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ATA N.º 2/2014

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

R E A L I Z A D A  N O  D I A 2 7 D E F E V E R E I R O 2 0 1 4 :

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, no
Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na
cidade, freguesia e concelho 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), 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 Braz
(CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS) e Laura
Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche para
continuar os trabalhos da sessão ordinária do mês de fevereiro, iniciada a 26 de
fevereiro de 2014, concretamente os seguintes pontos da ordem do dia:

1. Apreciação de informação sobre a Construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia (continuação);

2. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo;

3. Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade
do ACES Oeste Norte;

4. Nomeação de quatro cidadãos para integrar a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, e seus substitutos;

5. Nomeação de um representante, e respetivo suplente, para integrar a
Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal;

6. Constituição da Comissão Municipal de Trânsito;
7. Nomeação dos representantes de cada força política com assento na

Assembleia Municipal a integrar a Comissão Municipal de Trânsito;
8. Proposta da Câmara Municipal de Regulamento Municipal para

Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Município de
Peniche;

9. Proposta da Câmara Municipal para realização da certificação legal de
contas do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Peniche em termos autónomos;

10. Escolha do Revisor Oficial de Contas para certificação legal das Contas
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do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Peniche;

11. Transferências financeiras para as freguesias do concelho no âmbito
do exercício de competências municipais para o período de janeiro a abril de 2014.

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

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos
trabalhos os senhores Silvino Doirado Conceição João (PS) e Célia Sousa Martins (PSD),
quando decorria a apreciação do ponto dois da ordem do dia, e o senhor Sérgio Miguel
Franco Martins Leandro (CDU), quando decorria a apreciação do ponto oito da ordem
do dia.

A senhora Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) encontrava-se a
substituir o senhor Ademar Vala Marques (PSD), que comunicou a sua ausência, nos
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira
Sousa Correia Santos (CDU), 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), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e André Sebastião da Silva
Cardoso (PSD), este último em substituição do senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão
(PSD).

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
(continuação da reunião de 26 de fevereiro de 2014)

1. APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR
DE ATOUGUIA DA BALEIA :

A Assembleia Municipal continuou a apreciar o primeiro ponto da ordem do
dia, tendo usado da palavra os senhores:

Paulo Rodrigues (PSD):
Agradeceu ao senhor Presidente da Câmara o envio da resposta à questão que

colocou na última sessão da Assembleia Municipal e que referiu na primeira reunião da
presente sessão, sobre o Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento.

Sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, disse que:
- Na primeira reunião da presente sessão da Assembleia Municipal, o senhor

Vice-Presidente da Câmara referiu que ele e o senhor Francisco Salvador, enquanto
vereadores da Câmara Municipal, no mandato 2005/2009, defendiam que se deveria
remodelar a EB1 de Atouguia da Baleia, mas o senhor Vice-Presidente da Câmara
esqueceu-se de dizer em que contexto é que o assunto foi colocado e, por isso, a
afirmação do senhor Vice-Presidente da Câmara necessita de ser clarificada.

- Se o senhor Vice-Presidente da Câmara disser que a proposta dos vereadores
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do Partido Social Democrata foi feita depois da aprovação da Carta Educativa do
Concelho de Peniche e da indicação de se construir um centro escolar em Atouguia da
Baleia, então a afirmação do senhor Vice-Presidente da Câmara não é verdadeira.
Contudo, se o senhor Vice-Presidente da Câmara disser que a proposta dos vereadores
do Partido Social Democrata foi feita antes de 2007, quando ainda não se falava em
carta educativa nem em centro escolar, então a afirmação do senhor Vice-Presidente da
Câmara é verdadeira, mas constitui uma hipocrisia política, porque o facto não era
relevante para a discussão em causa.

Solicitou que o senhor Vice-Presidente da Câmara esclarecesse a sua afirmação
na primeira reunião da presente sessão da Assembleia Municipal.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que não há intervenções de

contexto, mas há intervenções e há afirmações concretas. Acrescentou que existe um
texto com um conjunto de recomendações que os dois vereadores do Partido Social
Democrata fizeram, que se encontra reproduzido na ata da reunião da Câmara
Municipal que citou no dia de ontem, no qual os referidos vereadores, no conjunto de
recomendações que elencam para o orçamento do ano seguinte, colocam a ampliação e
remodelação do edifício da EB 1 de Atouguia da Baleia.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que se tratava da ata da reunião da Câmara Municipal de Peniche

realizada no dia 2 de outubro de 2006.

José Leitão (PSD):
Na sequência da intervenção do senhor Presidente da Câmara, na primeira

reunião da presente sessão, esclareceu que o repúdio referido na sua recomendação à
Câmara Municipal é pelo indeferimento da candidatura de cofinanciamento e não pelo
comportamento da Câmara Municipal ou do Governo da República.

Deliberação n.º 5/2014: Submetida votação nominal, de braço no ar, foi a
recomendação apresentada pelo senhor José Leitão, transcrita na ata da primeira
reunião da presente sessão, realizada no dia 26 de fevereiro de 2014, sobre o Centro
Escolar de Atouguia da Baleia, aprovada pela Assembleia Municipal de Peniche, por
unanimidade.

O senhor Henrique Bertino (CDU) informou que irá entregar uma declaração de
voto, o que não fez até ao fecho da presente ata.

2. 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 segundo ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação do documento.

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

Solicitou esclarecimentos sobre a deliberação n.º 23/2014, tomada pela Câmara
Municipal de Peniche, em 6 de janeiro de 2014, nomeadamente quanto ao pagamento
de subsídios atribuídos ao Grupo Desportivo Atouguiense.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Esclareceu que a deliberação referida pelo senhor Presidente da Junta de

Freguesia de Atouguia da Baleia é para autorizar o presidente da câmara a efetuar
pagamentos mensais assumidos pela Câmara Municipal em anos anteriores e inscritos
no Orçamento Municipal do corrente ano, recebendo o Grupo Desportivo Atouguiense
do Município de Peniche, mensalmente, o valor de 7941,90 euros, que perfaz um total
de 95 302,80 euros por ano, conforme se encontra previsto em três protocolos celebrados
entre aquela coletividade e a Câmara Municipal de Peniche, como reconhecimento pelo
mérito da atividade que é desenvolvida pelo GDA.

Carlos Nicandro (CDU):
Disse que os subsídios que o Grupo Desportivo Atouguiense recebe do

Município de Peniche têm contrapartidas, assumidas pelas duas entidades, que os
textos dos protocolos foram aprovados pela Câmara Municipal, por unanimidade, e não
é desconhecido o objetivo dos protocolos.

José Leitão (PSD):
Perguntou qual o ponto de situação do processo de gestão dos centros de alto

rendimento, particularmente do Centro de Alto Rendimento do Surf de Peniche.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Informou que está a ser preparada a constituição da Comissão de Gestão Local

do Centro de Alto Rendimento do Surf.

3. NOMEAÇÃO DE REPRESENT ANTE PARA INTEGRAR O CONSELHO DA
COMUNIDADE DO ACES OESTE NORTE :

A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do terceiro ponto da
ordem do dia.

O grupo da Coligação Democrática Unitária apresentou o senhor Floriano
Sabino como candidato.

O grupo do Partido Socialista informou que não apresentaria qualquer
candidato.

O grupo do Partido Social Democrata apresentou a senhora Susana Santos
como candidata.

A senhora Presidente da Mesa informou que seriam submetidas a votação duas
listas: A Lista A, composta pelo senhor Floriano Sabino, e a Lista B, composta pela
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senhora Susana Santos.
Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o seguinte resultado:
Lista A: Dez (10) votos.
Lista B: Doze (12) votos.
Votos em branco: Dois (2).

Deliberação n.º 6/2014: Face ao resultado da votação, foi designada a senhora
Susana Santos como representante do Município de Peniche no Conselho da
Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde de Oeste Norte, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro.

O senhor Rogério Cação (CDU), em nome da Coligação Democrática Unitária,
desejou votos de bom trabalho à senhora Susana Santos, na certeza de que será uma boa
representante da Assembleia Municipal de Peniche.

4. NOMEAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS , E SEUS SUBSTITUTOS :

A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia,
tendo a senhora Presidente da Mesa informado que os grupos políticos tinham decidido
que a Coligação Democrática Unitária indicaria o nome de dois cidadãos e respetivos
substitutos, e o Partido Social Democrata e o Partido Socialista indicariam o nome de
um cidadão, cada um, e respetivos substitutos.

Deliberação n.º 7/2014: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso
da competência estabelecida na alínea l) do número único do artigo 17.º da Lei n.º
147/99, de 1 de setembro, por unanimidade, designar os seguintes cidadãos para
integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em modalidade alargada:

Ana Cristina Maia da Costa, que será substituída nas suas faltas e
impedimentos por Patrícia Clemente (indicados pela Coligação Democrática Unitária);

Manuel Ferreira Luís, que será substituído nas suas faltas e
impedimentos por Rogério Manuel Dias Cação (indicados pela Coligação Democrática
Unitária);

Patrícia Costa Cativo, que será substituída nas suas faltas e
impedimentos por Inês Chaves Nunes de Matos Sales (indicados pelo Partido Social
Democrata);

Susete Silva Costa Laranjeira, que será substituída nas suas faltas e
impedimentos por Henrique André da Silva Estrelinha (indicados pelo Partido
Socialista).

5. NOMEAÇÃO DE UM REPRES ENTANTE , E RESPETIVO SUPLENTE , PARA
INTEGRAR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL :

A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do quinto ponto da
ordem do dia.
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O grupo do Partido Socialista apresentou como candidatos os senhores João
Gomes, como representante efetivo, e Américo Gonçalves, como representante suplente.

O grupo do Partido Social Democrata informou que não apresentaria qualquer
candidato.

O Grupo da Coligação Democrática Unitária apresentou como candidatos os
senhores Henrique Bertino, como representante efetivo, e Álvaro Amador, como
representante suplente.

A senhora Presidente da Mesa informou que seriam submetidas a votação duas
listas: A Lista A, composta pelos senhores João Gomes, como representante efetivo, e
Américo Gonçalves, como representante suplente, e a Lista B, composta pelos senhores
Henrique Bertino, como representante efetivo, e Álvaro Amador, como representante
suplente.

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o seguinte resultado:
Lista A: Catorze (14) votos.
Lista B: Dez (10) votos.

Deliberação n.º 8/2014: Face ao resultado da votação, foi eleito o senhor João
Manuel de Jesus Gomes como representante da Assembleia Municipal de Peniche na
Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro, e
o senhor Américo de Araújo Gonçalves foi eleito como representante suplente.

Rogério Cação (CDU):
Formulou votos de bom trabalho aos eleitos, na certeza de que farão um bom

trabalho na Comissão.

Américo Gonçalves (PS):
Informou que o representante da Assembleia Municipal, eleito no dia 2 de

fevereiro de 2012, ainda não participou em nenhuma reunião da Comissão de
Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche, porque ainda
não houve nenhuma reunião.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Informou que a convocação da Comissão de Acompanhamento da Revisão do

Plano Diretor Municipal de Peniche é da responsabilidade da entidade que coordena a
elaboração do PDM, que é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo.

6. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO :

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

Deliberação n.º 9/2014: 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
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75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, constituir a Comissão Municipal de
Trânsito que se regerá por um regulamento, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se
arquiva em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1)

7. NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DE CADA FORÇA POLÍTICA COM ASSENTO
NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO :

A Assembleia Municipal passou à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia,
tendo cada uma das forças políticas indicado o seu representante.

Deliberação n.º 10/2014: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou nomear
os senhores Carlos Nicandro Bastos Jesus, Paulo Jorge Amaro Balau e Pedro Miguel
Carvalho Maldonado Freitas como representantes da Coligação Democrática Unitária,
do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, respetivamente, na Comissão
Municipal de Trânsito, conforme previsto na alínea b) do número único do artigo
quinto do Regulamento da Comissão Municipal de Trânsito.

8. PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA
LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPISMO OCASIONAL E
CARAVANISMO NO MUNICÍPIO DE PENICHE :

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

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que a presente proposta foi aprovada pela Câmara Municipal, por

unanimidade, e resulta de um trabalho final realizado pelos senhores Vereadores Jorge
Amador, Ângelo Marques e Cristina Leitão.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente

da Câmara, disse que:
- Este documento resulta do trabalho de um grupo formado por si próprio, e os

senhores Vereadores Ângelo Marques e Cristina Leitão.
- Foi solicitado às entidades locais e nacionais ligadas à área do campismo que

se pronunciassem sobre o documento.
- A Federação Nacional de Campismo não respondeu à solicitação da Câmara

Municipal.

Célia Martins (PSD):
Disse que:
- Manifestava o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho

que elaborou a proposta de regulamento.
- Esta proposta é uma reivindicação antiga do Partido Social Democrata, muitas

vezes expressa em reuniões da Câmara Municipal e sessões da Assembleia Municipal.
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- Foram os problemas ligados à prática do caravanismo que levaram à
elaboração desta proposta de regulamento, por se desenvolver num contexto informal e
que se tornou num fator de conflito, pondo em causa os valores ambientais e
paisagísticos e a própria imagem do concelho, todavia, a prática do caravanismo não
deve ser encarada apenas como um problema.

- Devem ser criadas condições para uma prática sustentável, que facilite a vinda
e a estada destes visitantes, sem pôr em causa a ordem pública, porque são uma mais-
valia em termos económicos e turísticos para o concelho e uma potencial fonte de
rendimento para o Município, pelo que o problema deve ser transformado numa
oportunidade.

- Não é suficiente aprovar um regulamento, mesmo com uma fiscalização
apertada, que é algo que o Município de Peniche não dispõe, pela experiência de outros
regulamentos aprovados pela Assembleia Municipal, sem que em paralelo sejam
criadas área específicas para autocaravanas, para não se afastar os visitantes para outros
concelhos e se perderem as mais-valias desta prática.

- Tendo em conta que os locais existentes para a prática de autocaravanismo
não são suficientes para a procura atual, devem ser criados outros locais para pernoita
e/ou permanência e áreas de serviço.

- A proposta de regulamento não tem uma formulação de critérios técnicos em
termos de arquitetura para garantir as condições condignas para a abertura destes
espaços.

Colocou as seguintes questões:
- Foram feitos estudos de caracterização e diagnóstico sobre o fenómeno da

prática de autocaravanismo no concelho de Peniche? Nomeadamente: fluxos, tempos de
estadia, caraterísticas do perfil do autocaravanista, estimativa de receitas a gerar,
principais localizações informais, identificação dos pontos negativos, perceções das
espectativas que os visitantes têm quando chegam ao concelho.

- Foi feita uma identificação de boas práticas a nível nacional, através da
experiência de outros concelhos que têm regulamentos desta natureza? Se sim, qual o
grau de sucesso?

- Já existe um plano de ação para a criação dos espaços previstos no
regulamento para o autocaravanismo, nomeadamente para uso já na próxima época
balnear? Se sim quando e quantos?

Recomendou:
- Que sejam criadas, rapidamente, áreas de serviço com terminal para o

abastecimento de água e despejos, e que se promovam ações de sensibilização.
- Que sejam delimitados, em planta anexa ao regulamento, os locais onde será

permitida a prática do autocaravanismo.

Rogério Cação (CDU):
Saudou a proposta de regulamento elaborada pelo executivo municipal.
Disse que, apesar da proposta poder ter algumas lacunas, é um instrumento

que fazia falta e que subscreve as preocupações já referidas sobre o autocaravanismo.
Referiu que não sabe se o regulamento deve incluir orientações técnicas,

contudo poderia haver uma ficha técnica anexa ao regulamento.
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Vítor Mamede (PS):
Perguntou se é desejável que entre em vigor um regulamento que proíbe o

aparcamento de viaturas com a finalidade de pernoitar fora dos locais legalmente
consignados para a prática do caravanismo sem que se criem mais espaços para o efeito,
nomeadamente os previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º da proposta de
regulamento.

Disse que a falta de locais próprios para a prática do autocaravanismo pode
fazer com que o regulamento entre em vigor de uma forma enviesada, o que não será o
mais correto.

José Leitão (PSD):
Disse que a sua intervenção é no mesmo sentido da do senhor Vítor Mamede,

porque o regulamento, ao entrar em vigor, restringirá a prática do autocaravanismo no
concelho, mas ainda não estão criados os espaços para acolher quem visita o concelho
utilizando autocaravanas.

Perguntou se valerá a pena aprovar um regulamento sem que estejam reunidas
as condições para que ele seja posto em prática.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que, em seu entender, existem condições para que o regulamento entre

em vigor, porque já existem locais para a prática do autocaravanismo no concelho,
concretamente no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e num parque de
campismo privado existente na península de Peniche.

Referiu que esta proposta de regulamento resultou de um trabalho realizado
por um grupo constituído por representantes das três forças políticas representadas na
Câmara Municipal, pelo que ficou perplexo com algumas das questões que já foram
colocadas.

Respondendo à senhora Célia Martins, disse que:
- O Município não tem um centro de estudos para poder aprofundar este tipo

de matérias.
- Irá sugerir à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche que

inclua este tema para ser tratado num dos seus trabalhos académicos.
- Concorda com a sugestão da partilha de informação sobre o assunto,

nomeadamente através do sítio do Município na Internet e do Posto Municipal de
Turismo.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente

da Câmara, disse que:
- Esta proposta de regulamento não é um documento do grupo de trabalho que

o elaborou, mas de toda a Câmara Municipal, que o aprovou, com base no trabalho
realizado por eleitos dos três partidos representados na Câmara Municipal, que
também estão representados na Assembleia Municipal.

- Esta proposta de regulamento ainda terá de ser submetida a consulta pública,
para que todos se possam manifestar sobre ela, pelo que não é uma proposta fechada
mas dinâmica.
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- É intenção do executivo apostar na informação e sinalização, para que quem
visita o concelho com intenção de pernoitar numa autocaravana saiba onde se dirigir.

- As autocaravanas podem estacionar em qualquer lugar onde é permitido o
estacionamento de viaturas ligeiras, não podem é aparcar.

- O perfil dos praticantes de autocaravanismo no concelho de Peniche ainda não
está identificado, mas é um trabalho que pode e deve ser feito.

- Na elaboração desta proposta de regulamento foram consideradas outras
realidades e experiências de diversos concelhos.

- Existem dois espaços para a prática do autocaravanismo que já estão
definidos, concretamente o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e o parque
de campismo privado existente na península de Peniche.

- O executivo está a trabalhar para concretizar a criação de outros espaços.
- Não é viável criar espaços para a prática do autocaravanismo em zonas onde

as pessoas não querem permanecer.
- O executivo não pretende criar um problema para quem visita Peniche, mas

também não quer que o autocaravanismo seja um problema para a cidade.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que, quando os documentos são presentes à Assembleia Municipal, é

natural que se lhes acrescente algum valor, não obstante ter havido consensos
estabelecidos ao nível da Câmara Municipal.

Perguntou ao senhor Vice-Presidente qual o número de lugares disponíveis
para autocaravanas existente no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e no
parque de campismo privado sito na península de Peniche.

Célia Martins (PSD):
Disse que:
- Começou a sua intervenção anterior por saudar o trabalho que foi

desenvolvido pelo grupo de trabalho que elaborou esta proposta de regulamento.
- Como o senhor Vice-Presidente afirmou, este é um documento evolutivo, pelo

que julga que as suas preocupações estão mais do que justificadas.
- É importante que se realize um estudo de diagnóstico, e saúda a intenção de se

envolver a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar no processo, porque é
necessário que se conheça a dinâmica deste fenómeno, para se poder atuar e definir,
com rigor, qualquer ação de ordenamento do território e de enquadramento,
nomeadamente em termos de dimensão e do número de lugares necessários para fazer
face à procura.

- Esta proposta de regulamento refere os locais de pernoita, mas as áreas de
serviços também poderiam ser contempladas, para se ir ao encontro das necessidades
de despejo de águas residuais ou abastecimento de água potável.

- Não ficou esclarecida a opinião do executivo relativamente aos critérios
mínimos na questão do licenciamento.

- Existe um vazio legal, mesmo a nível nacional, quanto à sinalização de trânsito
sobre autocaravanas, pelo que muitos dos sinais existentes são ilegais.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
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Disse que:
- As autocaravanas são, por norma, veículos ligeiros e não se pode proibir o seu

estacionamento em zonas onde é permitido o estacionamento de veículos ligeiros,
apenas se pode proibir a prática do campismo.

- Esta proposta de regulamento prevê a criação de três parques para
autocaravanas, no Casal Moinho, no Porto de Areia Sul, em Peniche, e junto à praia do
Molhe Leste, na margem sul do rio de São Domingos, mas os locais atualmente mais
procurados pelos autocaravanistas são a zona da praia do Baleal e o parque de
estacionamento junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche.

- A água consumida pelos autocaravanistas deveria ser paga.
- Deveriam ser criadas zonas de estacionamento para autocaravanas em todas

as praias do concelho, mas fora da frente de praia.
- Os autocaravanistas não gostam de utilizar parques de campismo.
- Gostava de saber como é que irá ser feita a fiscalização para se garantir o

cumprimento do regulamento.

José Leitão (PSD):
Disse que é verdade o que o senhor Presidente da Câmara e o senhor Vice-

Presidente disseram sobre o facto desta proposta de regulamento ter sido aprovada por
unanimidade pela Câmara Municipal, com base num trabalho efetuado por vereadores
das três forças políticas; que não põe em causa a valia do regulamento; que não põe em
causa a vinda deste tipo de turista para o concelho de Peniche; mas que o Partido Social
Democrata não pode viabilizar este regulamento, porque ele não deveria entrar em
vigor sem que estejam criadas as condições necessárias para a sua aplicabilidade.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- De facto, devem ser acauteladas as condições para que o regulamento seja

aplicável e exequível, mas parte do pressuposto que o executivo tem estas condições
garantidas.

- O que o senhor Silvino João disse é verdade, que existe livre circulação e o que
está em causa é a prática do campismo.

- Há zonas em Peniche onde o estacionamento de viaturas deve ser proibido,
dada a sua sensibilidade, como o Meio-Baluarte da Gamboa.

Perguntou se, após o período de apreciação pública, o documento volta à
votação da Assembleia Municipal, porque julga que não faz sentido aprovar um
documento que ainda vai para a apreciação pública.

Anabela Dias (PS):
Disse que a pergunta do senhor Rogério Cação é pertinente.
Solicitou que o senhor Presidente da Câmara explicasse o artigo 21.º da

proposta de regulamento, que diz o seguinte: “Para efeitos deste Regulamento
consideram-se inimputáveis os indivíduos menores de 16 anos.” Disse que as pessoas
devem perceber o que escrevem, porque um incapaz, por força de anomalia psíquica,
também é um inimputável, e não apenas as pessoas menores de 16 anos.
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Vítor Mamede (PS):
Sublinhou que, segundo o artigo 15.º da proposta de regulamento, o simples

facto de um veículo pernoitar, sem qualquer outra prática, é aparcar, e isso passa a ser
proibido em quase todos os locais do concelho, nomeadamente junto ao fosso da
muralha de Peniche.

Disse que a Assembleia Municipal não deve aprovar regulamentos que não
podem ser aplicados.

Referiu que concorda com a proibição de estacionamento de autocaravanas no
Meio-Baluarte da Gamboa.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- A ausência de regulamento que possa ser aplicado e possa dissuadir as

situações que, sistematicamente, lhe são reportadas é o que o executivo pretende evitar.
- Foram feitos investimentos em cinco áreas do Parque Municipal de Campismo

e Caravanismo que passaram a ter capacidade para dar apoio às autocaravanas.
- É importante dissuadir a pernoita junto ao fosso da muralha, em Peniche, para

evitar algumas fotografias que por vezes são divulgadas.
- A criação de áreas de serviço para apoio às autocaravanas é um trabalho que o

executivo irá fazer em paralelo.
- Ao referir a aprovação da proposta de regulamento por unanimidade, pela

Câmara Municipal, não quis diminuir o papel e o trabalho da Assembleia Municipal.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente

da Câmara, disse que:
- Rejeita a afirmação do Silvino João de que os autocaravanistas não gostam de

utilizar parques de campismo.
- De janeiro a outubro de 2013, estiveram no Parque Municipal de Campismo e

Caravanismo 466 autocaravanas.
- Entre 2009 e 2013, o número de utilizações das estações de serviço, por ano,

passou de 69 para cerca de 200.
- Este regulamento fará com que estes números aumentem.
- Não tem dúvidas que regulamentos desta natureza são sempre difíceis de

aplicar, em qualquer lugar, mas se se deixar a anarquia continuar nunca se resolverão
problemas.

- As autocaravanas podem estacionar em todo o lado, não podem é pernoitar,
nomeadamente junto ao fosso da muralha de Peniche.

- Não existe qualquer problema, da sua parte, em que a Assembleia Municipal
altere a proposta apresentada pela Câmara Municipal.

- Relativamente à questão colocada pela senhora Anabela Dias, sobre o artigo
21.º, o texto do artigo responde a uma questão jurídica, segundo a Chefe da Divisão
Administrativa do Município.

- Se o senhor Silvino João tiver conhecimento de algum espaço, junto à praia do
Baleal, indicado para se criar um parque de autocaravanas que o informe.
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Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Sugeriu que se crie um parque de estacionamento para autocaravanas junto às

instalações da Balealcoop, em Casais do Baleal.

A sessão da Assembleia Municipal foi interrompida entre as 23h38 e as 23h49.

Carlos Nicandro (CDU):
Disse que, independentemente de se ter a noção de que será difícil aplicar o

regulamento na sua totalidade, é preferível ter um regulamento do que não o ter.
Referiu que junto à praia da Consolação existem autocaravanistas que se

tornaram residentes, pelo que deve ser dada prioridade à criação do parque de
autocaravanas do Casal Moinho.

Disse que os terrenos do antigo convento de São Bernardino dariam para se
fazer um excelente parque de campismo para o concelho de Peniche.

Deliberação n.º 11/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com dezoito votos a
favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista, e sete
abstenções dos membros do Partido Social Democrata, submeter a proposta do
Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e
Caravanismo no Município de Peniche, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se
arquiva em pasta anexa ao livro de atas, a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º
do Código do Procedimento Administrativo, e considerar o mesmo aprovado, caso não
seja apresentada qualquer reclamação, no uso da competência estabelecida na alínea g)
do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (Doc.2)

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Informou que a Junta de Freguesia de Peniche irá pronunciar-se sobre o

documento, quando este estiver em apreciação pública, uma vez que não concorda com
algum do seu conteúdo.

O grupo do Partido Social Democrata entregou a seguinte declaração de voto:

«Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD abstêm-se na votação do
Regulamento para as atividades de campismo ocasional e caravanismo com os seguintes
fundamentos:

- A regulação da prática das atividades de campismo ocasional e de caravanismo é uma
revindicação antiga do PSD diversas vezes expressa, em reuniões da Câmara e da Assembleia
Municipal;

- O caravanismo tornou-se num fator de conflito, pondo em causa os valores ambientais
e paisagísticos e a própria imagem do concelho, tendo por isso o PSD defendido ao longo dos
últimos anos a regulação urgente deste problema;

- Todavia, a prática de caravanismo não deve ser encarada apenas como um problema.
Temos de criar condições para uma prática sustentável que facilite a vinda e a estadia destes
visitantes, sem por em causa a ordem pública, pois são igualmente uma mais-valia em termos
económicos e turísticos para o nosso concelho e são uma fonte de rendimento para o município.
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Há-que transformar o problema numa oportunidade;
- Como resulta claro da experiência com o Regulamento da Venda Ambulante, não é

suficiente aprovar um regulamento: é preciso aplicá-lo. Neste caso específico têm de ser criadas
áreas específicas para autocaravanas, pois não podemos empurrar o problema para os concelhos
vizinhos e, pior, não podemos afastar as suas mais-valias;

- Tendo em conta que os atuais locais legalmente consignados para a prática do
caravanismo são insuficientes face à procura atual, deve-se proceder à rápida criação dos outros
locais para pernoita e/ou permanência e áreas de serviço e deve providenciar-se informação que
permita sinalizar a nova realidade, para que se possam erradicar as autocaravanas dos locais
referidos no Regulamento.

- Como de costume, a Câmara Municipal não tomou todas as medidas nem efetuou
todas as diligências necessárias para que ao aprovar este novo Regulamento, ele possa
efetivamente entrar em vigor. A abstenção do PSD deve-se, por isso, à convicção de que os
regulamentos, estando em vigor, devem ser aplicados e que a Assembleia não deve aplicar
regulamentos ‘para inglês ver’.

Peniche, 27 de Fevereiro de 2014»

9. PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA REALIZ AÇÃO DA CERTIFICAÇÃO
LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PENICHE E DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE PENICHE EM TERMOS
AUTÓNOMOS :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do nono ponto da ordem do dia,
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 qual o motivo para se optar pela certificação legal de contas do

Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Peniche em termos autónomos, nomeadamente quais as vantagens desta autonomia.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que este foi o caminho escolhido.

José Leitão (PSD):
Perguntou quais as diferenças entre a certificação autónoma e a certificação

integrada das contas do Município e dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que as contas do Município e dos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento são aprovadas de forma autónoma e, por isso, também se optou pela sua
certificação de forma autónoma.
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Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que colocou a questão porque se trata de uma opção de gestão e gostava

de saber se a Câmara Municipal, ao apresentar esta proposta, tinha visto alguma
vantagem em fazer a certificação em separado.

Deliberação n.º 12/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
no n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por unanimidade, autorizar
que a realização da certificação legal de contas do Município de Peniche e dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche seja efetuada em termos
autónomos.

10. ESCOLHA DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL
DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE PENICHE E DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE PENICHE :

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

Deliberação n.º 13/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por unanimidade, nomear a
empresa A. Zózimo, SROC, Unipessoal, L.da como auditor externo, responsável pela
certificação legal das contas do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Peniche.

11. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS P ARA AS FREGUESIAS DO CONCELHO NO
ÂMBITO DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A ABRIL DE 2014:

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo primeiro ponto da
ordem do dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a
apresentação da proposta da Câmara Municipal.

Deliberação n.º 14/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, homologar a deliberação n.º 37/2014, tomada pela Câmara Municipal de
Peniche, em 13 de janeiro de 2014, relativa às transferências financeiras para as
freguesias do concelho no âmbito do exercício de competências municipais, para o
período de janeiro a abril de 2014, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3)

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :
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Deliberação n.º 15/2014: 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 zero horas e quinze minutos do dia vinte e oito de fevereiro, a senhora
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que eu, ,
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, ficando, simultaneamente, concluída a sessão ordinária de
fevereiro de 2014 da Assembleia Municipal de Peniche.


