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ATA  N.º  5/2016 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 24  DE JUNHO DE 2016: 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de 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), Silvino Doirado Conceição João 
(PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, 
Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro 
Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), 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), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória 
Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana Colaço 
Rocha (PS), Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura 
Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Inês Luís de Oliveira (PSD) e Luís Alberto Santos 
Costa (PS) reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, para a sua 
sessão de junho de dois mil e dezasseis, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. 
2.º - Período de antes da ordem do dia. 

1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente recebido; 
2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar; 
3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 

3.º - Período de intervenção do público. 
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 alteração ao 
Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2016; 

3) Apreciação e votação da proposta Câmara Municipal para a designação do 
júri de recrutamento de um titular para o cargo de chefe da Divisão de Energia e 
Ambiente do Município de Peniche; 

4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a prestação 
de contas consolidadas, relativas ao ano de 2015. 

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

quarenta e cinco minutos, encontrando-se na sala vinte e três os vinte e cinco membros 
que compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceram no decurso da sessão, e passaram de imediato a participar nos 
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trabalhos, a senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS), quando decorria o período de 
apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar, e 
o senhor João Manuel de Jesus Gomes (PS), quando decorria o período de apreciação de 
outros assuntos de interesse para o Município. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro 
(CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Inês Luís de Oliveira (PSD) e Luís 
Alberto Santos Costa (PS) encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da 
Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), José 
António Leitão da Silva (PSD) e Henrique André da Silva Estrelinha (PS) que 
comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro. Os senhores Inês Fitas Cação (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira 
(CDU), Marcelino Lourenço Pereira (PSD), Carlos Miguel Teodoro Ratola (PSD), 
Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), Nuno Miguel 
Vitória Carriço (PS), Humberto Martins Perdigão (PS), Célia Maria Bernardo Lourenço 
(PS) e Manuel Rodrigues Silva Évora (PS), por serem os membros que se seguiam nas 
respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, 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 sessão foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada pelo 
Assistente Técnico Pedro Ferreira. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 3 e 4/2016, referentes à sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de abril de 2016, realizada nos dias 28 e 29 de abril, tendo sido 
dispensada a leitura das mesmas por os respetivos textos terem sido previamente 
distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. 

 
Postas à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 3/2016 – Aprovada, por unanimidade, com dezassete votos a favor.  
Ata n.º 4/2016 – Aprovada, por unanimidade, com treze votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

Municipal que estiveram presentes nas reuniões a que elas respeitavam, observando o n.º 
3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
PRESTAÇÃO DE INFORM AÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido 

desde a última sessão ordinária da Assembleia Municipal se encontrava disponível para 
consulta, na plataforma digital destinada aos documentos referentes às sessões da 
Assembleia Municipal, dispensando-se, por isso, a sua leitura. 

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se 

verificado as seguintes intervenções: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos: 
«Uma saudação, muito especial, pelo 87.º aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, não só por cumprirem mais um ano ao serviço da segurança e 
do bem-estar das pessoas do nosso concelho, mas, também, pelo investimento que fizeram em novos 
espaços formativos e em novos equipamentos, resultante de parcerias com a autarquia, com projetos 
do GAC Oeste e com empresas locais, e que irá permitir o futuro funcionamento, em Peniche, de 
uma unidade local de formação na área do salvamento marítimo, pelo que gostaria de dar esta dupla 
saudação a todos os bombeiros que fazem o dia-a-dia desta prestimosa organização local, mas 
também aos seus dirigentes e a todos os que fizeram com que estes oitenta e sete anos se possam 
saudar com este nível de sucesso, que, obviamente, a todos diz respeito e que o nosso concelho não 
deixará de agradecer. Parabéns aos bombeiros voluntários!»  

«Uma saudação pelos aniversários da elevação das povoações de Ferrel e da Serra d’El-Rei 
à categoria de vilas. A vila de Ferrel celebrou cinco anos, no passado dia 22 de junho, e a vila da 
Serra d’El-Rei celebrará treze anos, no próximo dia 1 de julho. A elevação de estes dois territórios 
a vila correspondeu a um processo de desenvolvimento que é notório, pelo que os autarcas e as 
populações da Serra d’El-Rei e de Ferrel estão de parabéns.» 

«Um voto de louvor para três atletas que, de algum modo, têm ligação a Peniche e que 
estão selecionados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A saber, a Telma Santos, que já nos 
habituou, é uma atleta campeã de badminton, que tem as suas origens aqui na nossa cidade. Saúdo, 
nesta nomeação da Telma Santos, o trabalho que foi feito por um clube local, que às vezes nos 
esquecemos que está na base deste sucesso, neste caso o Clube Stella Maris de Peniche, que associo 
neste voto. A segunda nomeação é para a Victoria Kaminskaya, que também já nos habituou aos 
sucessos. Atouguieira de nascimento e residência, no nosso concelho, uma nadadora emérita, 
reconhecida internacionalmente, cujo crescimento está associado a uma colaboração que existiu, 
associada à piscina municipal, entre o Município e o Clube Naval, que permitiu que ela tivesse um 
percurso que chegou a este nível olímpico, que, obviamente, nos deixa muito orgulhosos. Uma 
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terceira referência para um tenista, o Gastão Elias, que, não sendo de Peniche, é da Lourinhã, é 
descendente de um penicheiro, e junta a esta saudação o Clube de Ténis de Peniche, uma vez que 
foi no Clube de Ténis que o Gastão Elias começou a descobrir-se como o grande profissional que 
hoje é, a tal ponto que o leva aos Jogos Olímpicos.» 

«Uma saudação e congratulação pela qualidade das nossas praias, porque, mais uma vez, 
temos sete bandeiras azuis, tendo sido recuperada a bandeira azul de São Bernardino. Sete 
bandeiras azuis em trezentos e catorze galardões que são atribuídos em Portugal, o que vale a pena 
frisar. Trata-se de um galardão atribuído pela Associação Europeia da Bandeira Azul, portanto 
europeu. Juntar a esta saudação as onze bandeiras douradas, no ano passado foram nove, em 
trezentos e oitenta e dois galardões que foram atribuídos a nível nacional, pela Quercus, que 
premeia a qualidade global das praias. E um terceiro reconhecimento por termos duas praias que 
foram distinguidas pela Associação Zero, que é uma associação ambientalista que lida com a 
questão da poluição das águas e das praias. Foram distinguidas as duas praias da Consolação, por 
zero poluição. Em setenta e uma nomeações a nível nacional, duas delas são praias do nosso 
concelho. Fica esta congratulação por vermos reconhecida desta forma, objetiva e clara, a qualidade 
das nossas praias.» 

«Uma felicitação especial ao PAC – Peniche Amigos Clube, pelo trabalho que tem 
desenvolvido e por ter estado presente em quatro finais de futsal, o que é um facto importante. Vale 
a pena celebrar este entusiasmo e esta dedicação.» 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou, verbalmente, o seguinte voto: 
«Um voto de louvor à equipa portuguesa de Stand Up Paddle, que esteve nos campeonatos 

europeus e trouxe a medalha de bronze para Portugal, especialmente aos atletas do clube da nossa 
terra, o Peniche Surfing Clube, pela sua prestação.» 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos: 
«Um voto de louvor ao Grupo Desportivo Atouguiense, que terminou agora uma 

excelente época desportiva, com a subida à divisão de honra da equipa sénior e da equipa de juvenis, 
e pelo excelente trabalho nos escalões de escolas, com as dificuldades que tiveram ao longo da 
época.» 

«Um voto de louvor à nadadora Victoria Kaminskaya, pelos mínimos obtidos que lhe 
permitem participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.» 

«Um voto de louvor à atleta Miriam Tavares, também de Atouguia da Baleia, que se 
sagrou campeã europeia de atletismo pela equipa do Sporting.» 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, em nome da bancada do Partido Social Democrata se associava à 

generalidade dos votos que os senhores Rogério Cação e Álvaro Amador formularam, 
com um destaque especial para os Bombeiros, pelo trabalho extraordinário que têm 
realizado, não só pelo seu trabalho diário, mas também pelo esforço de investimento na 
formação, que lhes permite destacarem-se de outras corporações, e pela capacidade de 
irem à procura de equipamentos e material que os proteja no exercício da atividade que 
desempenham, e para o PAC – Peniche Amigos Clube, pelo interessante trabalho de 
envolvimento, porque é visível o seu envolvimento como uma comunidade e a amizade. 
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Disse, ainda, que se associava aos votos do senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Felicitou a Acompanha pela realização do evento Drogas Népia, que foi um 
sucesso, e pela reabilitação e reabertura do edifício onde funcionou o infantário O 
Traquinas, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche. Acrescentou que foi um 
excelente exemplo de reabilitação urbana, que possibilitou a devolução à cidade de um 
edifício que marcou gerações de penicheiros. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO  

 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se 

verificado as seguintes intervenções: 
 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que viu no sítio do Município na Internet que o Município celebrou um 

contrato que o vai envolver no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 
mas que considera que o que está no sítio do Município na Internet é pouco, 
relativamente ao que se deve dar a conhecer à Assembleia Municipal e aos munícipes, 
pelo que gostaria de saber quais são as prioridades e os prazos do plano. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que: 
- Algumas das questões que irá colocar ao senhor Presidente da Câmara já foram 

colocadas em sessões anteriores da Assembleia Municipal. 
- O serviço de toponímia do Município continua a não dar respostas e a Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia já endereçou vários ofícios a solicitar a atribuição de 
nomes de ruas, estando limitada na atribuição desses nomes, porque a Câmara Municipal 
não lhe dá qualquer resposta. Alguns dos referidos ofícios já foram enviados há mais de 
três anos. 

- Queria realçar, também, a situação semafórica que existe na freguesia de 
Atouguia da Baleia, que também é um assunto recorrente, há mais de dez anos, não tendo 
havido desenvolvimento. 

Em sessões anteriores, da Assembleia Municipal, falou-se numa possível reunião 
entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, mas não sabe quando se realizará essa 
reunião e quando se resolverá o problema. 

Os anos vão-se passando e o equipamento vai-se degradando, estando, neste 
momento, bastante degradado e a colocar em perigo quem circula nas vias, quer peões 
quer automóveis. 

- O Município limpou um terreno, em São Bernardino, mas, como já referiu na 
última sessão da Assembleia Municipal, o aspeto atual do terreno não dignifica o espaço, 
porque está completamente conspurcado. 

O senhor Presidente da Câmara disse que iria pressionar o Instituto de Gestão 
Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. para que o espaço ficasse agradável, mas o 
certo é que está na mesma. 

Não sabe se o terreno pertence ao Instituto, ou não, contudo, deve arranjar-se 
uma solução e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, como sempre, está disponível 
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para colaborar. 
- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem recebido muitas reclamações 

sobre os espaços verdes da localidade da Consolação, por o Município, nestes últimos 
tempos, não ter feito qualquer tipo de manutenção. 

A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem dado conhecimento dessas 
reclamações à presidência da Câmara Municipal de Peniche. 

As pessoas têm dificuldade em entender o que se passa e deve encontrar-se uma 
solução para este problema. 

- Gostaria de saber em que fase está a construção de um parque para 
autocaravanas na localidade do Casal Moinho. 

Já tiveram lugar diversas reuniões e foram elaborados vários projetos, mas ainda 
não há uma solução. 

Este é um assunto que tem sido objeto de muitas reclamações junto da Junta de 
Freguesia, por os autocaravanistas utilizarem o parque de estacionamento da praia da 
Consolação. 

- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, no final do ano passado, remeteu 
um ofício à Câmara Municipal de Peniche, dando conhecimento da sua pretensão em 
adquirir um terreno, para instalar um armazém, e, após a aquisição, informou a 
presidência da Câmara Municipal do ato, na expetativa de que o Município 
comparticipasse no pagamento. Mas, até à data, a Junta de Freguesia ainda não teve 
qualquer resposta do Município. 

- Nas praias do Molhe Leste e Supertubos existem maus cheiros, provenientes da 
fábrica de peixe, o que coloca em causa a frequência dos veraneantes, pelo que se deveria 
de arranjar uma solução. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que gostaria de saber quais são as obras que integram a segunda fase do 

fosso das muralhas e o que se passa em relação às ervas da cidade de Peniche. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Licínio Pereira, disse que: 
- Há cerca de duas semanas, foi assinado o contrato do PEDU, que contempla 

cerca de cinco milhões e duzentos mil euros de investimento, com uma participação 
financeira de cerca de quatro milhões e quatrocentos mil euros. 

Este foi o resultado do acompanhamento que o Município fez, da candidatura 
que apresentou e do mérito que a candidatura teve, e, por isso, teve um prémio 
suplementar. 

Este contrato versa três grandes eixos, designadamente o programa de apoio às 
comunidades e aos territórios desfavorecidos, que se centrará na reabilitação de 
envolventes de bairros e de doze fogos do Bairro Senhor do Calvário, a regeneração 
urbana, que integrará a recuperação do edifício da antiga central elétrica, para instalar 
um centro cívico e intergeracional, a segunda fase do fosso das muralhas e o 
reordenamento da Rua 13 de Infantaria, em Peniche. 

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

- A Câmara Municipal já deliberou a constituição de uma Comissão de 
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Toponímia, tendo sido encarregado o senhor Vice-Presidente da Câmara para presidir a 
essa comissão, sendo a proposta final apreciada pela Câmara Municipal na próxima 
segunda-feira. 

- O terreno de São Bernardino é propriedade do Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, I.P. e irá apresentar à Câmara Municipal uma proposta para 
que o Município faça o arranjo do espaço, sendo a Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia ouvida antes da decisão final. 

- A comparticipação no pagamento do terreno adquirido para a instalação de um 
armazém não foi prevista no orçamento do Município para o corrente ano, pelo que irá 
tentar, ainda este ano, encontrar uma solução de envolvimento. 

- Já deu conhecimento da visita e da reunião que teve na fábrica de farinhas e 
óleos de peixe da empresa Narciso Dias & Filhos, L.da e das informações que a referida 
empresa lhe transmitiu, nomeadamente de que, no entender da empresa, o cheiro advém 
do facto de a ETAR não ser compacta, tendo a empresa se comprometido a criar um 
projeto de investimento para compactação da ETAR, para reduzir os odores. 

 
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: 
- Foram hoje abertas as propostas do parque infantil da Aroeira, na Consolação, 

e o valor é de nove mil euros. 
- Os semáforos é um dos temas a tratar com a empresa Infraestruturas de 

Portugal, S.A. e não tem conhecimento de problemas de insegurança relacionados com 
este equipamento. 

- O Município não tem conseguido dar resposta à manutenção dos espaços 
verdes da Consolação, por falta de meios humanos. 

- Assume que as ervas na cidade de Peniche são um problema. 
O processo de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, que obedece a legislação 

própria, datada de 2015, obriga a determinadas exigências às autarquias e às empresas. 
O Município fez investimento, tendo construído um espaço para o efeito, fez 

formação a quatro trabalhadores, adquiriu equipamento para as instalações e para o 
pessoal, e aguardou, durante catorze meses, que a entidade que fez a formação entregasse 
os diplomas, que são necessários para apresentar o processo de licenciamento. 

O processo de licenciamento foi entregue em abril, mas apenas está despachado 
porque houve deferimento tácito, porque nenhum prazo foi cumprido. 

Este não é um problema de Peniche, é um problema geral, e está assumido como 
uma preocupação para os autarcas do Oeste. 

A partir da próxima segunda-feira, os serviços do Município começarão a aplicar 
o herbicida. 

- Vai entregar aos membros da Câmara Municipal, com conhecimento à Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, a proposta final do parque para autocaravanas a instalar 
em terrenos municipais, sitos no Casal Moinho. 

- Esta semana, foi efetuada uma intervenção visando reduzir o impacto das 
autocaravanas em diversos pontos estratégicos da cidade de Peniche, nomeadamente na 
zona do Baluarte da Gamboa até ao Porto de Areia Norte. 

Foram elaborados um vídeo e um folheto para prestar informação aos 
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autocaravanistas. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Informou que foi hoje emitida a licença de utilização de um parque privado para 

autocaravanas, situado em Peniche. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que a Freguesia de Atouguia da Baleia não vai assumir a manutenção dos 

espaços verdes da localidade da Consolação, porque há muitas intervenções a fazer, 
nomeadamente na zona do Botado, onde nem há ligações da rede de rega, mas está 
disponível para colaborar com o Município na resolução do problema. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- Gostaria de recolocar a questão da não existência de um nadador-salvador junto 

à ilha do Baleal, no areal a norte do pontão de acesso à ilha. 
Recordou que, na última sessão da Assembleia Municipal, o senhor Presidente 

da Câmara disse que o assunto estava em negociações. 
Foi-lhe relatado, por um dos concessionários de um café da ilha, que houve a 

pretensão de colocar um nadador-salvador e ter um apoio de praia, mas foi negado pelo 
organismo competente. 

Gostaria de saber se este facto é verdadeiro e qual foi o motivo dessa eventual 
negação. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Gostaria de saber se a presidência da Câmara Municipal já se reuniu com o 

Pároco de Peniche, para análise da situação da casa mortuária de Peniche. 
Em 2015, saíram da casa mortuária do Município 153 funerais, até maio de 2015, 

saíram 68 funerais, e, até maio de 2016, saíram 26 funerais. 
Pensa que é urgente que se verifique o que se passa, porque o edifício custou uns 

milhares de euros. 
- Gostaria de saber quando é que será feita a desratização. 
- Não compreende alguns dados do relatório da atividade municipal, 

nomeadamente alguns procedimentos de aquisição que são referidos sem indicação do 
valor da adjudicação. 

- Gostaria de saber o valor total do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei. 
- Sabe que existem novos desenhos para alteração ao projeto inicial da obra de 

construção do futuro edifício da Biblioteca Municipal e gostaria de saber o ponto de 
situação desta obra. 

- Gostaria de saber o ponto de situação dos processos de instalação de postos de 
combustíveis de baixo preço. 

- Não sabe se os abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga já foram entregues e 
gostaria de saber o ponto de situação deste processo. 

- Não encontrou no relatório da atividade municipal referência à eliminação das 
ervas daninhas da cidade de Peniche. 
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A urbanização da Papôa foi limpa, na semana passada, pensa que pela Freguesia 
de Peniche. 

Gostaria que o Município usasse a legislação e punisse os proprietários de lotes 
urbanos, que não têm edifícios, mas têm ervas com um metro de altura. 

O mato nos lotes é propício para o aparecimento de bichos, como cobras, o que 
já aconteceu em habitações da referida urbanização. 

Alguns dos lotes que têm mato na urbanização da Papôa são de autarcas, 
nomeadamente dois lotes que são propriedade de um ex-vereador do Partido Social 
Democrata. 

Se os proprietários não limpam os lotes, o Município que cumpra a legislação, 
limpando os lotes e cobrando por esse serviço. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Colocou as seguintes questões: 
- Qual é o ponto de situação do processo do Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia? 
- Qual é o ponto de situação de um procedimento concursal que foi aberto pelos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento? 
Disse que: 
- Gostava de enaltecer a prova de triatlo organizada pelo Município, no dia 10 de 

junho de 2016, que teve a participação de mais de cinco centenas de atletas. 
- Faz votos de que a Corrida das Fogueiras e a Corrida das Fogueirinhas corram 

bem. 
- Gostaria de saber mais pormenores sobre a Mostra Internacional de Rendas de 

Bilros e o II Festival Música de Cá. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que: 
- Existem dois cafés, junto àquela zona da praia do Baleal, que têm espaços do 

domínio público concessionados. 
Ao abrigo do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, não está contemplada a 

possibilidade de haver um apoio de praia naquele local, mas no contributo que o 
Município deu para a revisão do PDM foi colocada essa eventualidade, pelo que pensa 
que o problema será ultrapassado. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- Se a alguém custa a situação da casa mortuária, é à presidência da Câmara 

Municipal. 
O senhor Padre Diogo Correia, pároco das paróquias da cidade de Peniche, deu 

uma justificação, que respeita, mas com a qual não concorda. 
No quadro relacional, é uma situação que gerou, e continua a gerar, incómodo, 

porque a espectativa e o planeamento foram feitos em articulação com as paróquias. 
Acredita que haverá um momento em que o bom senso vai prevalecer e irá 

continuar à procura desse bom senso. 
Tem participado em exéquias, na igreja de Santa Ana, e também sente o que as 

pessoas lhe transmitem, relativamente às condições da casa mortuária do Município e às 
condições da igreja de Santa Ana. 
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A decisão da criação de espaços de velório na igreja de Santa Ana não foi do 
Município. 

- Até ao dia 30 de junho, será submetida a candidatura do Município de Peniche 
ao Portugal 2020, no quadro dos investimentos territoriais integrados, onde está incluído 
o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

A Câmara Municipal já tomou a decisão de adjudicação da obra de construção 
do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

O processo de transmissão da propriedade dos terrenos está em andamento e, na 
próxima segunda-feira, irá a reunião da Câmara Municipal o processo relativo às obras 
de urbanização do loteamento. 

A candidatura satisfaz, largamente, todos os critérios de maturidade, pelo que 
haverá condições para que seja aprovada muito rapidamente. 

- Foi incluída no PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano uma 
verba para conclusão da obra de reabilitação da antiga central elétrica de Peniche. 

Não está prevista a afetação do edifício apenas para o funcionamento da 
Biblioteca Municipal, mas para um centro cívico e intergeracional. 

Terão de ser efetuadas alterações ao projeto inicial, mas não serão significativas. 
- Existem dois processos em desenvolvimento para instalação de postos de 

combustíveis de baixo preço, ambos em Atouguia da Baleia. 
- A presidência da Câmara Municipal sentia algum desconforto pelo que 

acontecia com os abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga antes de o Município ter 
assumido a sua gestão. 

Os abrigos estavam a ser utilizados para usos diversos, e por isso foi celebrado o 
protocolo e elaborado o regulamento. 

Foi criada uma comissão para ajudar na atribuição dos abrigos. 
A Câmara Municipal já aprovou a ordem de atribuição dos abrigos para o ano de 

2016. 
Existe o problema de abrigos que estão ocupados ilegalmente, pelo que existem 

dois pescadores que estão impossibilitados de usar os abrigos que lhes foram atribuídos 
e estão a suportar custos para poderem permanecer na ilha e exercer a sua atividade. 

A Câmara Municipal irá analisar a hipótese de poder compensar estes pescadores 
que não podem usufruir dos abrigos que lhes foram atribuídos na sequência do concurso. 

As forças de segurança, para auxiliarem o Município no despejo dos abrigos que 
estão ocupados indevidamente, necessitam de uma ordem do tribunal, processo que está 
a ser tratado pelos serviços do Município. 

- Relativamente à avaliação do terreno, o Município está na fase de adjudicação 
de uma avaliação oficial para todo o terreno, que é a condição para a comparticipação no 
custo do investimento. 

 
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 serviço de desratização já está adjudicado a uma empresa. 
- A obra do corrimão para o Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei já está 

adjudicada. 
- Registou a questão das ervas em lotes de terreno propriedade de particulares. 
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- Sublinha todo o trabalho que foi efetuado para possibilitar o loteamento do 
terreno onde será construído o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

- No âmbito da Mostra Internacional de Rendas de Bilros será inaugurado o 
Museu da Renda de Bilros e participarão no certame trinta delegações estrangeiras. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o que gostaria de saber qual era o valor total do Fórum Multiusos da 

Serra d’El-Rei. 
 
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 valor da obra do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei foi divulgado 
na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 25 de abril de 2016 e na sessão de 
inauguração do equipamento, realizada no mesmo dia. 

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

Câmara, disse que o segundo festival Música de Cá começa no dia 8 de julho e termina 
no dia 27 de agosto, terá oito espetáculos, com a participação de doze bandas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Existe o fenómeno de, na segunda-feira a seguir às sessões da Assembleia 

Municipal, acontecer quase tudo. 
Terão de propor à senhora Presidente da Mesa que convoque sessões da 

Assembleia Municipal para todas as sextas-feiras. 
- Na sessão da Assembleia Municipal realizada em Ferrel, há dois anos, o senhor 

Presidente da Câmara assumiu o compromisso de resolver o problema da falta de 
nadador-salvador referido pelo senhor Paulo Rodrigues, o que não fez até agora. 

- Gostaria de saber o ponto de situação da possível passagem pela vila de 
Atouguia da Baleia dos autocarros que ligam Peniche a Lisboa, e vice-versa, nas carreiras 
designadas por rápidas, um assunto já abordado pelo senhor Licínio Pereira em 
anteriores sessões da Assembleia Municipal. 

Teve abordagens de utilizadores dos referidos autocarros que se queixam da sua 
qualidade, por esta ser inferior à dos autocarros utilizados em outras linhas do Oeste. 

Seria importante que, nos contactos com a empresa Rodoviária do Oeste, se 
sinalizasse que em Peniche há este descontentamento, por se sentir que existe um 
prejuízo em detrimento de outras populações. 

- O Partido Social Democrata empenhou-se imenso no regulamento das 
autocaravanas e a tentar encontrar soluções, quer no mandato anterior, quer no início do 
atual mandato. 

Espera que, ao fim de três anos, o regulamento seja aplicado. 
Aquando da sua aprovação, o Partido Social Democrata alertou que, para a sua 

aplicação, teria de haver alternativas para os autocaravanistas pernoitarem. 
Finalmente, existem alternativas criadas. 
O vídeo e o folheto não são explícitos sobre a proibição de se pernoitar fora dos 
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parques, indicam onde se pode pernoitar, mas não informam que é proibido pernoitar 
nos outros sítios. 

- Outra preocupação que o Partido Social Democrata tem veiculado, ao longo dos 
últimos dois mandatos, tem a ver com a proteção da orla costeira, não só quanto ao 
estacionamento de autocaravanas, mas também de outros veículos, pelo que saúda o 
início da obra da Ponta do Trovão, com a limitação do acesso automóvel ao local. 

A Ponta do Trovão é um património geológico reconhecido internacionalmente 
como quase único. 

O Partido Social Democrata tem salientado a necessidade de se proteger as 
arribas, nomeadamente a Ponta do Trovão, pelo seu valor patrimonial. 

No início da análise do processo para a proteção da Ponta do Trovão, pela 
Câmara Municipal, os senhores Vereadores do Partido Social Democrata estiveram 
bastante isolados na defesa da solução que acabou por ser adotada. 

Da leitura das atas da Câmara Municipal, pode verificar-se que até foram 
acusados de algum fundamentalismo, por um dos membros da presidência da Câmara 
Municipal. 

Felizmente, é um caso em que o diálogo na Câmara Municipal deu frutos e o 
fundamentalismo na defesa do ambiente e do património deu bons frutos, a solução 
acabou por ser adotada e hoje são os mesmos autarcas que acusaram o Partido Social 
Democrata que divulgam a obra, nas redes sociais, como uma grande obra municipal. 

Espera que este fundamentalismo, que é o fundamentalismo do serviço público, 
dê mais frutos e que, em outros temas, as opiniões da oposição sejam ouvidas. 

- Sabe que o senhor Ministro da Saúde se comprometeu a tentar agilizar a 
colocação dos médicos de família no concelho de Peniche e gostava de saber se houve 
evolução nesse processo e no processo de alargamento da oferta de especialidades no 
hospital de Peniche. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que, em 23 de outubro de 2015, fez ontem oito meses, solicitou uma 

informação sobre os prédios do Município que se encontram locados, mas continua sem 
uma resposta. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Quer prestar alguns esclarecimentos sobre a situação das ervas daninhas na 

cidade de Peniche. 
Foram os trabalhadores da Freguesia de Peniche que limparam a Urbanização da 

Papôa, por iniciativa própria e não em resposta a qualquer pedido. 
A Junta de Freguesia tem como prioridade, na execução de trabalhos de limpeza, 

o tratamento das zonas que estão previstas no contrato celebrado com a Câmara 
Municipal. 

Para além da Urbanização da Papôa, esta semana, a Freguesia de Peniche esteve 
a limpar a zona do Molhe Leste e a limpar a zona do Portinho do Meio. 

A Freguesia de Peniche, com regularidade, faz a limpeza de certas zonas da 
cidade. 

Por ordem sua, nunca ninguém na Freguesia de Peniche aplicou herbicidas, 
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porque considera que estes são prejudiciais para a saúde. 
Prefere a utilização de outros recursos para eliminar as ervas daninhas, como 

corte, o fogo ou a aplicação de sal. 
A Freguesia de Peniche tem feito intervenção na rede viária, nomeadamente com 

calcetamentos e na execução de bermas, para encaminhamento de águas pluviais. 
Em sua opinião, o Município, na área da limpeza, tem trabalhadores a menos. 
Os trabalhadores do Município deveriam, em algumas zonas, proceder, também, 

ao corte de ervas. 
Outra falha na limpeza da cidade, este ano, é a ausência do corta-canas. 
Mesmo em terrenos privados, o Município deveria intervir, não só por uma 

questão estética, mas também por questões de saúde pública e de segurança. 
Vai propor que não se usem glifosatos em toda a freguesia de Peniche. 
- Para que o Partido Social Democrata não se sinta tão isolado nas posições que 

assumiu agora, e que tem assumido outras vezes, faça-se o registo de que a Junta de 
Freguesia de Ajuda, por várias vezes, propôs que as falésias fossem protegidas da 
devassidão que houve durante anos, mesmo sabendo que existem opiniões contrárias. 

Já ouviu críticas, inclusive na Assembleia de Freguesia, em relação aos sinais que 
foram colocados a proibir o estacionamento de autocaravanas na Papôa. 

Aceita que não se possa fazer tudo de uma vez, mas existem situações mais 
prementes do que outras. 

Existe a consciência de que as falésias, particularmente as da costa norte da 
península, estão em perigo e, pelo menos como precaução, é desejável que se arranjem 
alternativas para o estacionamento de viaturas. 

Também comunga da satisfação de o Município ter começado a colocar os 
limitadores, mas tem pena que não se encontrem soluções alternativas. 

Deve ter-se em atenção o que se faz dentro da Marginal Norte, deveriam ficar 
reservados alguns metros, para que, no futuro, se afaste a estrada das arribas. 

É vital para a qualidade de vida dos penicheiros e para o turismo que se possa 
desfrutar da Marginal Norte com outras condições. 

Peniche já não é a pesca, e este facto tem de ser assumido, e a grande alternativa 
para Peniche é o turismo. 

Diariamente, entram em Peniche várias excursões, que vão ao Cabo Carvoeiro, 
dão a volta e vão embora. 

Peniche tem de criar alternativas atrativas, apostar na formação, chamar as 
pessoas e dizer-lhes que temos qualidade de vida. 

Deve sensibilizar-se os empresários da restauração e premiar os que trabalham 
bem. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, na sua intervenção anterior, injustamente, não fez referência à posição 

do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche que, desde o início, 
contrariamente à posição dos senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária, 
defendia a limitação do acesso de veículos à ponta do trovão. 

Acrescentou que, felizmente, as opiniões acabaram por ser todas coincidentes e 
acabou por ser aprovado. 

Disse, ainda, que, relativamente à Marginal Norte, a preocupação já foi veiculada 
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no passado, é uma opção de médio e longo prazo, ou seja, tem de ser feita em algum 
momento, mas diz respeito ao futuro e deve ser discutida seriamente, de modo a que se 
elimine o risco para os automobilistas e se proteja o património. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Sente um orgulho imenso por o Município estar a fazer a intervenção na Ponta 

do Trovão. 
Este executivo municipal deve orgulhar-se por estar a fazer esta intervenção, 

porque o problema das arribas e da erosão costeira já existe há muito tempo. 
Estão todos convidados para, no dia 25 de julho, estarem presentes na cerimónia 

de colocação do prego que sinaliza a distinção de Sítio de Interesse Geológico Mundial. 
Julga que é um dado adquirido que não existe uns que gostem mais da questão 

da sustentabilidade do que outros, porque esta é uma exigência da própria comunidade. 
Quando se iniciou a discussão do processo da Ponta do Trovão, havia um 

elemento que ainda não estava dominado, que era o facto de se pensar que o terreno que 
agora está delimitado para estacionamento não era propriedade do Município, por isso, 
foi projetada uma primeira delimitação, que foi aprovada pela Administração Regional 
Hidrográfica do Tejo. 

Mais tarde, os serviços do Município informaram que o terreno estava integrado 
no domínio público municipal e, desde logo, houve a concordância em colocar o 
estacionamento automóvel naquele local. 

Ao longo dos últimos mandatos, foi trilhado um caminho que culminou no seu 
reconhecimento como Sítio de Interesse Geológico, e é desta forma que se torna o 
concelho mais atrativo. 

Algumas destas medidas já poderiam estar a ser implementadas, mas, 
obviamente, que outras estruturas não estariam feitas, como a casa mortuária de Peniche 
ou o Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei, porque os recursos não são infinitamente 
elásticos. 

- Não tem qualquer dúvida de que, do ponto de vista político, há uma mudança 
entre o governo anterior e o atual governo, relativamente às questões da saúde, no que 
diz respeito ao concelho de Peniche. 

Com o atual governo passou a haver proximidade, realizando-se reuniões 
periódicas com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste. 

- A informação sobre os prédios do Município que se encontram locados já foi 
elaborada e será enviada para todos os membros da Assembleia Municipal. 

- A presidência da Câmara Municipal está disponível para encontrar soluções 
alternativas para a eliminação das ervas daninhas. 

Nesta matéria, não existe diferença entre território da Freguesia e território do 
Município e, em conjunto, encontrar-se-ão soluções. 

Quanto à limpeza de terrenos privados, prefere que se mantenha o procedimento 
adotado, que é a notificação dos proprietários para procederem à limpeza. 

O Município só intervirá num terreno privado após tomar posse administrativa 
do mesmo. 

- Em sede de revisão do Plano Diretor Municipal, a Câmara Municipal, com a 
equipa responsável pelo processo, já abordou algumas soluções relativas ao ordenamento 
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e intervenções. 
Existem propostas arrojadas que terão de ser filtradas para um debate mais 

alargado, mas existe uma que é incontornável, que é o recuo de parte da Marginal Norte. 
A compra do Frei Rodrigo pelo Município é uma matéria que não se colocou. A 

Câmara Municipal nunca foi confrontada com essa possibilidade de adquirir aquele 
prédio. 

Não tem dúvidas de que, para um novo traçado da Marginal Norte, tem de haver 
negociações e investimento do Município. 

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

Câmara, disse que: 
- Neste momento, estão abertos concursos para cinco médicos, ficando dois em 

Peniche. 
Cerca de oito mil utentes estão sem médico de família, que estão a ser cobertos 

por horas de prestação de serviços. 
Foi feita a candidatura para Unidade de Saúde familiar, que poderá estar em 

funcionamento em setembro. 
Relativamente às especialidades ao nível do hospital, não se verifica um 

aumento, mas há uma atenção mais redobrada relativamente às questões da saúde 
mental. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente aos transportes públicos, disse que os municípios e as 

comunidades intermunicipais, à escala que entenderem, passarão a ter as funções de 
autoridade municipal de transporte, pelo que haverá outra flexibilidade relativamente ao 
desenho de algumas soluções. 

 
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: 
- Foram colocadas duas questões à empresa Rodoviária do Oeste: a do serviço 

rápido e a de se encontrar mais duas soluções de reforço a passarem por Atouguia da 
Baleia, uma de manhã e outra à tarde. 

A proposta já foi apresentada à empresa Rodoviária do Oeste, mas ainda não 
houve uma resposta objetiva, contudo foi dito que irá ser difícil. 

Irá colocar a questão da qualidade dos autocarros à empresa Rodoviária do 
Oeste. 

Foi apresentada à empresa Rodoviária do Oeste a proposta de circulação do 
autocarro urbano de Peniche nas manhãs de sábado. 

- Duas das razões para os problemas que o Município tem na área do Setor de 
Higiene e Limpeza tem a ver com a emigração, porque as pessoas não podem ganhar 
apenas seiscentos euros por mês, e a aposentação. 

Atualmente os programas do Instituto do Emprego e Formação Profissional não 
ajudam a minimizar estes impactos. 

- Relativamente às autocaravanas, já foram tomadas medidas, nomeadamente no 
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parque de estacionamento central da cidade e junto à praia do Lagido, em Casais do 
Baleal. 

O Município investiu no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 
Peniche para permitir a sua utilização por mais autocaravanistas. 

O problema é que os autocaravanistas não gostam de estar em parques de 
campismo. 

- O problema das ervas na cidade de Peniche não se deve ao facto de o Município 
não querer aplicar herbicida. 

Os procedimentos morosos consequentes da legislação em vigor, que já foram 
relatados à Assembleia Municipal, é que levaram à situação atual na cidade de Peniche e 
em diversos pontos do país. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a presidência da Câmara Municipal tentou traduzir para o folheto a 

informação disponível, mas terá em conta a sugestão do senhor Ademar Marques, para 
que esta seja mais explicita. 

Disse, ainda, que todos estão recordados de que o Município, há uns anos, teve 
de tomar medidas, relativamente aos recursos humanos, sendo o Setor de Higiene e 
Limpeza o que mais problemas teve, por ser o que tinha mais contratados a tempo 
determinado, que tiveram de ser reduzidos a zero. 

 
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 corta-canas é um dos equipamentos mais sensíveis do Município e 
tem muitas avarias, estando, atualmente, a trabalhar na Rua Jangada de Pedra, em 
Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- A Câmara Municipal deve tomar algumas decisões e orientações para o futuro, 

relativamente aos lotes propriedade de privados que se encontram por limpar. 
Na Urbanização da Papôa, existem, pelo menos, sete lotes nesta situação. 
No mínimo, seria desejável que os proprietários, todos os anos, antes do início 

do verão, limpassem os seus terrenos. 
Também há proprietários que limpam os seus terrenos. 
Tem de haver um registo destes terrenos e o Município, todos os anos, deve 

notificar os proprietários para os limparem e, caso os proprietários não os limpem, o 
Município deve substitui-los e imputar-lhes os custos. 

Na Rua Heróis do Ultramar, em Peniche, existe um terreno que deveria ser 
vedado, pelo alinhamento dos dois edifícios confinantes, e deveria ser completado o 
passeio. 

Se os proprietários não limpam os seus terrenos, deve criar-se uma penalização 
em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
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- Corrobora a opinião que o senhor Henrique Bertino acabou de expressar. 
Seja quem for o dono do terreno, obviamente, o Município deve atuar. 
Também o Município deve intervir nos terrenos de que é proprietário. 
- Sublinha o entusiasmo com que o senhor Presidente da Câmara respondeu à 

sua questão da Ponta do Trovão, o que o faz crer que já está, também, um 
fundamentalista, o que nota com apreço. 

- O senhor Presidente da Câmara fará a justiça, relativamente à questão da saúde, 
de assinalar que pode ter mudado o entusiasmo do Governo, mas não houve alteração 
ao entusiasmo do Partido Social Democrata de Peniche, relativamente à questão, ou seja, 
o Partido Social Democrata de Peniche já antes exigia que o Governo tomasse medidas, e 
continua a exigir. 

Julga que o senhor Presidente da Câmara deve fazer essa justiça ao Partido Social 
Democrata de Peniche, porque lhe pareceu que houve a insinuação de que do Partido 
Social Democrata havia um comportamento distinto. 

É bom que o senhor Presidente da Câmara faça a justiça de dizer que, ao longo 
do tempo em que ao Partido Social Democrata coube o Governo da República, o Partido 
Social Democrata Peniche sempre esteve na linha da frente da defesa quer do hospital, 
quer das questões da saúde. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que ficará muito entusiasmada quando, em setembro, estiver instalada a 

Unidade de Saúde Familiar, em Peniche, até lá está expectante e vigilante. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que não falou no Partido Social Democrata de Peniche, referiu-se a quem 

conduziu as questões da saúde. Acrescentou que, nessa matéria, o concelho de Peniche 
dá cartas a qualquer outro concelho, pela forma articulada e unanime como tem abordado 
a questão, tirando um episódio de setembro de 2009, o que deu força às pretensões de 
Peniche, pelo que subscreve a observação do senhor Ademar Marques. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, em nome do senhor Paulo Balau, agradeceu o documento que a 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro enviou por correio 
eletrónico, relativo aos prédios do Município que se encontram locados. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
A senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao cidadão presente que manifestou 

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: 

 
CARLOS JORGE DIAS MOTA :  

 
Disse que: 
Está presente na sessão da Assembleia Municipal por questões de afinidade pela 
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sua terra e desenvolvimento. 
Ao longo dos últimos dez anos, desbravou-se pelo licenciamento de um bar que, 

hoje, faz parte do roteiro turístico de Peniche. 
Muitas vezes deslocou-se a reuniões da Câmara Municipal e, depois, nas atas, 

refere que “Carlos Jorge veio reclamar”. 
O direito à reclamação está na constituição. 
Não veio à sessão da Assembleia Municipal para reclamar, veio para saber se este 

caminho, da questão do regulamento das autocaravanas, é um caminho que não se 
conhece, porque também existem muitos autocaravanistas que vêm a Peniche, como 
turistas, que conhecem as leis. 

É dos primeiros a levantar-se pelo estado injusto em que muitos autocaravanistas 
deixam o espaço na envolvência de toda a sua terra, mas também há muitos autocaravanistas 
que vêm com conhecimento, à procura de ondas, de geologia e de outras coisas. 

Os sinais estão limitados por umas setas, que limitam para um sítio ou para dois. 
No caso em que limita para um sentido, está a dar autorização para o outro lado, isto no 
contexto do trânsito. Julga que o sinal está mal interpretado para a situação que é. 

No caso de Peniche Norte, Papôa, que deveria ser um património, pela riqueza 
que contém e que é muito desconhecida, tem de enaltecer a atitude da Câmara Municipal, 
mas ver todos aqueles sinais de proibição, que parecem bolinhas na árvore de Natal, a 
proibirem os autocaravanistas de pararem, para tirarem uma fotografia e usufruírem do 
que de mais belo Peniche tem. 

Se os autocaravanistas vão para aqueles espaços, é porque foi consentido durante 
muito tempo, e o alargamento daquelas vias, na zona da Papôa, e de toda a costa em 
Peniche, fez com que os carros coubessem lá dentro, porque dantes não cabiam. 

Enaltece o bom e excelente trabalho de todos os presentes, em prol da sua terra, 
que evoluiu muito. 

Não se pode descriminar um turismo de maneira abrasiva, porque senão teria de 
haver daqueles sinais em toda a envolvência de Peniche. 

Se o Município tem pessoas que trabalham no contexto do trânsito, por certo 
sabem que existe outro tipo de sinais, que já estão colocados em outras cidades. 

Existem cidades que ganharam prémios pela sua dinâmica e por terem espaços 
de estadia para autocaravanas. 

Viu com bastante atenção um vídeo que está nas redes sociais, alusivo ao 
campismo, e verificou que não é referido o parque da cidade para campista, porque é um 
parque gratuito e qualquer campista, numa autocaravana, pode estar o tempo que quiser. 

Vê naquele parque uma maneira de o Município tirar um dividendo, nem que 
seja de um euro por dia, uma vez que ele, como munícipe e empresário, se quiser ir ao 
banco, tem de pagar o estacionamento que utiliza, durante a semana, mas aos fins de 
semana, para os turistas, não se paga nada. 

A oferta de Peniche para o turismo é muito gratuita. Um munícipe tem de pagar 
estacionamento para ir à farmácia, pelo que os autocaravanistas também deveriam pagar 
para utilizar o parque que é municipal e acarretou dividendos dos munícipes. 

Não está de acordo com a situação anterior, mas choca-o a imagem atual, porque 
lhe parece que a Papôa está infetada de bolinhas de Natal. 

Se se tem estado a trabalhar tão bem, se se promoveu Peniche para o mundo, 
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ninguém falava de Peniche, até o Cabo Carvoeiro deixou de vir sinalizado no boletim 
meteorológico, como é que agora há para aí uns excessos. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
São de saudar estas intervenções, que são do coração, desprovidas de artifícios, 

porque na linguagem política usa-se muitos artifícios. 
Independentemente de se concordar ou não com o que foi dito, foi expressado 

um sentimento. 
Não existem soluções unanimes para o problema das autocaravanas. 
É apologista de que se deve limitar o acesso das autocaravanas. 
Seja qual for a medida que se tome, haverá sempre a dizer que aquela não é a 

medida mais correta. 
Têm de se encontrar soluções em que as pessoas fruam a paisagem, mas sem a 

estragar. 
O que acontecia na Papôa é que as pessoas não iam lá para tirar a fotografia, iam 

lá para acampar. Chegaram a estar dezoito autocaravanas no Baluarte da Gamboa e mais 
vinte e quatro na zona da Papôa. 

Têm de se encontrar equilíbrios. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a intervenção do senhor Carlos Mota. 
Disse que os regulamentos são aprovados por consenso, não quer dizer que todos 

concordem com tudo, mas os regulamentos também se aperfeiçoam. Acrescentou que na 
aprovação do regulamento existe um primeiro consenso, que poderá ser melhorado, 
alterado, afinado na forma como se aplica, não é um trabalho que fique finalizado com a 
aprovação do regulamento, pelo que é importante que se ouça toda a gente. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Está grato pela intervenção do senhor Carlos Mota. 
A questão das autocaravanas já foi abordada, tendo ele próprio já falado sobre o 

assunto. 
Foi um assunto que teve muita discussão na Assembleia Municipal e foi 

assumido, desde o início, de que o regulamento poderia ser aperfeiçoado, mas primeiro 
é necessário aplicá-lo. 

Só é possível aplicar o regulamento quando estiverem reunidas duas condições: 
o estacionamento durante algum tempo, para ver uma paisagem, para ir à farmácia, etc., 
e a pernoita. 

É a questão da pernoita que está em causa, porque, como o senhor Rogério Cação 
disse, e ele subscreve, deve haver sítios fixos para se pernoitar. Esta foi, desde o início, a 
orientação da bancada do Partido Social Democrata, à semelhança do que acontece nos 
municípios que regulam estes assuntos. 

A regulamentação da pernoita não tem a ver com aqueles autocaravanistas que, 
como ao longo dos anos fomos constatando, incumpriam as mais elementares regras de 
higiene, é uma questão de harmonia estética e de preservação do ambiente. 
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Foi feita uma divulgação importante da nossa terra e é de lamentar que, ao chegar 
a Peniche, pareça que o caravanismo é completamente desregrado e selvático. Este 
regulamento foi o passo dado, no início deste mandato, para que deixasse de ser assim. 

Este regulamento teve o contributo de todas as bancadas, o Partido Social 
Democrata empenhou-se muito, porque entende que é importante regular esta matéria. 

É contra a pernoita de autocaravanas junto à muralha, no Baluarte da Gamboa, 
porque aquele espaço, que é único e deveria estar com outra dignidade, como já tem sido 
discutido pela Assembleia Municipal, não é para ser um estacionamento permanente de 
autocaravanas, como acontece atualmente. 

É importante que existam alternativas para a pernoita de autocaravanistas e o 
Partido Social Democrata tem sinalizado, para além das que estão no vídeo, uma 
alternativa que deveria ser criada junto à praia do Molhe Leste, em terreno do Estado, 
para que, também ali, pudessem pernoitar os autocaravanistas, podendo continuar a 
visitar a Papôa. 

Só há poucas horas teve conhecimento da colocação dos sinais na Papôa e, tanto 
quanto sabe, o que foi decidido foi fazer uma intervenção com pilaretes a delimitar 
fisicamente o espaço, e essa será a intervenção definitiva a fazer. 

Concorda que causa algum impacto negativo se houver uma dispersão muito 
grande de sinais. 

 
CARLOS JORGE DIAS MOTA :  

 
Disse que os sinais colocados na Papôa proíbem a paragem e o estacionamento 

(C16), pelo que não são adequados, porque parar é uma coisa e pernoitar é outra. 
 
Ademar marques (PSD): 
Disse que: 
Não é a ele que cabe dar explicações sobre os sinais colocados e, como membro 

da Assembleia Municipal, estava a dar a sua opinião relativamente à questão das 
autocaravanas. 

As regras devem ser divulgadas, por isso saudou a iniciativa do vídeo e do 
folheto, porque se não houver informação disponível, para que as pessoas possam 
cumprir as regras, elas não saberão quais a regras que têm de cumprir. 

Outro fator importante é a existência de locais para que os autocaravanistas 
possam pernoitar. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a sinalização colocada na Papôa é universal e está a ser implementada 

a regulamentação que existe, se houver necessidade far-se-ão correções. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a intervenção do senhor Carlos Mota. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESI DENTE DA CÂMARA ,  
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ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃ O FINANCEIRA 

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: 

 
José Amador (CDU): 
Disse que a informação do senhor Presidente da Câmara refere uma reunião com 

a empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A., do grupo Thai Union, e 
gostaria de saber se há problemas com a empresa ou se foi uma visita de rotina; e refere, 
também, uma reunião com a empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A., pelo que 
gostaria de saber se há algo de novo sobre a situação desta empresa. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor José Amador, disse que: 
- Participaram na reunião com a empresa ESIP - European Sea Food Investments 

Portugal, S.A. alguns membros da Câmara Municipal e esta teve por finalidade fazer o 
ponto de situação dos investimentos que a empresa tem feito, particularmente para 
diminuir a emissão de odores. 

A empresa informou que irá deslocalizar o estacionamento de alguns detritos, 
em processo de transição, para um terreno que arrendou ao Município, localizado junto 
ao antigo entreposto frigorífico da Docapesca. 

A empresa pretende tornar a sua ETAR compacta, para combater os odores. 
Todos os membros da Câmara Municipal ficaram com um sentimento de 

investimento e de aposta, apesar de, relativamente à sardinha, haver algumas limitações, 
mas, por outro lado, já está em curso o alargamento da componente do armazenamento 
do produto acabado e as linhas para o atum. 

- A empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A. tem tido o apoio do Município, o 
que é por ela reconhecido. 

A empresa tem a situação fiscal regularizada, pelo que pode participar em 
concursos, mas, com o processo PER em desenvolvimento e não definitivamente 
aprovado, a presidência da Câmara Municipal tem acompanhado as diligências que têm 
sido feitas junto da banca para obtenção de garantias bancárias que permitam concretizar 
as encomendas. 

A avaliar pelas encomendas e pelos contratos que estarão para concretizar, 
ultrapassados os problemas das garantias bancárias, a situação poderá entrar numa 
maior normalidade e eventual recuperação. 

Envolveu neste processo o senhor Secretário de Estado das Pescas, que foi 
importante para se ter ultrapassado uma situação há cerca de uma semana. 

Já suscitou a realização de uma reunião, entre a componente da economia, 
Secretaria de Estado da Indústria, e do mar. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
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- Relativamente à empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A., 
o senhor Presidente da Câmara disse que vão acabar os odores, felizmente que o verão 
está atrasado, pode ser que quando este chegar os odores já não existam. 

- Está satisfeito com a redução da dívida, é uma obrigação da lei e o resultado do 
pagamento da dívida a curto prazo. A dívida do Município reduziu 482 255,00 euros, 
quase meio milhão, em dois meses, pelo que prevê que, até ao final do presente mandato, 
a presidência da Câmara Municipal conseguirá reduzir a dívida do Município em mais 
três milhões de euros, a não ser que, em ano de saída, estraguem tudo e aumentem mais 
três milhões. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que acredita que os resultados 

financeiros apresentados à Assembleia Municipal derivam da gestão da presidência da 
Câmara Municipal. Acrescentou que tem existido grande contenção e investimentos 
feitos a partir da rentabilização de custos fixos, mas é natural que, face a compromissos 
que estão assumidos, nomeadamente com a construção do Centro Escolar de Atouguia 
da Baleia, a execução as obras de urbanização da zona onde o mesmo se vai inserir e a 
aquisição dos terrenos de Ferrel, a situação atual possa ser alterada. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 

2016: 
 
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 maioria, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 15 de junho de 2016. 

 
Deliberação n.º 17/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, aprovar a primeira alteração ao 
Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2016, aprovado pela Assembleia 
Municipal, em 20 de novembro de 2015, no sentido de passar a contemplar mais dezoito 
postos de trabalho, destinados a um chefe de divisão para a Divisão de Energia e 
Ambiente, com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, e seis 
assistentes operacionais para o Departamento de Energia e Ambiente, três assistentes 
técnicos para o Departamento Administrativo e Financeiro, três técnicos superiores para 
o Departamento Administrativo e Financeiro, um assistente operacional para o 
Departamento Administrativo e Financeiro, um técnico superior para o a Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística, um assistente técnico para o Departamento de Obras 
Municipais e dois assistentes operacionais para o Departamento de Obras Municipais, 
todos com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo.  

O original do documento agora aprovado fica arquivado em pasta anexa ao livro 
de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro 
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de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 
 

3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI D E RECRUTAMENTO DE UM TITULAR PARA O CARG O DE 

CHEFE DA DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro 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 

unanimidade, em reunião extraordinária, realizada no dia 15 de junho de 2016. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que reconhece que todas as pessoas que fazem parte da proposta estão 

dentro da lei, mas dá a impressão para o exterior que este é um júri encomendado, o que 
não gostaria que acontecesse. Acrescentou que não tem nada contra as pessoas indicadas 
na proposta, mas gostaria de saber se não haveria hipótese de colocar no júri pessoas sem 
ligação ao Município. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a proposta teve em conta a competência genérica das pessoas 

indicadas, a credibilidade que lhes é reconhecida e, no caso do senhor João Raminhos, 
porque tem formação na área em apreço. 

 
Deliberação n.º 18/2016: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com vinte e um (21) votos a favor, 
um (1) voto contra e três (3) voto em branco, designar os cidadãos que a seguir se indicam 
para constituírem o júri do procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe 
da Divisão de Energia e Ambiente: Doutora Fernanda Paula Marques de Oliveira, 
professora da Faculdade de Direito de Coimbra, que presidirá, Engenheiro José 
Marcolino Martins Pires, antigo Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística do Município de Peniche, que substituirá a presidente nas suas faltas e 
impedimentos, e Engenheiro João Vilhena Raminhos, antigo Diretor-Delegado dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, como 
membros efetivos, e Engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva, Diretor do 
Departamento de Obras Municipais do Município de Peniche, e Arquiteto José Alberto 
Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, como 
membros suplentes. 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ,  RELATIVAS AO ANO DE  2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 24.06.2016 * Livro 26 * Fl. 134 

proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em reunião ordinária, realizada 
no dia 13 de junho de 2016. 

 
Deliberação n.º 19/2016: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas 

Consolidadas do Grupo Público Municipal de Peniche, que abrange o Município de 
Peniche e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche, relativas ao 
ano de 2015, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida na 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 
2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Catorze (14) – dos eleitos do Partido Social Democrata e do Partido 

Socialista. 
Votos a favor: Onze (11) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Grupo 

Público Municipal de Peniche do exercício de 2014 ficam arquivados em pasta anexa aos 
livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 
agosto. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 20/2016: 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 zeros horas e cinquenta minutos do dia vinte e cinco de junho, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de 
junho de dois mil e dezasseis, 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, 
 
 

_____________________________________ 


