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ATA N.º 23/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria 

Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira 

Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, 

ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 1) Casa pronta - Direito de preferência Rua da Alegria, n.º 3 e 5, em Peniche – 
Amélia Conceição Lima Petinga; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Obras efetuadas sem licença no Lote 1, Bloco 3, do edifício sito na Rua do 

Viola, em Consolação - Óscar Daniel Correia Franco - “Cabem Todos”; ------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para instalação de parque de 

campismo c/construção de restaurante, supermercado e infraestruturas inerentes - "Amassada" e 

"Vigária", em Atouguia Da Baleia – Siestacasa, S.A.; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento, na 

Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Construções Pedras Muitas, L.da; ----------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, na Estada 

Nacional 247, n.º 84, no Casal do Foz – Licínio José Índio Ferreira; -----------------------------------  

 ------------------- 6) Proposta de reabilitação do canil municipal de Peniche e criação de zona 

exterior para os animais – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; -----------------------------  

 ------------------- 7) Autorização de utilização – Construção de rampa ou passeio, na Rua Frei João 

Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho; ------------------------------------------  

 ------------------- 8) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Mafra 

(POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel); -----------------------------------------  

 ----------------- Assuntos que transitaram de reuniões anteriores: ----------------------------------------  

 ------------------- 9) Regimento da Câmara Municipal de Peniche; ---------------------------------------  

 ------------------- 10) Sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos do loteamento sito em 

Furninha, Peniche – Amador, L.da; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Reserva de lugares de estacionamento, na Rua de Nossa Senhora do Rosário, 

em Bufarda – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Sinalização de trânsito no entroncamento da EM 603 (Serra d’El-Rei/Casais 

de Mestre mendo) com o CM 1407 (Praia d’El-Rei) – Pelouro do Trânsito;----------- ---------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Protocolo de colaboração – Município de Lisboa; --------------------------------  

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa 

Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia 
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Local (PAEL) – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à 

gerência de 2015 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, relativos à gerência de 2015 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ---  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016 

– Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Revisão ao Orçamentos da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de 

Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016 – 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ----------------------------------------- --------------- 

 ----------------- Equipamentos Municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Utilização de instalações para a realização de cursos de formação de 

nadadores salvadores – Salvoeste – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Oeste; -------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado 

Passeio Veículos Motorizados de Duas Rodas “As Ferrugentas”, com isenção de taxas – 

Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Parecer sobre a passagem do 5.º Raid BTT – Barro/Lagoa de Óbidos/Barro, 

pelo concelho de Peniche – Município de Torres Vedras; ------------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Apoio extraordinário referente à colaboração em evento organizado pelo 

Município – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche;------------- ----------------  

 ------------------- 24) Atribuição de apoio, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia 

de apoio à atividade pontual – Associação Desportiva e Recreativa Casal Moinho;------ -----------  

 ------------------- 25) Atribuição de apoio, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia 

de apoio à atividade pontual – União Desportiva Cultural de São Bernardino;------- ----------------  

 ------------------- 26) Atribuição de apoio, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia 

de apoio à atividade pontual – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche; ------  

 ------------------- 27) Atribuição de apoio, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia 

de apoio à atividade pontual – Casa do Benfica em Peniche; --------------------------------------------  

 ------------------- 28) Atribuição de apoio, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia 

de apoio à atividade pontual – Casa do Benfica em Peniche; --------------------------------------------  

 ------------------- 29) Atribuição de apoio, pelas obras de reabilitação do Centro de Dia/Convívio – 

Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. -----------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião até às dezoito horas e trinta minutos, 

tendo saído após a votação do ponto dezasseis da ordem do dia acima referida, a que corresponde 

a deliberação n.º 543/2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe 

do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, Nuno Cativo, Diretor do 

Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, e José Ribeiro Gonçalves, Etelvina Alves e 

Alexandra Tormenta, Chefe de Divisão e Técnicas Superiores de Arquitetura e Urbanismo da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação do ponto oito da ordem do dia 
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acima referida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 15, 16 e 17/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 14, 16 e 21 de março, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

- Rui Almada disse que aguardava uma resposta relativamente ao assunto que apresentou na 

reunião de câmara de 4 de abril de 2016, para ocupação de espaço público com uma unidade de 

restauração e bebidas não sedentária. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o assunto 

foi discutido com as forças de segurança no dia 7 de abril de 2016, e que, a pedido das mesmas, 

foi estabelecido um prazo, até 24 de abril, para fazerem chegar o seu contributo por escrito, 

relativamente ao assunto. O senhor Presidente da Câmara informou que era uma questão que 

tinha a ver com a elaboração de um regulamento e com soluções transitórias que eventualmente se 

possam vir a colocar. O senhor Vereador Filipe Sales confirmou a realização da reunião com as 

forças de segurança, mas disse que esta, nada teve a ver com o pedido do senhor Rui Almada, mas 

sim, sobre a elaboração do regulamento. Referiu o vazio legal em que o Município de Peniche 

vive, no que a esta atividade diz respeito. Disse que, por sugestão da Câmara, tendo em conta que 

quem faz cumprir os regulamentos são as forças de segurança, foi efetuada uma reunião 

preparatória, no sentido de se ver até que ponto as regras que os políticos ditam para a venda 

ambulante em Peniche, são exequíveis. Deu conta de que, nessa reunião, foram abordados alguns 

aspetos relativos a esta atividade, mas sobretudo sobre o ponto mais sensível em Peniche, que é a 

venda à entrada do Mercado Municipal. Fez um enquadramento do assunto, reiterando tudo o que 

havia dito na reunião de câmara realizada no dia 4 de abril de 2016, designadamente a 

disponibilidade para se encontrar uma solução transitória para que as pessoas não se vejam 

privadas de exercer a sua atividade económica. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara, na 

presença dos munícipes, que se fizesse uma reunião, no decorrer da semana, para que se tomasse 

uma decisão sobre o assunto. O senhor Presidente da Câmara deu conta do levantamento que 

estava a ser efetuado, relativamente aos pedidos e situações existentes e disse que, verificado o 

enquadramento para a possibilidade de haver um regime transitório e concluído o levantamento, o 

assunto seria presente à Câmara Municipal. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse ter estado 

presente na reunião efetuada com as forças de segurança, e que esta não teve a ver com o assunto 

apresentado, mas sim com a elaboração do regulamento e com os pareceres que as forças de 

segurança têm de dar sobre o regulamento. Disse não ter mais nada a acrescentar sobre o assunto, 

todavia, concordou com o senhor Vereador Filipe Sales, relativamente ao atraso da Câmara 

Municipal, relativamente à legislação, uma vez que a regulamentação já deveria estar concluída. 

Referiu a possibilidade de se criar uma solução transitória, até que o regulamento estivesse 

aprovado. Disse que a Câmara não poderia ser exigente com os cidadãos, do ponto de vista de 

cumprimento de prazos, na medida em que a própria Câmara não o é. Disse ser importante que a 

Câmara analise as questões pendentes e que não as faça depender do regulamento, uma vez que é 

a Câmara que está em falta. O senhor Vereador Filipe Sales disse que, embora a proposta do 

senhor Presidente da Câmara não fosse ao encontro daquilo que entendia ser o mais razoável, que 

era, no imediato a forma de resolver a situação, pelo impacto significativo que tem na vida dos 
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munícipes em questão e que seria tomada uma posição no dia 26 de abril, relativamente a esta 

situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que a reunião efetuada com as forças 

de segurança teve como objetivo a discussão do regulamento, e não do caso em apreço, em 

particular, na medida em que, o mesmo, é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal. 

Chamou à atenção para o facto deste assunto poder ser abordado sobre vários prismas e com 

utilização das técnicas mais aperfeiçoadas da política portuguesa, todavia, desde há vinte anos a 

esta parte, não são permitidos novas situações de venda ambulante. O senhor Vereador Ângelo 

Marques disse que não iria fazer um elencar histórico relativamente à temática da venda 

ambulante, apesar da história servir para a tomada de decisões, no presente e no futuro. Concordou 

com o senhor Vice-Presidente da Câmara, relativamente ao facto de não ter sido abordado, em 

particular, na reunião com as forças de segurança, a situação em apreço, uma vez que seria uma 

falta de respeito para com todas as outras situações existentes. Disse crer que na reunião de dia 26 

de abril de 2016 este caso seria discutido e tomada uma decisão. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves esclareceu que as sociedades não são estáticas, sofrendo alterações do ponto de vista 

económico, social, com muitas mutações, devendo os políticos e a administração ter isso em 

consideração e adaptarem-se a essas situações. Confirmou que a venda ambulante foi considerada 

suficiente, no concelho, em determinado momento, todavia, proliferou em determinados locais, 

sendo o Mercado Municipal um exemplo concreto de venda ambulante e ilegal. Disse ter que se 

pensar as soluções para as questões do presente, e não nas questões do passado, na medida em que 

são eleitos para tomarem as decisões necessárias à resolução dos problemas, não significando que 

as pretensões tenham sempre uma decisão favorável, por parte da Câmara Municipal. O senhor 

Vereador Filipe Sales esclareceu que o que o senhor Vice-Presidente da Câmara quis dizer, com 

a alusão ao mandato de há vinte anos, foi que, quando o PSD estava na Câmara, não se permitia a 

venda ambulante. Referiu a postura do senhor Vice-Presidente da Câmara, dizendo ser o reflexo 

da visão tacanha que tem relativamente ao assunto. Manifestou a sua preocupação pelo facto do 

senhor Vice-Presidente da Câmara não admitir a evolução, tendo em conta o cargo que ocupa na 

Autarquia e o facto de não decidir, porque há vinte anos não se admitia, dizendo ter sido uma 

afirmação infeliz. Alertou para o facto da decisão não poder ser concluída no dia 26 de abril, tendo 

em conta que o pedido foi exclusivamente para desenvolver a atividade económica, ficando em 

falta a decisão relativamente ao local onde poderão desenvolve-la. Disse ter de existir uma 

articulação entre a Câmara Municipal e os requerentes. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

deu conta do anexo que é da sua responsabilidade política, contido na proposta de regulamento, 

com seis propostas concretas de possibilidades de venda, demonstrando, desta forma, o 

acompanhamento da evolução, dizendo sentir-se muito descansado, relativamente ao presente e 

futuro do concelho de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que o caminho, 

relativamente a este assunto, se encontra traçado, dentro do que é possível fazer-se, ficando o 

compromisso de se analisar e abordar o assunto, na próxima reunião de câmara. --------------------  

- Luís Rosário solicitou à Câmara Municipal que fossem tomadas as diligências necessárias para 

que o seu apoio de praia não fosse demolido, como lhe foi dito por um técnico da APA, após a 

reunião que houve, tendo em conta o investimento que foi obrigado a fazer há algum tempo atrás. 

O senhor Presidente da Câmara disse que nenhum técnico poderá dizer se os apoios de praia 

serão para demolir ou não, quando se trata de uma decisão política e que a orientação resultante 

da reunião tem a ver com o considerar os investimentos que foram feitos anteriormente. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão disse que este processo ainda não se encontrava fechado e que este 

tipo de processos, com a administração central, têm sempre prazos curtos para se dar uma resposta. 

Relembrou que o PSD, sempre que existem questões mais estratégicas e que tem uma relação com 

outras entidades, faz ver que é essencial que a Câmara Municipal se reúna com as mesmas. Referiu 

o facto da APA não se mostrar com grande disponibilidade para reunir com a Câmara Municipal, 

tendo em conta que se encontram num processo intenso e que também têm prazos a cumprir. 
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Sugeriu que a Câmara Municipal fizesse pressão para que esta reunião se realizasse, 

independentemente de se poder tomar uma posição e enviar-se para a APA. Disse que apesar dos 

técnicos não poderem tomar qualquer decisão, são os técnicos que têm de ser sensibilizados para 

as questões dos apoios de praia, uma vez que são eles que vão elaborar a proposta. Disse ter tido 

oportunidade de fazer uma leitura a um regulamento novo que tem a ver com os planos de praia, 

e que o mesmo é omisso, no que toca à questão do tempo existente para adaptação, devendo a 

Câmara Municipal pugnar por esclarecer. O senhor Vice-Presidente da Câmara fez um breve 

resumo da reunião efetuada com a APA e os concessionários, registando o espirito da mesma. O 

senhor Presidente da Câmara sugeriu que o concessionário fizesse chegar a sua posição à APA 

relativamente à sua situação concreta. O senhor vereador Ângelo Marques disse julgar que a 

Câmara não deve diminuir-se a esforços para tentar que os concessionários, designadamente os 

que possuem estruturas pesadas, cuja proposta da APA é que passem a estruturas mistas e leves, 

mantenham as suas estruturas, tendo em conta o investimento que fizeram anteriormente. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves disse ter uma opinião formada sobre a proposta da APA relativamente 

ao novo Plano e que seria discutida no momento oportuno, tendo por base o histórico e as 

responsabilidades de cada entidade. --------------------------------------------------------------------------  

- João Neves disse que a homenagem que se vai prestar aos presos políticos, nas comemorações 

do 25 e abril, é limitadora e que deveria ser mais ampla, abrangendo também os antifascistas, na 

medida em que, não tendo estado presos, foram perseguidos por lutarem pela liberdade. Referiu 

também a limitação da homenagem pelo acolhimento às famílias dos presos políticos, dando conta 

da existência de muitos outros exemplos de solidariedade para com os presos políticos, que vão 

para além da questão do alojamento e acolhimento, nomeadamente no que respeita às fugas. 

Apresentou algumas sugestões que posteriormente fará chegar na forma escrita. O senhor Vice-

Presidente da Câmara quis deixar o registo de que a Câmara Municipal, aquando da celebração 

dos vinte cinco anos da fuga, em 1960, fez uma homenagem pública, não só às pessoas que se 

evadiram, bem como a todos os que contribuíram para a fuga. ------------------------------------------  

- João Campos disse que, relativamente às questões das cinco concessões de estrutura dita pesada, 

deveriam ser tratadas de igual forma, uma vez que quando houve imposição para fazerem 

investimento, a imposição foi feita aos cinco. O senhor Presidente da Câmara disse que a reunião 

dos concessionários com a APA foi uma reunião de audição, onde houve oportunidade de colocar 

todos os argumentos relativos ao assunto. -------------------------------------------------------------------      

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de abril, reuniu-se com a PSP de Peniche, sobre as questões do ruído, particularmente 

de um estabelecimento comercial de diversão noturna, existente no centro histórico da cidade. ---  

- No dia 5 de abril, reuniu-se com a Administração do Centro Hospitalar do Oeste. -----------------  

- No dia 5 de abril, esteve envolvido nos trabalhos necessários para a inclusão da Praia de São 

Bernardino, na Bandeira Azul. --------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de abril, reuniu-se com o Grupo Desportivo de Peniche, sobre a questão das obras, que 

decorrem do contrato existente entre o GDP e o Município. ---------------------------------------------  

- No dia 5 de abril, reuniu-se com a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para preparação 

das comemorações do 25 de abril. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de abril, em representação da Fórum Oceano, participou num debate sobre a questão da 
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náutica de recreio, na Nauticampo, em Lisboa. -------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de abril, esteve presente na reunião do Conselho Estratégico da Berlenga. ---------------  

- No dia 8 de abril, participou na reunião do Concelho de Gestão Local do Centro de Alto 

Rendimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 8 de abril, esteve presente na apresentação do dispositivo distrital contra incêndios. ------  

- No dia 9 de abril, esteve presente no evento denominado, Peixe em Lisboa. ------------------------      

- No dia 9 de abril, esteve presente no concerto de música contemporânea, na Fortaleza de Peniche, 

com o Sexteto Criativo, deixando uma palavra de felicitação. -------------------------------------------  

- No dia 12 de abril, reuniu-se com os concessionários dos apoios de praia e com a Agência 

Portuguesa de Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de abril, reuniu-se com a empresa ESIP, agora Thai Union. -------------------------------  

- No dia 13 de abril, participou numa iniciativa desenvolvida no âmbito da Capital Jovem do Mar, 

felicitando os envolvidos na organização e participação desta iniciativa. ------------------------------  

- No dia 13 de abril, participou na reunião do Conselho Municipal de Segurança e a Comissão 

Municipal de proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de abril, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ---------------  

- No dia 14 de abril, participou na apresentação daquilo que foi a fundação do Núcleo Local da 

Amnistia Internacional, em Peniche, deixando uma palavra de felicitação ao núcleo. ---------------  

- No dia 15 de abril, reuniu-se com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária e fizeram uma 

visita ao local onde está a ser construído o abrigo da APAP e ao centro de recolha de animais 

atualmente existente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de abril, esteve presente na iniciativa, denominada Sabores do Oeste, de valorização 

do pescado, desenvolvida pela Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, no âmbito da valorização 

da gastronomia de todos os concelhos do Oeste, felicitando a escola pela iniciativa -----------------       

- No dia 15 de abril, participou numa ação desenvolvida pelo Governo, centrado nos 30 anos de 

adesão à União Europeia. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de abril, à noite, esteve presente na iniciativa denominada, Toma Lá Talento, no âmbito 

do Mês da Juventude do Oeste, deixando palavras de agradecimento à vencedora Tatiana 

Alexandre e ao Grupo do Estúdio Municipal de Dança. --------------------------------------------------  

- No dia 16 de abril, esteve presente no CIAB, na abertura da exposição de jogos tradicionais.----  

- No dia 17 de abril, esteve presente na Festa de Santa Bárbara, em Reinaldes. -----------------------  

- No dia 17 de abril, esteve presente na homenagem que a Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia fez ao Doutor Manuel Pedrosa, à qual propôs que se associassem. -----------------------------    

  

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 4 a 18 de abril do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões: 

- Na reunião com o Doutor Jorge Carvalho e alguns técnicos do município a propósito da revisão 

do Plano Diretor Municipal;  

- Na reunião sobre a rede de transportes escolares relativa ao ano letivo de 2016/2017; 

- Na reunião de preparação sobre a iniciativa promovida em parceira com o CFAE – Centro 

Oeste / Escola Secundária de Peniche, no âmbito das Comemorações do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios (18 de abril) sobre a Valorização do Património Local no contexto da Rede 

Museológica do Concelho de Peniche com especial destaque para a apresentação do futuro 

Museu da Renda de Bilros; 

- Na reunião sobre a proposta de Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho 

de Peniche; 
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- Na reunião com o Presidente da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 

Penichense;  

- Na iniciativa dinamizada pela equipa Educação Para a Saúde da Escola Secundária de Peniche 

que organizou um passeio que envolveu toda a comunidade educativa. Esta iniciativa integrada 

no Ano da Geologia iniciou o seu percurso na Escola Secundária passou pela Orla Costeira e 

teve paragem obrigatória pela Ponta do Trovão - geomonumento com um valor único a nível 

mundial, reconhecido pela UNESCO, em 2014; 

- Na reunião sobre análise e concertação de propostas de rede de oferta formativa/educativa para 

o ano letivo 2016/2017 na escola Básica e Secundária Fernão do Pó – Bombarral; 

- Na reunião Extraordinária de CMP, de 7 de abril; 

- Nas ações de sensibilização “Peniche -Dar Voz aos Jovens” promovidas pela Assembleia 

Municipal de Peniche. Estas ações dirigiram-se aos estudantes do concelho de Peniche com o 

objetivo de apelar à sua participação na atividade política e associativa. Decorreram na E.B. 2,3 

de Atouguia da Baleia e no Agrupamento de Escolas de Peniche e revestiram-se de grande 

importância para a promoção do exercício de cidadania por parte dos mais novos;  

- Na partida da IV Peregrinação a Fátima a Pé dinamizada pela Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche;  

- Na visita a algumas das obras municipais em curso, designadamente nas localidades de S. 

Bernardino e Ribafria. Na qualidade de responsável do setor operário e dos espaços verdes, deixo 

aqui o meu agradecimento público. 

- Na inauguração da loja Supertubos Surfshop, situada na Avenida 25 de Abril. 

Um investimento repleto de bom gosto e que faz jus à Capital da Onda! Parabéns aos investidores 

e votos dos maiores sucessos.  

- Na iniciativa “Dar Voz aos Jovens” intitulada por Poder Local e Cidadania, que teve lugar na 

Escola Secundária de Peniche; 

- Na reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal; 

- Na reunião do Conselho Municipal de Segurança, de 13 de abril; 

- Na reunião com a equipa responsável pelo projeto museológico do futuro Museu das Rendas de 

Bilros e com os técnicos do Departamento de Obras Municipais sobre as intervenções a efetuar 

no interior do edifício António Bento;  

- Na reunião com a direção da Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar sobre a organização da Semana Académica, agendada de 4 a 7 de maio de 

2016; 

- Na reunião com as Direções dos Bombeiros Voluntários de Peniche, da Associação de 

Estudantes e com o Sr. Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Doutor Paulo 

Almeida, a propósito da cedência do recinto dos Bombeiros para dinamização da Semana 

Académica;  

- Na reunião do Conselho Municipal de Segurança, de 13 de abril;  

- Na visita às obras municipais em curso com especial destaque para a pavimentação de estradas 

na localidade de Geraldes;  

- No Colóquio sobre Arbitragem e Nutrição dos atletas, em Atouguia da Baleia; 

- Na reunião extraordinária de Câmara Municipal de 16 de abril;    

- Na Zumba Party/Aquazumba decorrida nas Piscinas Municipais de Peniche. Uma atividade que 

conta com inúmeros adeptos; 

- Na inauguração da exposição “Jogos Tradicionais do Concelho de Peniche”, patente ao público 

até ao dia 11 de junho, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. Esta exposição seguiu-se 

de recriação de jogos e brincadeiras populares pelo Rancho Folclórico de Geraldes. Uma 

iniciativa de forte interesse na valorização do património cultural, recreativo e desportivo do 

nosso concelho; 
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- Na Conferência sobre Direitos Humanos, dinamizada pelo Núcleo de Peniche da AMI. O Sr. 

Vice-Presidente congratulou-se pela forte presença de jovens estudantes na audiência;  

- Na Taça de Desporto Amador promovida pela Associação de Desporto Amador do Concelho de 

Peniche. A equipa “Leões do Bairro” alcançou neste desafio o título de campeão;   

- Dar conta de que o número de participantes na XXXVI Corrida das Fogueiras irá bater todos 

os recordes anteriores com a participação de 3500 inscritos nos 15 km e 2800 na 16ª Edição das 

Fogueirinhas. Uma excelente notícia para os amantes desta modalidade, comércio local, 

restauração e hotelaria do concelho. 

- Voto de Felicitação aos Surfistas e Bodyboarders do PPSC – Península de Peniche Surf Clube  

- Voto de felicitação na Modalidade de Surf: Camila Costa com duas vitórias em sub-18 Feminino 

e Open Feminino, Carolina Alves Dos Santos que venceu o sub-16 Feminino e o mais jovem 

Matias Canhoto de apenas 8 anos, terceiro em sub-12 e o primeiro desta região, foram os grandes 

destaques na etapa da Ericeira do Circuito de Surf do Centro. 

- Voto de felicitação na Modalidade Bodyboard: Silvano Lourenço Pro Bodyboard Athlete em 

grande na etapa da Nazaré do Circuito de Bodyboard do Centro com dupla vitória em Open e 

Masters. 

Hélio Conde "Laranja" foi o segundo nas categorias de Open e Masters. 

Os atletas estão em primeiro e segundo do ranking. Afonso Silva lidera também o ranking de Sub-

16.»---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de abril, reuniu-se com o responsável pelos projetos comunitários na ligação entre a 

saúde e as questões de intervenção comunitária, da ARS Lisboa e Vale do Tejo. --------------------  

- No dia 7 de abril, participou num workshop sobre doença mental, denominado Doença mental, 

Consumos, Comportamentos de risco e Consequências - Respostas e Serviços locais de saúde. --    

- No dia 7 de abril, reuniu-se com o Presidente do Clube de Lazer de S’antana. ----------------------  

- No dia 7 de abril, reuniu-se com os parceiros da Feira da Saúde. --------------------------------------  

- No dia 8 de abril, participou numa formação, solicitada pela Câmara Municipal, para técnicos 

ligados à educação, saúde e à parte social, sobre comportamentos de zona. ---------------------------    

- No dia 8 de abril, reuniu-se com a Direção da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia.  

- No dia 9 de abril, realizou-se uma atividade, no kartódromo do Bombarral, no âmbito do Mês da 

Juventude, que classificou como extremamente interessante. --------------------------------------------     

- No dia 12 de abril, participou numa reunião que teve a ver com a disponibilidade, por parte do 

Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da Baleia, de levar a cabo a construção de um 

lar e centro de dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de abril, participou no projeto Sabores do Oeste, dirigido para o concelho de Peniche. 

- No dia 15 de abril, esteve presente no concurso Toma Lá Talento, deixando uma palavra de 

felicitação e de reconhecimento, a todos os vencedores e participantes. -------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se aos votos de felicitação anteriormente apresentados. -------------------------------------  

- Disse ter registado com satisfação a possibilidade da praia de São Bernardino vir a ter bandeira 

Azul e o facto de todos os agrupamentos de escolas terem tido relatórios positivos, aceites pela 

DGERT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara, o ponto de situação relativamente à solução para 

o cemitério de Ferrel. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que, da reunião que 

houve sobre este assunto resultou uma nova proposta de alargamento do cemitério para uma zona, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004100264765
https://www.facebook.com/carol.alvesdossantos.52
https://www.facebook.com/CircuitoSurfCentro/
https://www.facebook.com/Silvano-Louren%C3%A7o-Pro-Bodyboard-Athlete-337680776441836/
https://www.facebook.com/Circuito-de-Bodyboard-do-Centro-1005928162828212/
https://www.facebook.com/helio.conde.58
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que não era a inicial, e que a Câmara Municipal elaborou o desenho de arquitetura e a minuta da 

declaração, a apresentar pelos proprietários e enviou-os para a Junta de Freguesia de Ferrel, ou 

seja, todo o apoio solicitado, por parte da Junta, foi dado. ------------------------------------------------   

- Disse achar peculiar não ter sido, ainda, encontrada uma solução concertada para o centro de dia 

e lar de idosos para a Atouguia da Baleia e saudou o primeiro passo dado, no sentido de se 

encontrar essa solução. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou contentamento pelo facto de alguns dos funcionários do Município terem obtido as 

competências para aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Alertou para o facto dos espaços 

verdes do concelho estarem um pouco desprezados, e de não terem sido plantadas árvores, em 

substituição das palmeiras atacadas pelo escaravelho vermelho. ----------------------------------------  

- Disse haver necessidade de limpeza na cidade, designadamente das ervas daninhas, na medida 

em que se trata de um problema persistente. Reiterou a disponibilidade para contratação de 

serviços de outsourcing, em situações pontuais de carência de recursos humanos do Município. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que houve uma decisão do Governo relativamente 

à aplicação dos fitofarmacêuticos, de uma forma segura, controlada e com exigência de 

responsabilidade às autarquias. Fez o ponto de situação relativamente às medidas que têm sido 

tomadas para eliminar e resolver o problema e voltar à normalidade. ----------------------------------  

- Solicitou que se fizessem diligências junto da empresa responsável pela manutenção do Parque 

Urbano da Cidade para que seja efetuado um tratamento conveniente dos espaços verdes daquele 

parque. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que a empresa responsável pela 

manutenção dos espaços verdes do Parque Urbano da Cidade está a agir de acordo com aquilo que 

é o caderno de encargos existente e da existência de uma praga que estão a tentar controlar. ------  

- Questionou relativamente à existência de algum projeto para as instalações sanitárias/balneários 

do Grupo Desportivo Atouguiense, uma vez que teve conhecimento que o senhor Vice-Presidente 

da Câmara tem reunido com os responsáveis do Grupo, dizendo que os Vereadores deveriam ter 

conhecimento do teor dessas reuniões. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter dado 

conhecimento à senhora Vereadora Clara Abrantes do teor da reunião em que participou com a 

direção do GDA, encaminhando, também, toda a documentação relativa ao assunto para que seja 

analisada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Propôs que se repensasse a situação da recolha de roupas efetuada no concelho, através dos 

mobiliários urbanos existentes, para venda no mercado dos usados. A senhora Vereadora Clara 

Abrantes fez um breve resumo da forma como as roupas estão a ser recolhidas e da necessidade 

desta recolha. O senhor Vereador Ângelo Marques reiterou que a sua preocupação não tinha a ver 

com a forma como a roupa estava a ser recolhida mas com a utilização desta roupa para venda. O 

senhor Presidente da Câmara sugeriu que se colocasse esta questão ao Conselho Local da Ação 

Social, para que, junto das entidades que desenvolvem este projeto, tentem perceber o que se passa 

realmente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se às solicitações referidas. ----------------------------------------------------------------------  

- Questionou qual a utilização futura pretendida para a Escola existente no Casal da Vala.---------  

- Questionou se está prevista a continuação das escavações no Murraçal da Ajuda. -----------------  

- Perguntou se existe algum relatório relativo à situação em que se encontram as muralhas da 

cidade, e no caso de não existir, se há necessidade de se elaborar, questionando o mesmo, em 

relação à guarita da Gamboa. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Reiterou o facto de continuarem os maus cheiros junto à fábrica da ESIP, dizendo que se deveria 

verificar, junto e em conjunto, com a empresa, qual a causa dessa situação. --------------------------  

- Solicitou que se verificasse a situação das ervas daninhas, que considerou calamitosa. -----------  

- Relativamente ao dito normal funcionamento da eclusa, questionou o porquê de não se verificar 
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nenhuma iniciativa no plano de água existente. ------------------------------------------------------------  

- Questionou, uma vez mais, relativamente ao ponto de situação em que se encontra a questão do 

rebanho de cabras existente na Bufarda. O senhor Presidente da Câmara manifestou 

disponibilidade para a realização de uma reunião com os moradores, proprietários do rebanho e 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para tentar encontrar uma solução para a situação e 

verificar qual o horizonte temporal da mesma. -------------------------------------------------------------  

- Perguntou se não seria importante haver uma participação pública preventiva nesta fase de 

revisão do PDM e se a participação pública preventiva que estava prevista anteriormente, foi 

efetuada e divulgada de outra forma, que não através do Diário da Republica. -----------------------   

- Sugeriu que a discussão que houve relativamente à ARU tivesse sequência, para que se pudessem 

tomar decisões relativamente a essa matéria. ---------------------------------------------------------------  

- Solicitou informação sobre a distribuição da receita proveniente dos estacionamentos pagos, 

nomeadamente, com a disponibilização do protocolo existente, relativo a esta matéria. -------------  

- Referiu a oportunidade que a Atouguia da Baleia deixou passar, no que concerne à construção 

de um equipamento fundamental, que é o centro de dia e lar de idosos. --------------------------------  

   

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Congratulou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pela iniciativa de reconhecimento ao 

Doutor Manuel Pedrosa e a Assembleia Municipal pela ação desenvolvida, denominada por Dar 

Voz aos Jovens: O Poder Local e o Exercício da Cidadania. --------------------------------------------  

- Solicitou, que lhe fosse enviado, até à quarta-feira seguinte, para o seu e-mail, o relatório com as 

despesas efetuadas com a Primeira Gala da Juventude, manifestando o seu descontentamento por, 

ainda, não lhe ter sido disponibilizada esta informação de forma concreta. O senhor Presidente da 

Câmara disse já ter sido disponibilizada a informação solicitada. O senhor Vereador Filipe Sales 

solicitou alguns esclarecimentos, relativamente à informação que recebeu. O senhor Presidente 

da Câmara disse que os serviços iriam prestar a informação cabal, tendo em conta o cruzamento 

da informação que foi efetuada em dois momentos. -------------------------------------------------------  

- Solicitou que se solicitasse à Associação do Casal Moinho o agendamento de uma reunião com 

carater de urgência, que deverá ser sobre um projeto para o parque de autocaravanas. O senhor 

Presidente da Câmara informou que a reunião já havia sido concretizada. --------------------------  

- Solicitou esclarecimento relativamente à razão pela qual as reclamações dos munícipes colhem 

melhor aceitação, do que as do senhor Presidente, neste caso, da Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia, dando como exemplo o asfaltamento da Rua do Cruzeiro. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara esclareceu que, por motivos de avaria do equipamento de asfaltamento das vias, houve 

um atraso, mas que o arruamento em questão estava contemplado nas Grandes Opções do Plano e 

Orçamento. Disse tratar-se de um mal entendido, já resolvido. ------------------------------------------  

- Sinalizou algumas situações de mau estado do pavimento, designadamente na Rua Frei 

Domingos de Sanches e Rua do Poço e um problema de escoamento de águas pluviais na Rua do 

Vale da Cal, na localidade de São Bernardino. Relativamente à questão relacionada com as águas 

pluviais, o senhor Presidente da Câmara incumbiu o senhor Jorge Abrantes de verificar, em 

conjunto com o senhor Engenheiro Raminhos, essa situação. --------------------------------------------  

-Questionou, tendo em conta o protocolo de aquisição da igreja de São Bernardino, que diligências 

têm sido tomadas junto da ESTAMO. O senhor Presidente da Câmara deu conta do imóvel ter 

sido colocado, novamente, à venda, pelo valor aproximado de três milhões de euros. Disse ter 

transmitido à ESTAMO e ao Turismo, que a alienação daquele espaço, com o objetivo de constituir 

um meio de empregabilidade, seria muito interessante. Referiu a valorização que está a ser 

efetuada à capela, nomeadamente ao piso, com intervenção da Câmara Municipal, ao mobiliário, 

etc. Disse que a ESTAMO iria verificar qual a figura jurídica para a regularização de todo o 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Referiu, uma vez mais, o mau estado do parque infantil da Grafi, na Consolação, que coloca em 

causa a segurança das crianças que ali brincam, solicitando de forma encarecida que a situação 

seja resolvida. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal tinha que assumir 

a resolução da situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter sido dado indicações ao 

Departamento de Energia e Ambiente para avançar com o procedimento e em relação ao 

loteamento, foram contactadas as pessoas para se fazer a receção. O senhor Vereador Ângelo 

Marques deu conta de que, na Coimbrã, não existem nenhuns equipamentos nenhuns para as 

crianças. O senhor Presidente da Câmara disse ter registado a recomendação efetuada pelo 

senhor Vereador Ângelo Marques, no sentido de se concretizar a colocação de equipamentos para 

crianças, no parque infantil associado à escola e à Associação D.ª Inês de Castro, na Coimbrã. ---  

Propôs que se atribuísse ao cantor Beto (Albertino João Santos Pereira) o nome de uma rua, em 

Peniche, prestando assim, um reconhecimento mais que merecido na área da cultura. Sugeriu, 

ainda, que o descerramento dessa placa fosse efetuado no dia 23 de maio, dia que se assinala mais 

um aniversário da sua morte. O senhor Presidente da Câmara disse que se iria verificar qual a 

rua a que se poderia atribuir o nome do cantor. ------------------------------------------------------------  

- Disse ser importante que se tomasse uma posição relativamente à questão colocada via e-mail 

pela Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, sobre a possibilidade de 

alargamento dos horários da festa e inclusão de uma nova tenda. O senhor Presidente da Câmara 

disse que o assunto iria ser preparado para ser presente a reunião de câmara, com uma proposta 

concreta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Referiu, uma vez mais, que aguarda soluções para os espaços verdes da urbanização do Botado, 

na Consolação.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o acesso existente entre o Atlântico Golf Hotel e a praia, na Consolação, e o existente 

no início da localidade do Casal da Vala, necessitam de alguns melhoramentos, mesmo não se 

tratando de acessos regularizados, precisam de alguma dignidade. O senhor Presidente da 

Câmara disse que no quadro da elaboração do POC – ACE serão considerados os dois acessos 

referidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou quando é que podem tomar conhecimento efetivo relativamente às concessões 

municipais. O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto iria à próxima reunião. ----   

- Questionou relativamente ao ponto de situação da Feira de Artesanato, designadamente em 

relação às datas de realização. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que nada estava 

decidido e que a decisão de qualquer tipo de alteração dependeria das partes envolvidas. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que reiterasse a posição 

que a Câmara Municipal, já havia tomado, partindo do princípio que qualquer outro tipo de acordo 

dependerá das partes envolvidas no assunto. Solicitou, ainda, que verificasse qual o ponto de 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, que fosse disponibilizado um levantamento dos edifícios que possuem 

estruturas em fibrocimento. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que reuniu com o 

Delegado da DGEST e que foi dito, inicialmente, que não seria possível resolver a situação este 

ano, por falta de verba, e por não ser uma prioridade, sendo que no final da reunião, foi dito que 

iria ser feita uma tentativa e sensibilização superiormente para resolução do problema. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou que se reiterasse através de ofício, ao senhor Ministro, a 

preocupação relativamente às respostas evasivas que se tem obtido, sobre este problema. Solicitou 

aos serviços do Departamento de Obras Municipais que fizesse um levantamento das situações de 

coberturas dos edifícios municipais, em fibrocimento que possam conter amianto. ------------------  

- Disse que seria importante avaliar-se a situação do serviço noturno de táxis no concelho, que não 

existe, bem como da questão da relocalização da praça de táxis. O senhor Presidente da Câmara 
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solicitou que os serviços do Departamento Administrativo e Financeiro informassem das 

obrigações dos concessionários do serviço de táxis, nomeadamente, os que estão junto ao hospital. 

- Relembrou a medida aprovada pela Câmara Municipal há cerca de um ano, o Plano de 

Arborização, que melhoraria a questão dos espaços verdes no concelho. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o senhor Vice-Presidente da Câmara iria colocar a questão aos serviços no 

sentido de se elaborar o caderno de encargos para o Plano de Arborização. ---------------------------  

- Questionou quais os desenvolvimentos em relação à questão que sinalizou, no dia 29 de março, 

dos animais errantes nos Casais do Júlio. O senhor Presidente da Câmara informou que iria 

enviar um e-mail para a Veterinária Municipal dando conhecimento da persistência do problema.   

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

Deliberação n.º 542/2016: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade e votação nominal, a 

proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que a sequência da 

ordem do dia fosse alterada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A Câmara Municipal passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, pela ordem que 

ficam registados na presente ata, resultante da deliberação acima registada, tendo tomado as 

seguintes deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

1) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de 2015 – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 543/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea i) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com três votos a 

favor, dos edis da Coligação Democrática Unitária, dois votos contra, dos senhores Vereadores do 

Partido Social Democrata, e duas abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Socialista, 

aprovar os documentos de prestação de contas do Município de Peniche, do exercício de 2015, os 

quais apresentam, quanto aos principais indicadores, os seguintes valores: ---------------------------  

A - Controlo orçamental da despesa: 

- Compromissos assumidos  ................................ 16 508 944,04 € 

- Despesa paga  .................................................... 15 928 500,50 € 

B – Controlo orçamental da receita: 

- Receita cobrada ................................................. 17 900 199,32 € 

C – Balanço: 

- Total do Ativo Líquido  ..................................... 40 273 088,46 € 

- Total dos Fundos Próprios  ................................ 19 292 021,21 € 

- Total do Passivo  ............................................... 20 981 067,25 € 

D – Demonstração de resultados: 

- Total de Custos e Perdas  ................................... 15 596 715,25 € 

- Total dos Proveitos e Ganhos  ........................... 16 230 481,60 € 

- Resultado Líquido do Exercício  ............................ 633 766,35 € 

E – Fluxos de caixa: 

- Saldo inicial  ........................................................ 2 001 903,75 € 

- Total dos recebimentos  ..................................... 17 534 661,04 € 

- Total dos pagamentos  ....................................... 17 225 581,15 € 

- Saldo final  ........................................................... 2 310 983,64 € 

F – Resultado líquido do exercício:  .................................. 633 766,35 € 

a) Resultado transitado (59)  ......................................  - 157 783,60 € 
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a) Reforço do património (51)  ..................................... 452 183,61 € 

b) Reservas legais (571) (5%) ........................................ 23 799,14 € 

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados por todos os membros da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas 

as folhas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 

1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. --------------------  

Os senhores Vereadores do partido Social democrata apresentaram a seguinte declaração de voto  

«Os Vereadores do PSD votam contra os Documentos de prestação de contas do Município de 

Peniche, relativos à gerência de 2015 – Pelouro das finanças, com os seguintes esclarecimentos 

e argumentos: 

1. A Prestação de Contas do Município compete ao executivo da CDU – aos vereadores da 

oposição compete verificar se as contas são apresentadas de forma correta e o escrutínio 

do Relatório de Gestão para ver se corresponde à realidade; 

2. A vertente técnica dos documentos, tendo em conta a sua especificidade e a reconhecida 

competência dos técnicos municipais envolvidos na elaboração da documentação, não 

nos merece reparo;  

3. Já no que respeita ao Relatório de Gestão exigimos que seja mais do que uma peça de 

propaganda da CDU – exigimos honestidade, verdade e adesão à realidade: o contrário 

daquilo que, em boa medida, nos foi apresentado; 

4. A oposição não serve apenas para aplaudir, nem apenas para discordar – serve para 

fiscalizar, para exigir e para ajudar melhorar as decisões e os documentos – e 

infelizmente, o "mar de rosas" descrito no Relatório de Gestão não corresponde à 

realidade do concelho de Peniche, nem as políticas são descritas de forma séria e 

honesta; 

5. Salientámos que os seguintes aspetos do Relatório de Gestão não espelham a realidade 

de Peniche e das políticas levadas a cabo pelo executivo CDU: 

A. A descrição feita de um concelho idílico, resultado de uma “estratégia de 

governação bem-sucedida” não tem correspondência na realidade económica, 

social e patrimonial do concelho de Peniche, onde falta o emprego, abunda 

carência social, sobram as casas devolutas nos centros históricos, faltam os 

acessos às praias, inexiste a salvaguarda do património natural e edificado, falta 

contacto com os cidadãos, coordenação política e capacidade de resolução de 

problemas – falta, em suma, estratégia; 

B. As expressões elogiosas da sustentabilidade social e económico-financeira são 

especialmente desadequadas quando Peniche apresenta graves problemas de 

falta de emprego, revelando grandes dificuldades na fixação de empresas, uma 

evidente fragilidade e falta de renovação no tecido empresarial e uma grave crise 

no comércio local;  

C. Recusamos que se afirme que há uma “política fiscal amiga das famílias”, visto 

que a receita do IMI tem vindo a crescer à custa das famílias e nem a minoração 

do IMI familiar se fixou no máximo como o PSD propôs; 

D. Recusamos que se afirme que há uma “política fiscal competitiva com as 

empresas”, quando a autarquia lançou a derrama, que obviamente prejudica as 

decisões de investimento em Peniche e em nada contribui para a regeneração do 

nosso tecido empresarial, e quando nada mais foi feito para incentivar a criação 

de empresas; 

E. Recusamos, finalmente, que se omita que a regressão do valor da dívida e do 

prazo médio de pagamento a fornecedores se fica a dever, essencialmente ao 

imperativo legal que constitui, desde 2012, a Lei dos Compromissos e 
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Pagamentos em Atraso, e que só então as contas da autarquia se começaram a 

endireitar; 

6. Consideramos que o exercício retórico que a CDU pretendeu fazer neste Relatório é um 

desrespeito pelas pessoas de Peniche, que sentem que as oportunidades passam ao lado 

da sua terra, que não encontram emprego, que não veem quaisquer melhorias nas suas 

condições de vida, que não encontram respostas para os seus problemas.  

A obstinada recusa do Presidente da Câmara em atender aos contributos que apresentámos para 

tornar o texto mais equilibrado e correspondente à realidade, em contraste com a disponibilidade 

manifestada na discussão das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, motivam o nosso 

voto contra.»  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu conta das correções das gralhas existentes e da introdução 

de um novo parágrafo no documento original, relativo à comunidade de etnia cigana, tendo por 

base as intervenções quer do Partido Social Democrata quer do Partido Socialista. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse que o parágrafo, em causa, ao dizer que tem sido efetuada a 

monitorização sistemática da comunidade de etnia cigana, não vertia aquilo que havia sido a 

intervenção dos membros da Câmara, na última reunião. Considerou que, se a monitorização tem 

acontecido, não tem sido eficaz, nem tão pouco reportada à Câmara Municipal. Disse que quando 

se refere ao crescimento exponencial da população de etnia cigana, colocou a palavra exponencial 

entre aspas, na medida em que não têm dados. O senhor Vereador Ângelo Marques reiterou o 

facto dos documentos terem um conteúdo extremamente elogioso, tendo em conta aquilo que é o 

estado atual do Município, dizendo que não verificou qualquer alteração relativamente a este ponto 

e que não se pode rever neste otimismo tão elevado. O senhor vereador Jorge Gonçalves disse 

que a informação de que a comunidade está a ser monitorizada pelas forças de segurança não é 

suficiente, na medida em que tem sido solicitada, sistematicamente, informação relativamente ao 

ponto de situação e nunca foi disponibilizada. Disse que o relatório deveria ser sobre as opções 

políticas da Câmara e sobre o que se desenvolveu durante o ano de 2015. Relativamente à prestação 

de contas disse não ter nada a acrescentar. O senhor Vereador Filipe Sales relembrou as questões 

levantadas pelo Partido Social Democrata relativamente à sustentabilidade ambiental, social e 

económico-financeira e disse que relativamente às questões de cunho técnico não tinham qualquer 

objeção, até porque não tinha havido tempo suficiente para dissecar todos os documentos 

disponibilizados. Reiterou o que havia sido dito pelo senhor Vereador Ângelo Marques, que se 

trata de um documento elogioso, designadamente no que respeita ao tecido empresarial e ao 

comércio e serviços. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que não era por constar 

deste documento a questão da maior atratividade ou de desenvolvimento do concelho que o 

concelho é mais atrativo ou se desenvolveu mais, trata-se de uma opinião, que não deve ser levada 

a mal, só por ser diferente das restantes. Chamou à atenção para os dados oficiais existentes, dando 

como exemplo, entre outros que já havia dado na reunião anterior, que, comparando 2014 com 

2015, no mesmo período, Peniche tinha, em 2014, mil quinhentos e quinze desempregados e em 

2015, mil trezentos e cinquenta e nove. Disse não esconder que existem problemas na estrutura da 

economia do concelho, dando como exemplo o comércio local, que considera um problema 

nacional, todavia, julga que noutras áreas tem-se visto o aparecimento de novos projetos e a 

reformulação de outros. O senhor Vereador Ângelo Marques chamou à atenção, uma vez mais, 

para o facto de não se poder ser muito otimista no relatório de gestão, dando como exemplo a 

diminuição do número de desempregados, também por terem emigrado e não, por haver mais 

emprego. O senhor Vereador Ângelo Marques declarou que: «Estava em condições de votar, uma 

vez que o parecer do ROC era conclusivo e aprovou as contas sem quaisquer reservas, todavia, 

tinha intenção de se abster pelo facto de não se rever em muitas das referências feitas no relatório, 

onde há um elogio exagerado ao estado atual do Município e do concelho. O senhor Presidente 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 18.04.2016 * Livro 107 * Fl.291 

da Câmara manifestou a sua satisfação por, em sede de Revisão Oficial de Contas, as contas 

terem sido aprovadas sem qualquer tipo de reservas. ------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou que: «Votou pela abstenção porque considerou que 

a prestação de contas é constituído por documentos técnicos, que não coloca em causa, e que se 

tivesse que votar o relatório por si só, não o faria desta forma, dizendo que 2015 foi um ano muito 

mau, do ponto de vista da atividade da Câmara Municipal, sem que nada de relevante tenha 

acontecido.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores do Partido Social democrático apresentaram a seguinte declaração de 

voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

«Os Vereadores do PSD votam contra os Documentos de prestação de contas do Município de 

Peniche, relativos à gerência de 2015 – Pelouro das finanças, com os seguintes esclarecimentos 

e argumentos: 

1.A Prestação de Contas do Município compete ao executivo da CDU – aos vereadores da 

oposição compete verificar se as contas são apresentadas de forma correcta e o escrutínio do 

Relatório de Gestão para ver se corresponde à realidade; 

2.A vertente técnica dos documentos, tendo em conta a sua especificidade e a reconhecida 

competência dos técnicos municipais envolvidos na elaboração da documentação, não nos merece 

reparo;  

3.Já no que respeita ao Relatório de Gestão exigimos que seja mais do que uma peça de 

propaganda da CDU – exigimos honestidade, verdade e adesão à realidade: o contrário daquilo 

que, em boa medida, nos foi apresentado; 

4.A oposição não serve apenas para aplaudir, nem apenas para discordar – serve para fiscalizar, 

para exigir e para ajudar melhorar as decisões e os documentos – e infelizmente, o "mar de rosas" 

descrito no Relatório de Gestão não corresponde à realidade do concelho de Peniche, nem as 

políticas são descritas de forma séria e honesta; 

5.Salientámos que os seguintes aspetos do Relatório de Gestão não espelham a realidade de 

Peniche e das políticas levadas a cabo pelo executivo CDU: 

A.A descrição feita de um concelho idílico, resultado de uma “estratégia de governação bem 

sucedida” não tem correspondência na realidade económica, social e patrimonial do concelho de 

Peniche, onde falta o emprego, abunda carência social, sobram as casas devolutas nos centros 

históricos, faltam os acessos às praias, inexiste a salvaguarda do património natural e edificado, 

falta contacto com os cidadãos, coordenação política e capacidade de resolução de problemas  – 

falta, em suma, estratégia; 

B.As expressões elogiosas da sustentabilidade social e económico-financeira são especialmente 

desadequadas quando Peniche apresenta graves problemas de falta de emprego, revelando 

grandes dificuldades na fixação de empresas, uma evidente fragilidade e falta de renovação no 

tecido empresarial e uma grave crise no comércio local;  

C.Recusamos que se afirme que há uma “política fiscal amiga das famílias”, visto que a receita 

do IMI tem vindo a crescer à custa das famílias e nem a minoração do IMI familiar se fixou no 

máximo como o PSD propôs; 

D.Recusamos que se afirme que há uma “política fiscal competitiva com as empresas”, quando a 

autarquia lançou a derrama, que obviamente prejudica as decisões de investimento em Peniche e 

em nada contribui para a regeneração do nosso tecido empresarial, e quando nada mais foi feito 

para incentivar a criação de empresas; 

E.Recusamos, finalmente, que se omita que a regressão do valor da dívida e do prazo médio de 

pagamento a fornecedores se fica a dever, essencialmente ao imperativo legal que constitui, desde 

2012, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e que só então as contas da autarquia 

se começaram a endireitar; 
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6.Consideramos que o exercício retórico que a CDU pretendeu fazer neste Relatório é um 

desrespeito pelas pessoas de Peniche, que sentem que as oportunidades passam ao lado da sua 

terra, que não encontram emprego, que não vêem quaisquer melhorias nas suas condições de 

vida, que não encontram respostas para os seus problemas.  

A obstinada recusa do Presidente da Câmara em atender aos contributos que apresentámos para 

tornar o texto mais equilibrado e correspondente à realidade, em contraste com a disponibilidade 

manifestada na discussão das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, motivam o nosso 

voto contra.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Coligação Democrática Unitária apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------------  

«A CDU votou favoravelmente a prestação de contas relativas ao ano de 2015 por um conjunto 

muito vasto de razões, algumas das quais estão claramente refletidas nos documentos aprovados: 

1.  A prestação de contas da Câmara Municipal de Peniche exige, desde 2013, a emissão de um 

parecer de um Revisor Oficial de Contas. O parecer elaborado sobre as contas de 2015, após 

prolongada análise dos documentos da CMP e dos SMAS é favorável, e pela primeira vez 

nestes três últimos anos, sem qualquer tipo de reservas ou condicionantes, sinal do enorme 

rigor e qualidade técnica do conjunto de documentação que integra a Prestação de Contas. 

  

2. A situação económica e financeira da Câmara Municipal de Peniche que acompanha os 

documentos de prestação de contas de 2015 é manifestamente positiva e sustentada por um 

leque de indicadores e de informações que refletem com clareza esse progresso, dos quais 

destacamos: 

  

2.1. A evolução global da dívida da CMP, que se situa no final de 2015 em 8,96 milhões de 

euros tem relevado uma significativa redução desde 2012, apesar de ter sido recentemente 

acrescida com as unidades de participação do município de Peniche no FAM – Fundo 

de Apoio Municipal, no montante de 676.000 euros. 

2.2. O prazo de pagamento a fornecedores atingiu os mínimos históricos de sempre pois 

todas as faturas são atualmente liquidadas na data do respetivo vencimento, situação 

esta que é inédita nas décadas mais recentes da história do Município de Peniche. 

2.3. O grau de liquidez geral apresentado é elevado e traduz uma saúde financeira bastante 

positiva e indispensável para os grandes desafios e compromissos que se projetam 

concretizar nos próximos anos 

2.4. As taxas de execução orçamental da receita e da despesa, na sequência do que já se tinha 

verificado em 2014, são as maiores dos últimos trinta anos e demonstram o cada vez 

maior realismo das contas municipais e a inexistências de empolamentos para assegurar 

o seu equilíbrio.   

  

3. Em 2015 foram aprovados os protocolos de apoio financeiro celebrados com as instituições 

particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho de Peniche, no montante global de 

1.277.000 euros, para apoiar a construção de equipamentos sociais do Centro de 

Solidariedade e Cultura de Peniche, do Centro de Dia da Serra D´El Rei, da Cercipeniche e 

da Santa Casa da Misericórdia de Peniche.  

          

4. Em 2015, com a forte participação de dezenas de entidades, foi concretizada a aprovação da 

Carta Local do Associativismo, que confirmou a importância da ação do tecido associativo 

nas áreas social, cultural, recreativa e desportiva do concelho de Peniche e que definiu os 

principais eixos de intervenção estratégica de dinamização do Associativismo Local como 

são a cooperação interassociativa, a mobilização interna das associações, a valorização e a 

capacitação do tecido associativo do nosso concelho. 
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5. O ano de 2015 foi também o ano de arranque do denominado Portugal 2020, e o Município 

de Peniche teve oportunidade de apresentar algumas candidaturas muito relevantes para o 

seu futuro, como foram os casos da “Remodelação da ETAR de Peniche” com um 

investimento total superior a 6,5 milhões de euros que já foi aprovada, a candidatura ao 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Peniche, com um investimento 

total previsto superior a 5,2 milhões de euros, também aprovado com uma dotação financeira 

de comparticipação no valor de 4,5 milhões de euros e a candidatura para a Região Oeste 

promovida pela Comunidade Intermunicipal (ITI) que inclui alguns investimentos relevantes 

para o nosso concelho como é o caso do novo Centro Escolar de Atouguia da Baleia e do 

Forte da Consolação.  Relevantes foram também as parcerias que o Município de Peniche 

integrou em matéria de DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária que viram as 

suas estratégias aprovadas no quadro do LeaderOeste e da ADEPE, rural e costeira 

respetivamente. 

 

6. O ano de 2015 significou também a consolidação do processo de descentralização com as 

quatro freguesias do concelho, prosseguindo a aplicação dos protocolos de delegação de 

competências aprovados para o atual mandato autárquico, significando, para este ano,  uma 

verba superior a 600.000 euros. 

 

 

7. Em 2015 as obras municipais por administração direta assumiram particular relevância e 

demonstraram a elevada competência e profissionalismo dos trabalhadores municipais. A 

construção do edifício do fórum de Serra D’El Rei, a intervenção no Centro Interpretativo da 

Ilha da Berlenga, a construção de armazém para armazenamento de produtos fitossanitários, 

a reabilitação do parque escolar, a intervenção nos bairros sociais e a conclusão da 

construção do minimercado e snack-bar do Parque Municipal de Campismo são alguns dos 

exemplos de obras realizadas pela Câmara Municipal que muito enriqueceram o nosso 

património. 

  

8. Em termos de intervenção nos bairros sociais o ano de 2015 também trouxe boas perspetivas 

traduzidas no desenvolvimento do concurso para a empreitada de reabilitação de 18 fogos do 

Bairro do Calvário, e na aprovação integral do PAICD - Plano de Ação Integrado para as 

Comunidades Desfavorecidas, apresentado no quadro do PEDU e que integra sete operações 

de iniciativa municipal, com um investimento que ascende a 1 167 100 euros. Destas 

intervenções, salientam-se a reabilitação integral de mais 12 fogos devolutos do Bairro do 

Calvário, a reabilitação de espaços públicos envolventes a bairros sociais, e a recuperação 

de edifícios destinados a intervenção social e comunitária a promover pelo Município junto 

de alguns desses bairros.  

  

Todo este conjunto de factos inquestionáveis são alguns dos argumentos que nos levaram a 

votar favoravelmente a prestação de contas de 2015 da Câmara Municipal de Peniche. São factos 

que merecem também uma particular palavra de reconhecimento a todos os trabalhadores 

municipais que contribuem diariamente para o sucesso do trabalho desenvolvido pelo município 

de Peniche nas suas mais variadas vertentes. A todos eles também o nosso voto de reconhecido 

agradecimento pela dedicação e pelos esforços desempenhados.» -------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não serem da mesma opinião, dando conta da redução 

significativa da divida da Câmara, de treze para oito milhões, aproximadamente. Relativamente 
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ao grau de execução orçamental da Câmara disse ser muito significativo, chamando à atenção para 

o prazo de pagamento a fornecedores ser o menor de sempre, facto que tem a ver com o tipo de 

gestão autárquica, assim como um conjunto de aspetos já referidos na sua intervenção inicial, os 

quais são muito claros nos diversos domínios.  -------------------------------------------------------------     

 

Por ter saído da reunião, o senhor Vereador Ângelo Marques, não participou na apreciação e 

votação dos pontos que se seguem. ---------------------------------------------------------------------------  

 

2) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Mafra (POC - 

Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel): ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 544/2016: Após os senhores Nuno Cativo, Diretor do Departamento de Energia 

e Ambiente, e Alexandra Tormenta, Técnica Superior de Urbanismo, da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, terem feito uma apresentação exaustiva da proposta de parecer a apresentar 

pelo Município de Peniche à Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao POC ACE - Programa 

da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel, a Câmara Municipal deliberou concordar com as 

alterações relativas ao Modelo Territorial, indicadas no parecer dos serviços. No que se refere aos 

Planos de Praia, a Câmara Municipal deliberou concordar com a retificação das tipologias (de 

Periurbanas para Urbanas) das praias do Baleal Norte, Baleal Sul, Baleal Campismo, Quebrado e 

Porto da Areia Sul, e reservar uma apreciação mais detalhada e definitiva, a enviar posteriormente 

à APA, sobre todos os Equipamentos e Apoios de Praia, instalados ou a instalar nas praias do 

concelho. A Câmara entendeu, ainda, que devem ser convenientemente esclarecidas as valências, 

formais e funcionais, dos APM (Apoios de Praia Mínimos), bem como as suas obrigações e futura 

convivência com os restantes Apoios e Equipamentos, uma vez que esses aspetos levantam 

dúvidas e geram algumas preocupações. Este assunto deverá voltar a ser apreciado na próxima 

reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

relativos à gerência de 2015 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -----------------  
Deliberação n.º 545/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea i) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os documentos de 

prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 

Peniche, do exercício de 2015. --------------------------------------------------------------------------------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados por todos os membros da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas 

as folhas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 

1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 5609/16)  

 

4) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016 – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 546/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos edis da Coligação 

Democrática Unitária, dois votos contra, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, e 

uma abstenção, do senhor Vereador Jorge Gonçalves, do Partido Socialista, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 36/2016, de 11 de abril de 2016, que se anexa, proponho 

que a Câmara Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeta a aprovação da Assembleia Municipal a revisão aos 

documentos previsionais, para o ano 2016 (modificação n.º 9), conforme consta dos documentos 
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anexos à referida informação.» -------------------------------------------------------------------------------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados por todos os membros da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas 

as folhas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 

1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (Doc. 278 NIPG 

6087/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que a única alteração que se verificou teve a ver com a 

inscrição no memorial aos presos políticos. O senhor Vereador Filipe Sales disse serem contra 

esta situação, uma vez que a discussão sobre esta matéria deveria ser prévia à inscrição no Plano 

Plurianual Investimentos (PPI) e considera que se deveria remeter à Assembleia Municipal a 

inscrição do PPI com o valor de 75 000,00 euros, sabendo que os 10 000,00 euros não são 

suficientes. Disse que por uma questão de consciência consideravam que deveriam votar contra, 

porque a Câmara Municipal ainda não decidiu sobre a hipótese de construir o memorial. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves questionou se, nesta fase, e depois de andarem a discutir o assunto há 

tanto tempo, existia a noção de quanto é que o memorial poderia custar. Esclareceu que, 

atualmente, a regra orçamental é bastante realista, não fazendo sentido falar-se em 1.000,00 euros 

se, à partida, se sabe que vai custar 75.000,00 euros. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

sugeriu que se iniciasse o processo de construção do memorial com 25.000,00 euros e que no ano 

seguinte se reajustasse à realidade com 50.000,00 euros. O senhor Vereador Filipe Sales disse que 

o assunto apresentava duas dimensões distintas, primeiro a desconsideração para com a 

Assembleia Municipal e a segunda, o facto de ao, se inscrever no PPI, estar-se a assumir que é 

para fazer, dizendo que, até à data, ainda não viu ser dito de forma taxativa, por parte da Câmara 

Municipal, que o memorial e para ser executado. Disse que não há necessidade de se inscrever no 

PPI, para se admitir a possibilidade de desenvolver. Foi esclarecido pela senhora Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro que não se pode iniciar o desenvolvimento de uma 

ideia que não esteja prevista em orçamento. O senhor Presidente da Câmara apresentou a 

proposta final que submeteu a votação.  

 

5) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016 – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 547/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a proposta da primeira revisão ao Orçamento da Receita, ao 

Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2016, dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche. ------------------------------------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados por todos os membros da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas 

as folhas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 

1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 5612/16)  

 

6) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia Local (PAEL) – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 548/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 15 de 

abril de 2016, proponho que a Câmara Municipal, delibere homologar e remeter à Assembleia 

Municipal, a informação sobre a execução do Programa de Apoio à Economia Local – PAEL, no 
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1.º trimestre de 2016, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 43/2012, de 

28 de agosto.» (Doc.279 NIPG 6159/16) --------------------------------------------------------------------  

 

7) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da 

Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 549/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e na sequência das deliberações n.º 396/2016 e 525/2016, tomadas pela Câmara 

Municipal de Peniche, em reuniões de 16 de março e 11 de abril de 2016, e considerando a 

informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 15 de abril de 2016, dando 

conhecimento que os concorrentes se manifestaram, no período de audiência prévia, por escrito, 

não apresentando qualquer reclamação, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência estabelecida na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, delibere solicitar, à Assembleia Municipal, autorização para que o Município 

contrate um empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em 

Ferrel, com a entidade bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas condições constantes da sua 

proposta n.º 548/2016, datada de 07 de abril de 2016, de que se destacam: Montante do 

empréstimo: até 387.000,00€; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 0,975%.» 

(Doc.280 NIPG 6158/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Protocolo de colaboração – Município de Lisboa: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 550/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Município de Lisboa, que tem como objeto, nos termos 

da cláusula primeira, o estabelecimento de uma parceria entre o Museu do Aljube – Resistência 

de Liberdade e o Museu Municipal de Peniche versando a promoção do estudo, preservação, 

valorização e divulgação da memória histórica associada à Cadeia do Aljube e à Cadeia do Forte 

de Peniche, enquanto testemunho da resistência ao fascismo durante o regime do Estado Novo.» 

(Doc.281 NIPG 6084/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 551/2015: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que os assuntos da ordem do dia ainda não 

apreciados e votados fossem retirados da ordem do dia e apreciados na próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, que se realizará no dia 26 de abril de 2016, nos termos da deliberação n.º 

628/2013, tomada pela Câmara Municipal, em 22 de outubro de 2013. --------------------------------  

 

Deliberação n.º 552/2015: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que reunião ordinária, que se realizará no 

dia 2 de maio de 2016, tenha início às nove horas. --------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 
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Deliberação n.º 553/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, 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. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte e uma horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 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, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

13 de junho de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------  

 

 

 

 


