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ATA  N.º  7/2014 
 

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  S E T 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  D E  O U T U B R O  D E  2 0 1 4 :  
 

Aos dois dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, 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), 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), João Manuel 
de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau 
(PSD), Anabela Correia Dias (PS), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição 
Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Arminda da Glória Félix 
Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana Colaço Rocha 
(PS), Inês Fitas Cação (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Marcelino 
Lourenço Pereira (PSD), Carlos Miguel Teodoro Ratola (PSD) e Humberto Manuel Costa 
Ferreira (PS) reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, para 
continuar os trabalhos da sessão ordinária do mês de setembro, iniciada a 26 de setembro 
de 2014, concretamente os seguintes pontos da ordem do dia: 

3. Apreciação da informação trimestral sobre a execução do Programa 
de Apoio à Economia Local (PAEL); 

4. Apreciação do parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre as 
contas do Município; 

5. Apreciação do parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre as 
contas dos Serviços Municipalizados; 

6. Apreciação e votação do pedido de autorização para contratação de 
empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia 
da Baleia, conhecido como Loja dos Vala; 

7. Apreciação e votação do Regulamento Municipal para Licenciamento 
das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche; 

8. Apreciação e votação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do 
Município de Peniche para o ano de 2014; 

9. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal, 
conforme o artigo 64.º da LOE para 2014, para contratação de mais 12 Técnicos Superiores 
no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2014/2015 e 
para contratação de 1 Técnico Superior e de 2 Assistentes Técnicos através do recurso a 
reservas de recrutamento. 

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

Os senhores Inês Cação (CDU), Jacinto Oliveira (CDU), Marcelino Pereira (PSD), 
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Carlos Ratola (PSD) e Humberto Ferreira (PS) encontravam-se a substituir os senhores 
Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), 
Ademar Vala Marques (PSD), José António Leitão da Silva (PSD) e Vítor Manuel Farricha 
Mamede (PS) que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro. O senhor Licínio Pereira (CDU) e a senhora Laura Maria 
Gomes Silvério Ganhão (PSD), por serem os membros que se seguiam nas respetivas 
listas, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ferrel, Silvino Doirado Conceição João (PS), e o senhor Carlos Nicandro Bastos Jesus 
(CDU), tendo a Mesa informado que havia considerado as faltas justificadas, nos termos 
da alínea j) do n.º 1 do artigo 29.ºdo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Assistiram à sessão 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, e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana 
Abrantes (CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira 
Marques (PS), e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), este último em substituição 
da senhora Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 

(continuação da reunião de 26 de setembro de 2014) 
 

3. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL):  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Fez a apresentação do documento dizendo que: 
- Reuniram para avaliar uma informação trimestral que reporta ao 1.º e 2.º 

trimestre do ano de 2014, relativamente ao PAEL e ao Programa de Ajustamento 
Financeiro (PAF) para o município de Peniche. O PAEL surgiu com a lei n.º 43/2012, de 
28 de agosto, e permitiu aos municípios desenvolver, através da contratação de 
empréstimos, as condições que permitissem regularizar a divida vencida há mais de 90 
dias registada a 31 de março na plataforma da DGAL. 

- A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), seria impossível de 
ser aplicada, caso não existisse o PAEL e a contratação do referido empréstimo. Só assim, 
ficaram reunidas as condições para o funcionamento normal do município, de acordo 
com as novas regras. 

- O município de Peniche contratou um empréstimo na ordem dos três milhões, 
cento e oitenta e dois mil euros, valor final do empréstimo, cuja primeira libertação 
ocorreu em março de 2013 e a segunda e última em junho de 2014. Numa primeira fase, 
foi efetuado o pagamento das faturas em dívida a todos os fornecedores com exceção dos 
Serviços Municipalizados, situação essa que ficou resolvida em junho de 2014.  

- Com a LCPA, a Câmara Municipal passou a ter como referência o Quadro dos 
Fundos Disponíveis, que indica a situação líquida diária, ou seja as disponibilidades para 
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efetuar mais despesa. Este mapa funciona com um horizonte trimestral, ou seja, toda a 
despesa é comprometida previamente com cerca de três meses de antecedência 
relativamente à data prevista para pagamento.   

- O PAF é um plano que contem um conjunto de medidas cujo objetivo era 
restabelecer a situação financeira do município até final de 2016. Assenta na redução e 
racionalização da despesa corrente e de capital e na otimização da receita própria. O 
Plano prevê que o ajustamento seja mais acentuado nos primeiros cinco anos de vigência 
do programa.  

- A monitorização do PAF é efetuada, numa primeira instância, pela DGAL, com 
prestação de informação nos termos da Portaria criada para o efeito e pela Assembleia 
Municipal através da prestação de informação trimestral que integra a avaliação e o grau 
de execução dos objetivos previstos no plano.  

- Os documentos disponibilizados são de alguma complexidade e de difícil 
leitura. Foram disponibilizados: o PAEL original, a execução do PAF (2013 -2026), as 
Medidas (Quadro com mensuração 2011-2026), o resumo da execução do PAF com base 
no Orçamento aprovado (2011-2014), o resumo da execução do PAF com base no 
Orçamento corrigido 2011-2014, e o resumo da execução das medidas, adaptado ao 
trimestre. O impacto foi medido tendo em conta a projeção efetuada em 2011. 

- No que diz respeito à reapreciação do tarifário de resíduos sólidos, não eram 
previstos aumentos significativos no valor dos tarifários, previa-se sim, dar continuidade 
a um trabalho já iniciado e recomendado pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), isto é, ajustar a estrutura de custos à estrutura da receita, 
considerando-se a medida implementada. Nos últimos dois anos, o aumento dos 
tarifários acompanhou a inflação atenuando a expectativa em termos de receita. A 
estrutura de custos está muito dependente de três componentes, valor a pagar por 
tonelada à Valorsul, custos com Pessoal e com a aquisição e manutenção de equipamento.  

- Em relação à criação de zonas específicas para autocaravanas no Parque de 
Campismo, verifica-se que a medida está a ser implementada de forma faseada, tendo 
sido já criadas algumas zonas de socalcos. O valor apresentado refere-se apenas ao valor 
pago pela estadia das autocaravanas não refletindo o valor pago pelos utentes de cada 
caravana nem os serviços utilizados pelos mesmos.  

- No que diz respeito às taxas de Publicidade e Ocupação da Via Pública, 
considera-se que a uma medida não se encontra implementada. Para este facto concorrem 
vários motivos, nomeadamente a entrada em vigor do Licenciamento Zero e a falta de 
capacidade para fiscalizar, estando a ser preparado um plano de intervenção. 

- A criação de lugares de estacionamento condicionado é uma medida que não 
está implementada. O Regulamento foi aprovado e que está em vigor prevê a concessão 
dos lugares de estacionamento. Foram desenvolvidas as peças para lançar a concessão, 
mas suscitaram-se algumas dúvidas em relação aos espaços a concessionar, encontrando-
se a Câmara Municipal a refletir sobre o assunto. 

- Em relação ao Imposto Municipal sobre Imóveis, a medida tinha como objetivo 
a avaliação dos imóveis, o que foi concretizado. A receita prevista ficou condicionada 
considerando que a projeção efetuada em 2011, assentava na manutenção das taxas, o 
que não veio a acontecer. 

- A Derrama foi criada, pelo que a medida considera-se implementada. Contudo, 
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no que diz respeito à avaliação da receita cobrada e à execução da medida, tratando-se 
receita cobrada em períodos próprios, o primeiro semestre não reflete ainda o valor 
expectável para este ano. 

- Têm sido dados passos importantes, no que diz respeito à recuperação da divida 
de divida de terceiros, embora com pouca expressão em termos financeiros. 

- O novo arrendamento do terreno, sito na Avenida Monsenhor Bastos, onde se 
encontra instalado o posto de abastecimento de combustíveis, gerou um fluxo financeiro 
positivo, e que não estava previsto no PAF original.   

- A redução de despesas com pessoal é uma medida que se pode considerar 
implementada, no entanto, nos últimos anos, o valor gasto nesta rubrica sofreu um 
conjunto de variações, positivas e negativas, resultantes das sucessivas medidas dos 
Orçamentos do Estado. 

- Foram implementadas outras medidas ao nível da despesa, as quais não se 
encontram quantificadas por não terem sido mensuradas no PAF original. São medidas 
cujo impacto em termos de expressão financeira não é relevante, mas que se revelam de 
grande importância no dia-a-dia da atividade municipal, como a redução da despesa com 
a avença dos CTT, a renegociação das comunicações móveis, a substituição das 
comunicações fixas e da utilização do CTT, pelo correio eletrónico, alteração da estratégia 
de impressão, entre outras. 

- Quanto aos apoios às coletividades, estão a ser dados passos na elaboração da 
Carta do Associativismo, tendo já sido apresentado à Câmara Municipal a caracterização 
do Associativismo do Concelho.  

- Relativamente aos combustíveis foi lançado um procedimento através do 
acordo quadro celebrado pela Oeste CIM. A Câmara Municipal tem vindo, 
gradualmente, a aderir aos acordos quadro celebrados pela Oeste CIM, e este ano, pela 
primeira vez, recorreu também ao acordo quadro celebrado para fornecimento de 
refeições escolares. 

- Foi implementado um limite de km a percorrer pelos autocarros municipais. 
- No que diz respeito ao consumo de energia, e apesar do apelo efetuado a todos 

os serviços, prevê-se que a medida não vá ter grande impacto em termos financeiros, 
atendendo ao aumento do IVA e à passagem para o mercado liberalizado. Relativamente 
à iluminação pública, conforme se previa, para redução desta despesa, foram instalados 
alguns relógios astronómicos e desligadas algumas colunas de iluminação. 

- Fazendo o balanço do 1.º semestre, se pode dizer que foram implementadas, ou 
estão em vias de implementação, a maior parte das medidas com impacto financeiro 
favorável. Houve redução efetiva da dívida e da despesa relativamente aos anos 
anteriores. O Município não tem Pagamentos em Atraso e tem a dívida de curto prazo 
controlada, com um prazo médio de pagamento de 90 dias. A execução da receita 
encontra-se nos 50% e a execução da despesa está abaixo dos 50% relativamente ao 
previsto no Orçamento Corrigido. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, em nome da Assembleia Municipal, agradecia aos serviços do 

Município que, também no âmbito da Comissão de Acompanhamento do PAEL, têm 
disponibilizado sempre toda a informação necessária ao esclarecimento e 
acompanhamento deste processo. 
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Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- Notou uma escassez de informações mais detalhadas quanto às medidas que 

foram tomadas, especialmente as que foram implementadas, dificultando, um pouco, a 
leitura dos procedimentos e impactos que estas medidas têm em termos contabilísticos. 

- Esta escassez de informação foi atenuada, de certa forma, pela explicação 
sintética e clara da senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, mas 
gostaria de sugerir que, para as medidas que não estão implementadas na totalidade, mas 
que já foram iniciadas, fosse criada uma coluna, nos quadros disponibilizados, onde fosse 
apresentada essa explicação, para que não fossem induzidos em erro, uma vez que, 
olhando para o quadro, tal como este está, parece que a medida já foi implementada. 

- A exemplo do atrás referido, e segundo os documentos do PAEL, deduz-se que 
foi executada a medida de estabelecimento de critérios para atribuição de novos valores 
às associações, mas, sendo os valores os mesmos, a medida, na realidade, não foi 
implementada, porque ainda não teve qualquer impacto em termos financeiros e 
contabilísticos, apesar de, no quadro, já se encontrar assinalada como implementada. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Saudou a clareza, objetividade, transparência e, sobretudo, a síntese da 

informação que a senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 
utilizou na apresentação que efetuou. 

Saudou a Câmara Municipal pela execução das medidas implementadas através 
do PAEL. 

Disse que está provado, através da descrição efetuada, que a utilização do PAEL 
estava a ser bem feita, apesar de todos os constrangimentos que podem interferir nas 
projeções iniciais. 

Sobre a questão do associativismo, colocada pela senhora Célia Martins, disse 
que concorda com o facto de poder faltar alguma informação, contudo a Câmara 
Municipal encontra-se no bom caminho, uma vez que está a começar pela Carta Local do 
Associativismo, para, a partir desta, propor medidas mais ponderadas e mais ajustadas 
à realidade. 

Disse que, por via do PAEL e de outras medidas implementadas, a gestão 
municipal está a tomar caminhos de equilíbrio e de racionalidade, sem colocar em causa 
o esforço que tem sido feito porque, apesar do quadro de dificuldades, tem sido feito 
muito no Concelho. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, em relação à iluminação pública e às rendas das casas que são 

propriedade do Município, poderia ser feito um pouco mais, nomeadamente desligando 
mais cedo a iluminação associada a alguns monumentos e tomando medidas quando às 
rendas que não são pagas e aos inquilinos que pedem serviços de reparação das 
respetivas casas. 

Lembrou que a bancada da Coligação Democrática Unitária na Assembleia 
Municipal se manifestou contra a aprovação do PAEL pelo Governo da República. 

Referiu que gostava que a Câmara Municipal, presidida pela Coligação 
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Democrática Unitária, tivesse implementado medidas de diminuição da dívida por 
iniciativa própria, sem ter sido obrigada pelo Governo da República. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- A Carta Local do Associativismo é uma iniciativa da Coligação Democrática 

Unitária, decorrente do seu programa eleitoral, e que vai solicitar que seja facultada aos 
membros da Assembleia Municipal a documentação existente sobre o assunto. 
Acrescentou que o cronograma para a elaboração da Carta está a ser cumprido e que esta 
ficará concluída em junho de 2015. 

- Os valores dos subsídios concedidos às associações foi acertado, em 2012, com 
cada uma das coletividades. 

- Em relação ao que disse o senhor Américo Gonçalves, é interessante que se analise 
o quadro global dos municípios relativamente ao cumprimento e às situações financeiras de 
todo o país. Acrescentou que a situação financeira por que os municípios passaram se deve, 
também, às medidas de redução de verbas tomadas pelo Governo da República. 

- A Câmara Municipal de Peniche tem tido uma atitude responsável na gestão 
das finanças do Município de Peniche. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara ao fazer a comparação do Município 

de Peniche com outros municípios deve também fazer a comparação com os municípios 
que não têm centros escolares. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Recomendou à Câmara Municipal a criação de um plano formal de 

implementação das medidas do PAF e a respetiva monitorização, que pode ser refletido 
num quadro mais detalhado para apreciação pela Assembleia Municipal. 

 
4. APRECIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE AS CONTAS DO MUNICÍPIO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia 

não se registou qualquer intervenção. 
 

5. APRECIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE AS CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia 

não se registou qualquer intervenção. 
 

6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZ AÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVE L ,  SITO NO LARGO DE SÃO 

LEONARDO ,  EM ATOUGUIA DA BALEIA ,  CONHECIDO COMO LOJA DOS VALA :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 
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usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2014. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que é contra o facto de o Município ir adquirir o edifício, porque quem tem 

dívidas não deve fazer este tipo de aquisição. 
Referiu que se irá contrair um empréstimo, no valor de 250 mil euros, a pagar em 

10 anos, para se adquirir um edifício que precisa de ser restaurado, o que poderá custar 
mais umas centenas de euros ao Município. 

Defendeu que se todo o dinheiro que o Município tem gasto em aquisições de 
imóveis para as freguesias fosse aplicado no projeto do Centro Educativo de Atouguia 
da Baleia, nas condições propostas inicialmente, provavelmente já estaria concluído. 

Concluiu dizendo que se o edifício fosse adquirido e entregue à Freguesia de 
Atouguia da Baleia, para ser esta a fazer a sua reabilitação, votaria a favor da contração 
do empréstimo. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que considera que se trata de um bom investimento e de extrema 

importância para a freguesia de Atouguia da Baleia, com as devidas e legitimas 
preocupações, uma vez que não se está a atravessar um período em que não se vive de 
forma desafogada. 

Referiu que se trata de uma questão de gestão e que compete ao Executivo 
acautelar esses mecanismos, para que não seja uma despesa, mas sim um investimento. 

 
Deliberação n.º 41/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com um voto contra, do senhor Américo Gonçalves (PS), e vinte e dois votos a 
favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes, autorizar a 
contratação de um empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de São 
Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala, com a entidade 
bancária com a marca Montepio, nas condições constantes da sua proposta n.º 2644832, 
datada de 14 de agosto de 2014, de que se destacam: Montante do empréstimo: 250 000,00 
euros; Prazo: 10 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 2,75 %. 

 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António 

Salvador (PSD), entregou a seguinte declaração de voto: 
«Declaração de Voto 
Em nome da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, quero expressar o reconhecimento 

da nossa autarquia pela decisão tomada pelos membros da Assembleia Municipal e, antes, pelos 
membros da Câmara Municipal de Peniche, no sentido de viabilizar a aquisição da Casa dos Valas 
em Atouguia da Baleia, em resposta à solicitação da Junta de Freguesia. 

Aquele imóvel destaca-se pela sua história, pela ligação afetiva que a população lhe tem e 
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pela sua localização privilegiada. Foi e poderá, em futuro próximo, voltar a ser um centro de 
encontro da população. As múltiplas finalidades que lhe podemos dar serão sempre orientadas para 
a fruição pela população e de apoio à comunidade, seja de apoio ao empreendedorismo, à cultura ou 
ao turismo. 

Apelamos por isso, desde já a um diálogo construtivo entre a Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal para que as soluções sejam encontradas num curto espaço de tempo e este 
investimento possa ser transformado numa mais-valia para a população de Atouguia da Baleia. 

A Junta de Freguesia.» 
 

7. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPISMO OCASIONAL E 

CARAVANISMO NO CONCELHO DE PENICHE :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que todos os regulamentos são suscetíveis de melhoria e ajustamentos, no 

entanto, este foi objeto de debate, contributos e aferições, pelo que, no momento, esta 
versão se encontra bastante próxima do que melhor serve o Concelho. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que reconhece todo o trabalho desenvolvido pelo Executivo e pela Assembleia 

Municipal para a versão final do documento em apreciação, no entanto, preocupa-a a 
implementação deste Regulamento, porque não é suficiente, por si só, a aprovação de um 
regulamento para resolução de problemas e aumento das receitas do Município. 

Disse, também, que o Partido Social Democrata irá votar a favor, uma vez que 
reconhece que se trata de uma versão que reúne as condições para ser aprovada, mas irá 
apresentar uma declaração de voto, com um conjunto de recomendações que devem ser 
tomadas pelo Executivo, a nível interno e no terreno, para garantir a aplicabilidade do 
Regulamento em tempo útil e para que, no verão, possa estar minimamente operacional, 
pelo menos, no que depende do Município. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que o Regulamento tem duas situações que o preocupam: o facto de não 

ter definição para a expressão zona urbana, referida na alínea c) do artigo 10.º; e a 
localização consignada para efeitos da prática de caravanismo, na margem esquerda do 
Rio de São Domingos, referida na alínea c.3 do n.º 2 do artigo 13.º, por poder estar inserida 
no POOC. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Iriam ser considerados todos os contributos que foram dados, relativamente à 

implementação do Regulamento, assim como o envolvimento da ESTM, no quadro da 
relação e da capacidade de resposta da própria escola para dar prioridade às matérias 
que estão protocolizadas. 
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- O sucesso da implementação do Regulamento estará dependente da relação 
com as autoridades fiscalizadoras, uma vez que estas reivindicavam a existência de um 
regulamento para poderem intervir. 

- Relativamente à questão da localização consignada para a prática de 
caravanismo, encontra-se salvaguardada, por existir uma parte da margem esquerda do 
Rio de São Domingos que se encontra sob gestão do domínio portuário e excluída do 
POOC, sendo um dos seis pontos que se pretende que passem para a gestão municipal. 

 
Deliberação n.º 42/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e três votos a favor, aprovar o Regulamento Municipal para 
Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de 
Peniche, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro 
de atas. (Doc.15) 

 
A senhora Célia Martins apresentou a seguinte declaração de voto, em nome do 

Partido Social Democrata: 
«Declaração de Voto 
Os membros da Assembleia Municipal de Peniche eleitos pelo PSD abaixo assinados 

votam favoravelmente a proposta de regulamento do Regulamento Municipal para Licenciamento 
das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo.  

Reitera, todavia, a importância de a Câmara Municipal de Peniche tomar as diligências 
necessárias a nível interno (em termos de procedimentos) e no terreno, para garantir a 
aplicabilidade do mesmo em tempo útil para que no próximo verão possa estar minimamente 
operacional. 

Neste sentido, o PSD apresenta um conjunto de recomendações: 
• A elaboração de um estudo de caracterização e disgnóstico sobre o fenómeno da prática 

do autocaravanismo no concelho de Peniche com o objetivo de aferir estimativas dos fluxos e do 
tempo de estada; perfil dos autocaravanistas; estimativas de receitas geradas; identificação das 
principais localizações informais; identificação das perceções e expectativas dos autocaravanistas 
quando se deslocam ao nosso concelho; etc.. 

 •Este estudo constituiria um importante contributo para a identificação de ações que 
respondam a necessidades concretas para uma prática sustentável que facilite a vinda e a estada 
destes visitantes, sem por em causa a ordem pública, pois são igualmente uma mais-valia em 
termos económicos e turísticos para o nosso concelho;  

Em termos de ações no terreno, propõe-se que, sem prejuízo de outras soluções, 
nomeadamente de natureza privada a Câmara procure:  

• Incentivar associações, clubes e coletividades que reúnam boas condições – 
designadamente serem proprietários de terrenos já infraestruturados e próximos das zonas mais 
procuradas pelos autocaravanistas – a criar de áreas de acolhimento de autocaravanas por forma 
de rentabilização das suas instalações e criação de receitas alternativas; 

• Definir áreas de acolhimento para autocaravanas localizadas em zonas aprazíveis e 
interessantes, sob o ponto de vista paisagístico e de acessibilidades;  

• Criar áreas com serviços mínimos para pernoitar ou acampar por um curto período de 
tempo, exemplo 48 horas; e em complemento, criar mais locais com todas as condições necessárias 
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(despejamento das águas residuais, água, iluminação, tomadas, sombras, etc.) nomeadamente, nos 
parques de campismo onde a estadia pode ser alargada; 

•Colocar sinalética apropriada. 
Em termos de procedimentos: 
• No âmbito do licenciamento, recomenda-se que os serviços municipais competentes 

procedam à determinação de critérios técnicos em termos de arquitetura e especialidades para 
garantir as condições condignas para a abertura dos espaços propostos, apesar do vazio legal nesta 
questão; 

• Definição de tarifas de utilização e consumo justas e sustentáveis, assim como o valor 
de multas a aplicar aos utentes que violam as regras estipuladas nos parques e áreas de serviço de 
natureza pública; 

• Elaboração de folhetos e painéis informativos com a identificação precisa das áreas onde 
é permitida a permanência de autocaravana; indicação das infraestruturas e equipamentos de 
manutenção para as autocaravanas existentes nos locais; indicação de preços praticados, horários 
e calendários; etc. 

• Colocação de informação ao caravanista no site do município e noutros locais 
estratégicos; 

• Concertação da estratégia municipal com as forças de segurança no sentido de 
privilegiar o encaminhamento dos autocaravanistas para as áreas de acolhimento em detrimento 
de ações punitivas. 

Maria João Estevam Avelar Rodrigues 
Paulo Jorge Amaro Balau 
Célia Sousa Martins 
Paulo Jorge Leal Rodrigues 
Marcelino Pereira 
Carlos Ratola» 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU), 

apresentou a seguinte declaração de voto: 
«Declaração de Voto 
Votei a favor da proposta de regulamento apresentada, consciente da necessidade de 

estabelecer regras limitativas ao estacionamento das autocaravanas no concelho. 
No seguimento de reservas por mim levantadas, em reuniões anteriores da Assembleia 

Municipal, preocupa-me seriamente que não fossem criadas novas zonas de estacionamento, 
nomeadamente nas proximidades da zona central da cidade. 

Os espaços anteriormente referidos como alternativas ao estacionamento e a permanência, 
são insuficientes e não vão ao encontro de uma solução, ditada pelas boas regras de bem receber 
quem nos visita (neste caso os autocaravanistas). 

As alternativas apresentadas, o Parque de Campismo Municipal e o privado da Marginal 
Norte, não são suficientes e muito menos próximos do centro da cidade, como seria desejável para 
parte dos autocaravanistas que nos visitam. 

Se o objetivo é criar condições para a maior parte dos autocaravanistas não permanecerem 
em Peniche, então essa pretensão será conseguida. 

Faço votos para que esta situação não venha a por em causa o bom nome de Peniche e o 
reconhecimento de bem receber das nossas gentes. 

O Presidente da Freguesia de Peniche, 
Henrique Bertino Batista Antunes» 
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8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª  ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE PARA O ANO DE 2014:  
 
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): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2014. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que a junção das contratações para as AEC com a contratação para o quadro 

permanente de pessoal poderia condicionar o voto dos membros da Assembleia 
Municipal, pelo que, por serem duas situações distintas, deveriam ser votadas 
separadamente. 

Solicitou esclarecimento sobre a contratação de um técnico superior, uma vez que 
não tinha ideia de existirem lacunas nos quadros superiores, mas sim nos quadros 
administrativos, principalmente na Divisão Administrativa. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a presidência da Câmara Municipal tem sido bastante criteriosa, 

relativamente ao assunto da contratação de recursos humanos, uma vez que, não se 
sabendo quais as orientações do Governo da República para os próximos anos nesta 
matéria e que um maior número de contratações implicaria um aumento dos custos com 
o pessoal, foram preenchidas apenas três das sete vagas existentes na reserva de 
recrutamento, para que fique uma margem para outras necessidades, nomeadamente 
com pessoal operário. 

Explicou que a justificação para a contratação de um técnico superior, para o 
Gabinete de Inserção Profissional, se prende com a obrigação que o Município tem na 
relação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional e com a necessidade de 
existir um atendimento de qualidade e com a competência já demonstrada pela pessoa 
indiciada para a ocupação do lugar. 

 
Deliberação n.º 42/2014: 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, observando a 
alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e três votos a favor, aprovar a primeira alteração ao Mapa de 
Pessoal do Município de Peniche de 2014, aprovado pela Assembleia Municipal, em 27 de 
dezembro de 2013, no sentido de passar a contemplar: Dois postos de trabalho, destinados a 
assistentes técnicos, a integrar no Serviço de Apoio Administrativo ao Departamento de 
Administrativo e Financeiro, com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado; Um posto de trabalho, destinado a técnico superior de ciências da 
educação/serviço social, a integrar no Setor de Planeamento e Intervenção Social do 
Departamento de Administrativo e Financeiro, com relação jurídica de emprego público por 
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tempo indeterminado; Doze postos de trabalho destinados a técnicos superiores de educação 
(professores paras as AEC), a integrar no Setor de Educação do Departamento de 
Administrativo e Financeiro, com relação jurídica de emprego público com termo resolutivo. 

 
O senhor Paulo Balau (PSD) informou que o grupo do Partido Social Democrata 

irá entregar uma declaração de voto, o que não fez até ao fecho da presente ata. 
 

9. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZ AÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL ,  CONFORME O ARTIGO 64.º  DA LOE  PARA 2014,  PARA 

CONTRATAÇÃO DE MAIS 12  TÉCNICOS SUPERIORES NO ÂMBITO DAS 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO  LETIVO 

2014/2015  E PARA CONTRATAÇÃO D E 1  TÉCNICO SUPERIOR E DE 2  ASSISTENTES 

TÉCNICOS ATRAVÉS DO R ECURSO A RESERVAS DE RECRUTAMENTO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do nono ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que votou favoravelmente a proposta anterior pelas AEC, contudo, julga 

que as alterações ao Mapa de Pessoal deveriam ser apresentadas separadamente, situação 
que poderia ter alterado a sua votação. 

Referiu que para a criação de um posto de trabalho para o Gabinete de Inserção 
Profissional está previsto que a área de formação académica deve ser licenciatura em 
Ciências da Educação e em Serviço Social, no entanto, a licenciatura em Serviço Social 
deveria aparecer em primeiro lugar, uma vez que o técnico a contratar tem de ter uma 
grande importância nas estruturas de apoio ao emprego que potenciam a reinserção 
profissional de desempregados.  

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que, dada a natureza do vínculo contratual, reconhece que poderia fazer 

algum sentido apresentar-se duas propostas de alteração ao mapa de pessoal. 
Relativamente às habilitações literárias da pessoa que está indiciada para ocupar 

o lugar de técnico superior no Gabinete de Inserção Profissional, disse que o importante 
nesta área, qualificada como uma área muito transversal, são as competências pessoais, 
tendo como suporte as competências académicas. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Perguntou se os custos com o Gabinete de Inserção Profissional são suportados 

na totalidade pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.  
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que ficava a nota para, em situações semelhantes, no futuro, a Câmara 

Municipal apresentar propostas separadas. 
Referiu que está a ser aproveitada uma reserva de recrutamento, tendo a técnica 

em questão passado por todas as fases de concurso e seleção e tem licenciatura em 
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Ciências da Educação, com experiência em formação de adultos, mestrado em Ciências 
da Educação, Educação Social, Crianças Jovens e Famílias e especialização e trabalho de 
mestrado em Formação Emprego e Exclusão Social, para além das competências pessoais 
referidas senhor Rogério Cação. 

Informou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que 
a comparticipação do Instituto do Emprego e Formação Profissional é de 70%. 

 
Deliberação n.º 44/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 16 
de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por unanimidade, com vinte e três votos a favor, autorizar que: 

A) Na sequência da sua deliberação n.º 31/2014, tomada pela Assembleia 
Municipal, em 28 de abril, o procedimento para a contratação de técnicos superiores, no 
âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2014/2015, seja 
para quarenta e seis postos de trabalho, e não para apenas trinta e quatro. -------------------  

B) Recorrendo às reservas de recrutamento interno, sejam contratados dois 
assistentes técnicos, a integrar no Serviço de Apoio Administrativo ao Departamento de 
Administrativo e Financeiro, com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, e um técnico superior de ciências da educação/serviço social, a integrar 
no Setor de Planeamento e Intervenção Social do Departamento de Administrativo e 
Financeiro, com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. (Doc.16) 

 
O senhor Paulo Balau (PSD) informou que o grupo do Partido Social Democrata 

irá entregar uma declaração de voto, o que não fez até ao fecho da presente ata. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 
Deliberação n.º 45/2014: 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 vinte e três horas e quarenta minutos, a senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última reunião da sessão 
ordinária do mês de setembro, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, 
Joselène 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, ficando, simultaneamente, concluída a sessão ordinária de 
setembro de 2014 da Assembleia Municipal de Peniche. 


