assento na Assembleia Municipal.

Ademar Marques (PSD):
Disse que se trata de uma comissão de acompanhamento, que não terá poderes

de decisão, e que lhe parece que tem sido esta a metodologia utilizada em situações
idênticas, ou seja, o presidente da mesa fazer parte das comissões, por inerência.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que não lhe parece que o presidente da mesa tenha estado sempre nas

comissões criadas pela Assembleia Municipal.

Rogério Cação (CDU):
Disse que, enquanto presidente da mesa, não participou em todas as comissões,

dando o exemplo da comissão de elaboração do regimento, no início do último
mandato.

Ademar Marques (PSD):
Defendeu que, sendo uma comissão municipal, deve ter a participação da

senhora Presidente da Mesa, para que não seja uma comissão partidária.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Sugeriu que o Partido Social Democrata indique a senhora Presidente da Mesa

para a Comissão.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Propôs que a Comissão fosse constituída por si própria, por inerência, e dois

representantes de cada uma das forças políticas com assento na Assembleia Municipal,
por ser uma comissão da Assembleia Municipal e sem poder de decisão.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Propôs que a Comissão fosse constituída apenas por dois representantes de

cada um dos partidos com assento na Assembleia Municipal.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que, num esforço de consenso, aceita a proposta do senhor Henrique

Bertino, desde que os presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal
estejam presentes por inerência.

Tendo os membros da Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática
Unitária manifestado discordância quanto à proposta anterior, acrescentou que não
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prescinde de estar presente na Comissão e, caso existam várias propostas, estas serão
submetidas a votação.

Rogério Cação (CDU):
Disse que se estão a discutir questões que não fazem muito sentido, não

havendo regra para a composição deste tipo de comissões, nomeadamente sobre o
obrigatoriedade do presidente da mesa da assembleia municipal estar presente, sendo
que, no seu entender, deve funcionar a paridade, por uma questão de equilíbrio.
Acrescentou que se a senhora Presidente da Mesa quer fazer parte da Comissão pode
ser nomeada pelo Partido Social Democrata.

Sugeriu que se submeta a votação as duas propostas apresentadas.

A sessão foi interrompida por um período de dez minutos.

Retomada a sessão, usaram da palavra os senhores:

Vítor Mamede (PS):
Perguntou como é constituída a Comissão Municipal de Acompanhamento do

Hospital de Peniche.

Rogério Cação (CDU):
Disse que a Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche

é uma comissão conjunta dos dois órgãos colegiais do Município, sendo constituída
pelos senhores Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, por um
representante de cada uma das forças políticas com assento na Assembleia Municipal e
por um representante de cada uma das forças políticas com assento na Câmara
Municipal.

Submetidas as duas proposta apresentadas a votação nominal, de braço no ar,
em alternativa, constatou-se o seguinte resultado:

Proposta da senhora Presidente da Mesa, que propõe que a Comissão de
Acompanhamento do Plano de Apoio à Economia Local seja constituída por si própria,
por inerência, e por dois representantes de cada um dos partidos com assento na
Assembleia Municipal: Treze (13) votos a favor, dos membros do Partido Socialista e do
Partido Social Democrata.

Proposta do senhor Henrique Bertino, que propõe que a referida Comissão seja
constituída apenas por dois representantes de cada um dos partidos com assento na
Assembleia Municipal: Dez (10) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática
Unitária.

O senhor Silvino João (PS) não estava presente na sala durante a votação
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antecedente.

Considerando o resultado da votação anterior, a Assembleia Municipal de
Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo
26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, constituir uma comissão, para
acompanhamento da execução do Plano de Apoio à Economia Local (PAEL),
constituída pelos seguintes membros da Assembleia Municipal:

Maria João Estevam Avelar Rodrigues, na qualidade de Presidente da
Assembleia Municipal, por inerência;

Henrique Bertino Batista Antunes e Ana Cristina Maia da Costa em
representação da Coligação Democrática Unitária;

Ademar Vala Marques e José António Leitão da Silva, em representação
do Partido Social Democrata; e

Américo de Araújo Gonçalves e João Manuel de Jesus Gomes, em
representação do Partido Socialista.

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :

Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente ata, constatou-se
a sua aprovação, por unanimidade.

ENCERRAMENTO :

Sendo uma hora e trinta minutos do dia vinte e oito de dezembro, a senhora
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.

Os originais dos documentos referidos nos pontos cinco, seis, sete, dez, onze e
doze, aprovados nesta reunião, ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.


