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ATA  N.º  2/2016 
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 7  DE MARÇO DE 2016: 
 
Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e dezasseis, 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), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e 
António Filipe Monteiro Victória (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de 
Freguesias de Atouguia da Baleia, Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques 
(PSD), 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), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), 
Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), 
Natália Susana Colaço Rocha (PS), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge 
Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) 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 2016, concretamente os 
seguintes pontos:  

2.º - Período de antes da ordem do dia: 
3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município (continuação). 

4.º - Período da ordem do dia: 
1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 
2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para renovação das 

autorizações concedidas em 26 de fevereiro de 2015 e renovadas a 30 de junho de 2015, 
para abertura de procedimentos concursais, para ocupar vários postos de trabalho; 

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

4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para contratação 
de empréstimo no âmbito da candidatura do Município ao programa do Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar; 

5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para ajustamento 
ao Plano de Ajustamento Financeiro; 

6) Apreciação da Auditoria ao Município de Peniche no âmbito do controlo de 
endividamento e da situação financeira da administração local autárquica – Inspeção-
Geral de Finanças. 

5.º - Aprovação da minuta da ata. 
A reunião foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos, encontrando-se na sala vinte e um dos vinte e cinco membros 
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que compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 
A senhora Anabela Correia Dias (PS) compareceu no decurso da reunião, às vinte 

e duas horas, quando decorria a apreciação de outros assuntos de interesse para o 
Município, e passou de imediato a participar nos trabalhos. 

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU) e Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) encontravam-se a 
substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Mariana da Conceição Santos 
Rocha (CDU) e José António Leitão da Silva (PSD), que comunicaram a sua ausência, nos 
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os senhores Licínio 
Pereira (CDU) e Inês Fitas Cação (CDU), por serem os membros que se seguiam na 
respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores Silvino Doirado Conceição João (PS), 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e Vítor 
Manuel Farricha Mamede (PS). 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara Municipal, 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), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales 
(PSD). 

A reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada pelo 
Assistente Técnico Pedro Ferreira. 

Depois de aberta a reunião, a senhora Presidente da Mesa deu conhecimento da 
iniciativa “Dar voz aos jovens: o poder local e o exercício da cidadania”, que tem por 
objetivo a promoção da cidadania entre os jovens, essencialmente nas questões locais. 
Informou que a iniciativa tem sido debatida pela Mesa da Assembleia Municipal e pelos 
líderes dos grupos municipais, com conhecimento da Câmara Municipal, através do seu 
presidente e do seu vice-presidente, tendo sido definido, em conjunto com as escolas, um 
calendário de eventos para o ano de 2016, que continuará, de forma mais estruturada, no 
ano de 2017. Informou, ainda, que foi hoje assinado, pela Assembleia Municipal de 
Peniche, pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, pelo Agrupamento de 
Escolas D. Luís de Ataíde, pelo Agrupamento de Escolas de Peniche e pela Escola 
Secundária de Peniche, o documento que apresenta as principais linhas orientadoras da 
iniciativa e estabelece o compromisso entre as entidades para a sua concretização nos 
próximos dois anos. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO (CONTINUAÇÃO): 

 
A Assembleia Municipal continuou a apreciação do ponto em epígrafe, que tinha 

sido iniciado na primeira reunião da presente reunião, tendo usado da palavra os 
senhores adiante identificados: 
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José Amador (CDU): 
Perguntou qual é o ponto de situação do processo de reabilitação do Forte de 

Nossa Senhora da Consolação. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Informou que nada tem a ver com a intervenção pública do seu cunhado, o 

senhor António Pelerito, pelo que se desvincula das atitudes que ele tem vindo a tomar, 
nomeadamente na sua intervenção na primeira reunião da presente sessão da Assembleia 
Municipal. 

Disse que: 
- No anterior mandato autárquico, aquando da abertura casa mortuária 

municipal da cidade de Peniche, o senhor Vice-Presidente da Câmara informou que se 
tinha reunido com os responsáveis de todas as religiões e tradições espirituais sobre a 
referida casa mortuária; 

- Tem constatado que, recentemente, há funerais que saem da igreja de São 
Sebastião (vulgarmente conhecida como igreja de Nossa Senhora da Conceição) e sabe 
que estão a ser feitas obras na igreja de Santa Ana para a criação de espaços de velório; 

- Gostaria de saber se a presidência da Câmara Municipal tem conhecimento 
destas situações; 

- Considerando que o Município gastou milhares de euros a fazer uma casa 
mortuária, julga que se deveria conversar novamente com o representante da Igreja 
Católica, que provavelmente não é o mesmo que esteve na reunião realizada pelo senhor 
Vice-Presidente da Câmara e atrás referida; 

- Gostaria, também, de saber se existe alguma legislação sobre o impedimento de 
o Município transportar os seus trabalhadores das suas residências para o local de 
trabalho e vice-versa. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor José Amador, disse que: 
- Quando foi da negociação dos investimentos territoriais integrados, no quadro 

da Comunidade Intermunicipal do Oeste, na relação com o programa Centro 2020, havia 
um valor para o que, em sede do Portugal 2020, se chama de mapeamentos; 

- Os mapeamentos são investimentos em equipamentos da Administração 
Central, no caso concreto da saúde e do património cultural, havendo um outro 
mapeamento para a educação; 

- No caso do património cultural, houve um conjunto de municípios, não todos, 
que indicaram alguns equipamentos que julgam que, face aos valores disponíveis, no 
caso da Comunidade Intermunicipal do Oeste entre quinhentos a seiscentos mil euros, 
poderiam ser contemplados; 

- O Forte de Nossa Senhora da Consolação sofreu um esquecimento e um 
abandono e, sempre que se pretendeu intervir, havia o argumento de não fazer sentido 
fazer a reabilitação do Forte enquanto não fossem consolidadas as arribas; 

- A consolidação das arribas já se concretizou e, face aos valores disponíveis, foi 
este o investimento indicado pelo Município de Peniche; 

- Amanhã, realizar-se-á uma reunião entre os municípios do Oeste que têm 
património nacional que foi indicado para investimento e a Direção-Geral do Património 
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Cultural; 
- Como os monumentos são propriedade do Estado Português e quem faz a 

gestão do património do Estado é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, os municípios 
do Oeste gostariam que a referida reunião fosse alargada a este organismo estatal; 

- No passado, já foi iniciada a relação com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, 
que colocou um conjunto de condições, e foi apresentado um projeto, em 2009, à 
Direção-Geral do Património Cultural. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- Tem a noção de que o senhor Américo Gonçalves nada tem a ver com as 

intervenções públicas do seu cunhado António Pelerito; 
- Numa reunião com o senhor Padre Diogo Correia, atual pároco das paróquias 

da cidade de Peniche, abordou o assunto da utilização da casa mortuária e, de facto, 
houve uma alteração à forma de olhar dos responsáveis da Igreja Católica, pelo que não 
há continuidade na orientação que tinha sido anteriormente definida; 

- Todos sabem que não havia condições dignas para a realização de mais do que 
um velório de cada vez nas instalações da igreja de São Sebastião (vulgarmente conhecida 
como igreja de Nossa Senhora da Conceição), em Peniche, e, por vezes, as circunstâncias 
obrigavam à realização de vários velórios em simultâneo; 

- Perante este facto, o Município investiu na construção de uma casa mortuária 
com diversas salas, para permitir a realização de vários velórios em simultâneo; 

- O equipamento foi programado e desenvolvido em conjunto, até ao último 
pormenor, pelo que a presidência da Câmara Municipal também foi surpreendida com 
esta mudança de atitude, particularmente por parte da Igreja Católica, o que contraria a 
atitude e a relação que existiu; 

- A presidência da Câmara Municipal sente-se incomodada com a situação criada 
e tentará, no quadro relacional, encontrar uma solução; 

- Deve ser respeitada a opção da Igreja Católica, mas não pode deixar de referir 
o incómodo e lamentar que haja esta descontinuidade; 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara, na qualidade de responsável pelo Pelouro 
dos Cemitérios, poderá dar mais contributos para a discussão do tema; 

- Relativamente ao transporte de trabalhadores do Município das suas 
residências para o local de trabalho e vice-versa, a solução que está em desenvolvimento, 
no entender da presidência da Câmara Municipal, salvaguarda a operacionalidade dos 
serviços e não está em contravenção com qualquer legislação. 

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

Câmara, disse que: 
- O processo de construção da casa mortuária do Município foi acompanhado, 

nomeadamente pela Igreja Católica; 
- Como referiu o senhor Presidente da Câmara, era uma necessidade da cidade 

de Peniche; 
- Houve uma reunião, nos Paços do Município, em que participou ele, o senhor 

Padre Pedro Silva, então pároco das paróquias da cidade de Peniche, o senhor João 
Augusto Barradas, o senhor Raul Santos, à data presidente da Junta de Freguesia da 
extinta Freguesia de Conceição, e um representante do Diretor do Departamento de 
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Energia e Ambiente, unidade orgânica do Município que superintende o cemitério 
municipal, e onde foi decidido visitar as casas mortuárias do Montijo; 

- A visita realizou-se, e foi com base numa das casas mortuárias do Montijo que 
o projeto da casa mortuária de Peniche avançou; 

- Aquando da abertura da casa mortuária, realizou-se uma reunião com a 
presenças de pessoas ligadas a todas as crenças religiosas existentes em Peniche e foi 
referido o facto de a casa mortuária não ter qualquer simbologia religiosa, por ser 
municipal e estar aberta a todas as pessoas, independentemente da sua religião, situação 
que foi aceite; 

- No entanto, o representante da Igreja Católica disse que gostaria de ter outro 
tipo de condições, nomeadamente a presença de símbolos religiosos; 

- Foi-lhe dito que haveria um espaço para guardar os símbolos religiosos que 
poderiam ser usados aquando da realização de exéquias de rito Católico Romano; 

- Esta foi a situação, entretanto houve uma mudança de atitude, como referiu o 
senhor Presidente da Câmara, mas ele não a quer adjetivar. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESI DENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEI RA 

DO MESMO :  
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou a informação escrita do senhor 
presidente da Câmara, acerca da atividade do Município, bem como da situação 
financeira do mesmo, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a informação do senhor Presidente da Câmara não refere o assunto da 

falta de médicos de família no concelho e perguntou se há alguma evolução no processo. 
 
José Amador (CDU): 
Disse que, uma vez que a informação do senhor Presidente da Câmara refere uma 

reunião que este teve com a empresa Narciso Dias & Filhos, L.da, gostava de saber qual o 
ponto de situação da laboração da fábrica de farinhas e óleos de peixe desta empresa, sita 
no porto de pesca de Peniche, nomeadamente quanto à emissão de odores. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que a emissão de odores pela fábrica de farinhas e óleos de peixe também 

é uma preocupação da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, porque afetam os 
utilizadores da praia do Molhe Leste, que se localiza na freguesia de Atouguia da Baleia. 

Referiu que as passadeiras de acesso aos apoios de praia das praias do Molhe 
Leste e do Médão/Supertubos são perigosas e já tem havido acidentes com gravidade. 
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Disse que verificou que a coletividade União Recreativa, Desportiva e Cultural 
do Paço não costuma ser contemplada nos subsídios anuais que o Município de Peniche 
concede às coletividades do concelho e gostaria de saber o motivo. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que: 
- Finalmente o Governo da República tem um Ministro da Saúde que vai receber 

o Município de Peniche, o que é uma grande notícia; 
- Nessa reunião, serão analisados os cuidados de saúde primários e os cuidados 

hospitalares e a sua relação e o serviço de proximidade; 
- Serão, ainda, abordadas as questões que se prendem com a insuficiência de 

médicos de família, as questões associadas ao edifício e aos profissionais do Centro de 
Saúde de Peniche; 

- Como referiu há pouco, existe um mapeamento para a área da saúde, e este visa 
a intervenção no edifício do Centro de Saúde de Peniche; 

- Espera que a reunião com o senhor Ministro da Saúde abra a porta para que o 
Município trabalhe com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 

- A nova administração do Centro Hospitalar do Oeste, na reunião de 
apresentação de cumprimentos, definiu a metodologia de, trimestralmente, existir uma 
reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste, o que é muito 
positivo, sendo a próxima reunião no dia 4 de abril. 

 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, disse que: 
- A prestação de cuidados de saúde primários no concelho de Peniche teve uma 

ligeira evolução positiva; 
- A interlocução tem sido feita com a senhora Ana Maria Azenha Pisco, Diretora 

Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte, e, neste momento, há 
mais um médio de família, num total de dez que existem no concelho; 

- Ainda existem cerca de seis mil utentes sem médico de família, que são cobertos 
por horas de prestação de serviços; 

- Mantém-se a proposta de constituição da unidade de saúde familiar em 
Peniche; 

- Foi hoje enviado, para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, o projeto de estabilidade para a construção de acessibilidades no edifício do Centro 
de Saúde de Peniche e a respetiva estimativa orçamental; 

- Aguarda pela minuta do protocolo que será celebrado entre o Município de 
Peniche e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a mudança de atitude e as ténues melhorias em nada farão abrandar o 

grau de exigência da presidência da Câmara Municipal relativamente à prestação de 
cuidados de saúde no concelho de Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor José Amador, disse que houve uma 
melhoria, com elevados níveis de cumprimento da qualidade do efluente descarregado, 
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no tratamento das águas residuais da fábrica de farinhas e óleos de peixe da empresa 
Narciso Dias & Filhos, L.da, e que a fábrica tem uma estação de tratamento de odores, 
tendo o empresário manifestado a predisposição de fazer uma intervenção para que haja 
um melhor controlo dos odores emitidos. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, António Salvador, disse que: 

- O Município não tem qualquer registo relativamente à observação sobre as 
passadeiras de acesso aos apoios de praia das praias do Molhe Leste e do 
Médão/Supertubos; 

- Admite que o material utilizado na confeção daquelas passadeiras e a posição 
inclinada das mesmas possa originar a situação relatada pelo senhor Presidente da Junta 
de Freguesia; 

- Irá solicitar ao senhor Vice-Presidente da Câmara que verifique o que se passa; 
- O Município de Peniche, numa ação quadripartida entre os municípios de 

Peniche e da Lourinhã e as freguesias de Atouguia da Baleia e de São Bartolomeu dos 
Galegos, porque a localidade do Paço está implantada em território destas quatro 
autarquias locais, correspondeu ao único pedido de apoio financeiro que foi formulado 
pela União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço; 

- Entretanto, a União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço já apresentou 
uma candidatura no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo; 

- Nunca houve uma atitude discriminatória do Município de Peniche em relação 
à União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço, pelo contrário, o Município de 
Peniche tem prestado apoio logístico aquando das festas populares daquela localidade, 
como faz para todas as solicitações idênticas. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Na sequência da intervenção do senhor Presidente da Câmara sobre a fábrica da 

empresa Narciso Dias & Filhos, L.da, perguntou se está a ser tomada a mesma providência 
para a fábrica da empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A., do grupo 
Thai Union, porque os odores emitidos por esta fábrica também são bastante 
incomodativos. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Balau, disse que: 
- Nas reuniões que tem, periodicamente, com a empresa ESIP - European Sea 

Food Investments Portugal, S.A. tem colocado a questão de forma sistemática; 
- A empresa pretendia construir na fábrica duas torres de desodorização, mas 

apercebeu-se que essa solução não foi concretizada; 
- Entretanto, o Município de Peniche arrendou à empresa um terreno para a 

deslocalização dos equipamentos de recolha de resíduos sólidos; 
- Irá solicitar à empresa um ponto de situação do processo. 
 

2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

RENOVAÇÃO DAS AUTORI ZAÇÕES CONCEDIDAS EM 26  DE FEVEREIRO DE 2015  E 

RENOVADAS A 30  DE JUNHO DE 2015,  PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS ,  PARA OCUPAR VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO :  
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Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016. 

 
Deliberação n.º 4/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com vinte e dois (22) 
votos a favor, renovar as autorizações concedidas pelas deliberações n.os 13/2015, 
14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 e 20/2015, tomadas pela 
Assembleia Municipal de Peniche, em sua sessão de 26 de fevereiro de 2015, para 
abertura de procedimentos concursais para ocupar vários postos de trabalho, observando 
o n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e renovadas pela 
deliberação n.º 40/2015, de 30 de junho, com os fundamentos constantes na informação 
do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 de fevereiro de 2016, que 
aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. 
(Doc.1) 

 
3) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL): 
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, apreciou a informação sobre a execução do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL), relativa ao quarto trimestre do ano 2015, tendo usado 
da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez uma apresentação sumária da informação. 
 
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: 
- Esta avaliação ao quarto trimestre do ano coincide com a avaliação anual ao 

orçamento do Município, pelo que, na sessão da Assembleia Municipal de abril, aquando 
da apreciação dos documentos de prestação de contas, poderá ser trata e analisada com 
mais pormenor; 

- Os tarifários tiveram uma execução de 99,24 %; 
- Em relação aos espaços criados no Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo de Peniche, para o parqueamento de autocaravanas, a execução foi de 75 %; 
- O Imposto Municipal sobre Imóveis é uma medida que está, desde o início, 

executada e tem tido os seus reflexos, sendo a execução do corrente ano de 99%; 
- Mantêm-se os problemas essenciais na cobrança de taxas de publicidade e 

ocupação da via pública, no entanto, o Município tem vindo a desenvolver um esforço 
junto de todos os agentes económicos, mas melhores resultados estão dependentes de 
uma alteração ao Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do 
Município de Peniche; 
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- A medida relativa à cobrança de taxas pelo estacionamento de automóveis em 
espaço público ficou por implementar; 

- Tem havido um esforço para a cobrança de dívidas de terceiros ao Município; 
- Relativamente aos rendimentos de propriedade, tem havido dificuldades, 

nomeadamente no lançamento e controlo de alguns arrendamentos, estando a ser 
preparado o processo para arrendamento do estabelecimento comercial situado junto à 
praia do Molhe Leste; 

- As despesas com pessoal tiveram uma execução de 100 %, as despesas com 
combustíveis de 66 %, as despesas com comunicações e material de escritório tiveram um 
valor acrescido em 2015, porque se realizaram diversos procedimentos concursais para 
contratação de pessoal, a rubrica de horas extraordinárias teve um acréscimo 
relativamente ao que era espectável, a rubrica de consumo de eletricidade e água teve um 
acréscimo, com uma execução de 136 %, porque houve um pagamento acrescido para 
que os pagamentos passassem a ser efetuados na data de vencimento das faturas; 

- Na sequência da aquisição de novos equipamentos, as Piscinas Municipais têm 
tido uma redução efetiva da despesa; 

- Houve um aumento na execução das despesas correntes, reflexo do esforço que 
se fez em 2015 para se passar de pagamentos a 90 dias para 30 dias ou na data de 
vencimento das faturas; 

- Neste momento, todas as faturas estão a ser pagas na data do seu vencimento. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Sugeriu que, para uma melhor leitura dos mapas remetidos à Assembleia 

Municipal, independentemente dos mapas que se tenham de fazer para cumprimento 
das exigências legais, se retire as colunas dos anos 2017 a 2025, uma vez que são todas 
iguais e dificultam a leitura geral dos mapas. 

Relativamente às horas extraordinárias, julga que o valor pago é excessivo, 
parece que se pagam horas a alguns trabalhadores para os compensar por não os 
poderem reclassificar na carreira. Disse que o preocupa que haja trabalhadores que 
ganham tanto em horas extraordinárias como de salário. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que os mapas têm de refletir todos os anos, mas vai solicitar que o 

Departamento Administrativo e Financeiro verifique a possibilidade de fazer mapas mais 
simplificados para remeter à Assembleia Municipal. 

Relativamente às horas extraordinárias, disse que vai solicitar ao Departamento 
Administrativo e Financeiro que disponibilize toda a informação ao senhor Américo 
Gonçalves. 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO MUNICÍPIO 

AO PROGRAMA DO INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA 

DENOMINADO REABILITAR PARA ARRENDAR :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
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Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez uma apresentação sumária da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- O Regulamento do Programa Reabilitar para Arrendar estipulava que o prazo 

de financiamento seria de trinta anos, com dez anos de carência de capital e com 
reembolso em 20 prestações anuais consecutivas; 

- Entretanto, o n.º 4 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
estabeleceu o regime financeiro das autarquias locais, veio estipular que os empréstimos 
têm um prazo de utilização do capital máximo de dois anos, não podendo o início da 
amortização ser diferida para além desse período, salvo nos casos legalmente previstos; 

- Assim, foi necessário conformar as condições do empréstimo à referida 
legislação. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sublinhou que o que é proposto pela Câmara Municipal é uma alteração às 

condições do empréstimo que já tinha sido autorizado pela Assembleia Municipal. 
 
Deliberação n.º 5/2016: 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 
unanimidade, com vinte e um (21) votos a favor, conceder nova autorização para a 
contratação de um empréstimo, já autorizado pela deliberação n.º 36/2015, tomada pela 
Assembleia Municipal de Peniche, em 29 de abril de 2015, para financiamento da obra de 
reabilitação de dezoito fogos, sitos no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, 
propriedade do Município de Peniche, com o Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU), nas condições aprovadas por este instituto público, de que se destacam: 
Montante do Empréstimo: Até 296 805,00 euros; Natureza: Longo prazo; Prazo: 30 anos; 
Período de Carência de Capital: 1 ano; Taxa de Juro: Euribor a 3 meses e Spread de 1,7%, 
acrescido de uma taxa variável a fixar pelo IHRU, que será igual à tomada de fundos do 
IHRU, no âmbito do contrato BEI; Pagamento de juros: trimestrais e Amortização: anual. 
O senhor Jacinto Oliveira (CDU) não esteve presente na sala durante a votação deste 
ponto da ordem do dia. 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AJUSTAMENTO AO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
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unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Perguntou qual o valor exato que o Município pagará pela aquisição de um 

terreno, sito em Ferrel. 
  
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Informou que o Município suportará diretamente o valor de trezentos e setenta 

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

Câmara, informou que o valor total do negócio será de quatrocentos e oitenta e cinco mil 
euros, sendo adquirido um dos prédios com pagamento sem recorrer a crédito bancário 
e os outros dois com recurso a um empréstimo, que terá de ser autorizado pela 
Assembleia Municipal e, nessa altura, será feito o ajustamento definitivo. Acrescentou 
que, como a Associação Proferrel comparticipará a aquisição dos prédios, o valor do 
negócio é diferente do valor que o Município suportará diretamente. 

 
Deliberação n.º 6/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal 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 unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, aprovar o 
ajustamento ao Plano de Ajustamento Financeiro 2016/2026, 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, com 
ajustamentos aprovados em 27 de dezembro de 2013, 24 de novembro de 2014 e 20 de 
novembro de 2015. (Doc.2) 

 
6) APRECIAÇÃO DA AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE PENICHE NO ÂMBITO DO 

CONTROLO DE ENDIVIDAMENTO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA D A 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUI CA –  INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS :  
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea g) do n.º 2 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou o relatório n.º 2342/2014, datado 
de dezembro de 2014, da Inspeção-Geral de Finanças, relativo à auditoria feita ao 
Município de Peniche, no âmbito do controlo de endividamento e da situação financeira 
da administração local autárquica, referente aos anos de 2010 a 2013, tendo usado da 
palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças e do contraditório 

do Município. 
Disse que: 
- Foi uma auditoria regular e não derivou de qualquer situação anormal; 
- Os antigos procedimentos para a elaboração de orçamentos faziam com que os 
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municípios seguissem uma linha que empolava as receitas; 
- O caso mais paradigmático do Município de Peniche era a possibilidade de se 

vender o terreno do entreposto frigorifico da empresa Docapesca, para equilibrar a 
receita e a despesa; 

- Estes procedimentos foram alterados, e foi importante que o Governo anterior 
tenha alterado a metodologia da elaboração dos orçamentos; 

- Todos os aspetos que foram apontados pela auditoria já foram largamente 
superados. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que estes relatórios são complexos e a resposta às perguntas colocadas 

pelos auditores obriga a um trabalho quase impercetível, mas muito exaustivo, pelo que 
manifesta o seu apreço pela sua execução. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Leu com bastante atenção o relatório e os contraditórios; 
- É de lamentar que os inspetores tenham chegado às seguintes conclusões, 

relativamente ao período auditado: o Município tenha uma dívida de 393 a 481 euros por 
munícipe; gestão orçamental desequilibrada; violação, em 2013, do princípio do 
equilíbrio orçamental corrente; realização/existência de despesa muito superior à 
capacidade financeira; violação reiterada do princípio de equilíbrio orçamental em 
sentido substancial; empolamento reiterado das receitas orçamentais, em especial, de 
capital; orçamentos com elevados riscos ao nível de execução; incumprimento dos 
objetivos previstos no programa pagar a tempo e horas; etc. 

- Gostaria de saber se a Assembleia Municipal pode estar descansada quanto aos 
orçamentos de 2014, 2015 e 2016, em relação aos procedimentos que têm a ver com 
legislação; 

- Todos sabem que ele é contra o endividamento e, por isso, vota contra a 
contração de empréstimos; 

- Se todos os políticos cumprissem os seus orçamentos o país não chegaria ao 
estado a que chegou. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- A Assembleia Municipal pode estar descansada quanto às execuções dos 

orçamentos municipais, porque essa questão está acautelada na sua elaboração; 
- Relativamente aos empréstimos, dentro da capacidade de endividamento, 

destaca o financiamento que foi assumido pela Câmara Municipal e depois pela 
Assembleia Municipal, referente ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais (PARES), que ultrapassou um milhão e duzentos mil euros; 

- Foi uma oportunidade de alocar endividamento para objetivos de natureza 
social e das instituições, que considera que faz sentido numa sociedade que tem bastantes 
dificuldades; 

- O Município de Peniche tinha, em 12 de dezembro de 2015, mais de setecentos 
mil euros de dívida de compromissos de futuro para a criação do Fundo de Apoio 
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Municipal, não tendo o Município qualquer tipo de responsabilidade pela criação desse 
fundo, nem a ele vai recorrer. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Não faz sentido o Município de Peniche comprar património recorrendo à 

contração de empréstimos; 
- O Município de Peniche anda a comprar património para utilização das 

freguesias, como fez na Serra d’El-Rei e em Atouguia da Baleia e pretende fazer para 
Ferrel; 

- O edifício da Serra d’El-Rei teve de ser recuperado com recurso ao crédito 
bancário e o de Atouguia da Baleia, considerando o seu estado, também terá de ter obras; 

- Também os terrenos de Ferrel terão de ser infraestruturados para terem o uso 
público que lhes pretendem dar, e terá de ser o Município a pagar essas obras; 

- Não compreende que haja freguesias com dinheiro depositado a prazo nos 
bancos e, simultaneamente, andem a mendigar apoios ao Município; 

- É contra que uma freguesia não faça obras tendo dinheiro em caixa. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Não está hoje em apreciação a contração de empréstimos, mas o documento em 

apreço também reflete a contratação de empréstimos; 
- Sente-se confortável com as duas aquisições que foram feitas, que não são 

custos, mas investimentos; 
- Os terrenos de Ferrel vão ter uma função muito interessante, porque será o 

rossio de Ferrel, e irão minorar a pressão que existe ao nível de estacionamento 
automóvel. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou qual foi a contribuição do Município de Peniche para o Fundo de 

Apoio Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que, nos últimos três meses, o Município pagou cinquenta e seis mil euros. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 
Deliberação n.º 7/2016: 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 trinta minutos, a senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última reunião da sessão 
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ordinária do mês de fevereiro, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém 
um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo 
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, que eu,                                                                  , Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da 
Mesa assino. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 


