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ATA  N.º  7/2016 
 

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

REALIZADA NO DIA 10  DE OUTUBRO DE 2016: 
 
Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e dezasseis, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique 
Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU), Presidentes 
das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, 
respetivamente, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel 
Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), José António Bombas Amador 
(CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Henrique André da Silva Estrelinha 
(PS), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), 
Álvaro André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de 
Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes 
Silvério Ganhão (PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), reuniu-se, 
ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche para continuar os trabalhos da 
sessão ordinária do mês de setembro, iniciada a 30 de setembro de 2016, concretamente 
os seguintes pontos: 

 2.º - Período de antes da ordem do dia. 
 2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar (continuação); 
 3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 
 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 da informação trimestral sobre a execução do Programa de 

Apoio à Economia Local (PAEL);  
 3) Apreciação do Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre a 

atividade do Município no primeiro semestre do ano 2016; 
 4) Apreciação do Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre a 

atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche 
no primeiro semestre do ano 2016; 

 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração 
ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2016; 

 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao 
Orçamento Participativo; 

 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 
contratação de um empréstimo para financiamento da construção do Centro Escolar de 
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Atouguia da Baleia; 
 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 

contratação de um empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas para um 
loteamento municipal, em Atouguia da Baleia; 

 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação das 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2017; 

 10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
lançamento de uma derrama, para o ano de 2017; 

 11) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano 2017; 

 13) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio 
financeiro à Freguesia de Ferrel; 

 14) Nomeação de um representante da Assembleia Municipal de Peniche 
para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche.  

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

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

Compareceram no decurso da reunião, e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos, o senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), durante o período de 
apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar, e 
os senhores Álvaro André Paiva Amador (CDU) e Anabela Correia Dias (PS), durante o 
período de apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão 
(PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) encontravam-se a substituir os senhores 
Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Carlos 
Nicandro Bastos Jesus (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS) e José António Leitão da 
Silva (PSD), que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro. A senhora Inês Fitas Cação (CDU), por ser o membro que 
se seguia na respetiva lista, também comunicou a sua ausência. 

Não compareceu à reunião o senhor João Manuel de Jesus Gomes (PS). 
O senhor Henrique Estrelinha (PS) saiu da reunião após a votação do ponto seis 

da ordem do dia. 
O senhor Humberto Ferreira (PS) saiu da reunião após a votação do ponto oito 

da ordem do dia. 
Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 

Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), 
Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e Sofia Cecílio Barradas (PSD), esta última em 
substituição do senhor André Sebastião da Silva Cardoso. 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR  (CONTINUAÇÃO ):  
 
A Assembleia continuou a apreciação do ponto em apreço, iniciada na reunião 

de 30 de setembro de 2016, tendo-se verificado as seguintes intervenções: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):  
Disse que a Assembleia Municipal iria continuar os trabalhos da sessão ordinária 

de setembro, recomeçando no ponto dois do período de antes da ordem do dia, 
apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar, 
que, na primeira reunião, realizada no passado dia 30 de setembro, foi interrompido para 
dar o uso da palavra ao público e para apreciação do ponto doze da ordem do dia. 

 
Ademar Marques PSD: 
Disse que se impunha uma palavra de amizade para com o senhor Jorge 

Abrantes, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal, pelo recente 
falecimento do seu irmão, e sugeriu que Assembleia Municipal lhe faça chegar um voto 
de pesar. 

Disse, ainda, que julgava que a Assembleia Municipal já tinha terminado o ponto 
de apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que a bancada da Coligação Democrática Unitária subscrevia a intervenção 

do senhor Ademar Marques de pesar pelo falecimento do irmão do senhor Jorge 
Abrantes. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que a bancada do Partido Socialista também se associava ao voto de pesar 

pelo falecimento do irmão do senhor Jorge Abrantes. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, interpretando o sentir da Assembleia Municipal, a Mesa irá endereçar 

ao senhor Jorge Abrantes, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara 
Municipal, um voto de pesar pelo falecimento do seu irmão. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra os 

senhores, adiante identificados: 
 
Célia Martins (PSD): 
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Disse que: 
Iria abordar apenas um tema, que, desde há um ano, tem sido discutido com 

maior afinco pela Assembleia Municipal, que tem a ver com o facto de o Município ainda 
não ter instalações para o acolhimento de animais errantes que garantam o bem-estar 
animal. 

Para o Partido Social Democrata é um assunto muito sério e que parece ainda 
estar longe de ser resolvido do ponto de vista prático. 

Ao longo deste período o que se assistiu foi ao envolvimento de várias forças 
políticas, de várias associações, de cidadãos comuns, para atenuarem os problemas. 

Presenciou-se, também, a criação de um espaço exterior para os animais, nas 
atuais instalações, mas ainda é pouco, tendo em conta as condições em que os animais 
estão recolhidos. 

Fez questão de ir ver as instalações municipais, aliás, recolheu um animal na rua 
e ia entregá-lo nas referidas instalações, mas acabou por não o fazer depois de ter visto 
as suas condições. 

Falou-se num canil intermunicipal do Oeste, uma ideia que, felizmente, foi 
abandonada. 

Continua-se a aguardar pela assinatura do protocolo a celebrar entre o Município 
e a APAP – Associação de Proteção dos Animais de Peniche, sobretudo pelo efeito 
prático, que é a conclusão das obras de construção de um abrigo para animais. 

Apesar de ter sido incluída uma rubrica nas GOP – Grandes Opções do Plano 
para este assunto, esta ainda não está concretizada. 

Gostaria de saber o ponto de situação do protocolo que referiu. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Gostaria de saber o ponto de situação do projeto Florir Peniche. Um projeto muito 

divulgado, mas que ainda não viu avançar. 
Gostaria, também, de saber o motivo por que o Dia do Município é tão pouco 

festejado no concelho. 
Teve conhecimento de que o Governo da República pretende instalar o Centro 

de Ciência Viva para o Mar em Peniche, pelo que gostava de saber quais as diligências 
que a presidência da Câmara Municipal tem tomado para que, de facto, se instale este 
equipamento, que criará, com certeza, uma dinâmica diferente na área da investigação e 
da divulgação. 

Queria lembrar um compromisso que o senhor Vice-Presidente da Câmara tem 
com o Agrupamento de Escolas de Peniche, que é a instalação de um parque infantil 
dentro da escola sede do agrupamento. 

Gostaria de solicitar a limpeza de um terreno, localizado junto à escola sede do 
Agrupamento de Escolas de Peniche, que tem provocado algum incomodo às pessoas 
que vivem na zona. 

 
Licínio Pereira (CDU): 
Solicitou o ponto de situação do processo da possível passagem pela vila de 

Atouguia da Baleia dos autocarros que ligam Peniche a Lisboa, e vice-versa, nas carreiras 
designadas por rápidas. Lembrou que é um assunto que já está a ser analisado há cerca 
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de um ano e não tem tido consequências. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que acabou de chegar de Lisboa num autocarro em péssimo estado de 

conservação, pelo que confirma que os autocarros da linha Peniche/Lisboa são diferentes 
dos da linha Caldas da Rainha/Lisboa, como já foi referido em outras sessões da 
Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo à senhora Célia Martins, disse que: 
A qualquer momento poderá ser assinado o protocolo com a APAP. 
Em princípio, será celebrado um primeiro protocolo, mais abrangente e, 

posteriormente, será celebrado um outro protocolo que definirá os apoios do Município 
de Peniche ao funcionamento. 

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
O Florir Peniche é um estado de alma e depende da atitude e do emprenho de 

cada um para embelezar o concelho de Peniche. 
O Município empenhou-se em tratar ainda melhor os espaços públicos e irá 

continuar com esse objetivo. 
O Dia do Município foi instituído por si, quando assumiu a presidência da 

Câmara Municipal, e está indexado à Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
O Dia do Município tem sido sempre valorizado, de forma autónoma, com 

iniciativas descentralizadas. 
Considera que o Município, ao valorizar alguns setores da sociedade, com 

homenagens, valoriza também o Dia do Município. 
O Centro de Conhecimento do Mar será o reconhecimento de todas as atividades 

relacionadas com o mar que têm sido desenvolvidas no concelho de Peniche, por diversas 
entidades. Já foram realizadas duas reuniões com a participação do Município e do 
Governo da República. 

 
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: 
Relativamente ao Agrupamento de Escolas de Peniche, foi efetuada uma reunião 

de trabalho no local e foi feito o levantamento topográfico e o levantamento das 
necessidades em termos de parque infantil. Em simultâneo, o Agrupamento está a fazer 
um pedido de autorização à tutela para que o Município possa executar o trabalho. 

O Município já notificou diversos proprietários de terrenos para que procedam à 
limpeza dos seus terrenos. 

Foram apresentados três assuntos à empresa Rodoviária do Oeste: A passagem 
das carreiras rápidas pela vila de Atouguia da Baleia, tendo a empresa respondido que 
iria avaliar; A criação de um serviço de carreiras rápidas entre Peniche e Leiria, tendo a 
empresa respondido que iria estudar o assunto; E a circulação da carreira urbana de 
Peniche aos sábados de manhã, tendo a empresa respondido que iria fazer um estudo, 
mas que os indicadores que tinha era de que existiam poucos utentes ao sábado. 
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Paulo Balau (PSD): 
Disse que como já referiu, há mais de um ano, o concurso para arrendamento de 

um terreno, situado junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em 
Peniche, para a instalação de um posto de combustíveis, previa que quem ficasse 
arrendatário remodelaria o edifício que já existia no terreno e construiria uns sanitários 
públicos no Parque da Cidade. Dado o tempo já decorrido, gostaria de saber o ponto de 
situação deste processo, uma vez que as referidas condições do arrendamento ainda não 
foram cumpridas. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que: 
Antes do início do verão, constatou que havia operários a remover os espaços 

verdes na zona do Botado, na Consolação. Ao questionar os trabalhadores, estes 
informaram-no de que eram colaboradores de uma empresa que tinha sido contratada 
pelo Município e iriam colocar rega no local. Informaram-no, ainda, de que a relva 
danificada seria reposta e o espaço ficaria com dignidade. Para espanto seu, até à data, 
está tudo na mesma, nada foi ligado e ainda existem rasgos abertos. Como a obra ficou a 
meio, gostaria de saber o seu ponto de situação. 

Como o inverno está para breve, gostaria de saber se é intenção da presidência 
da Câmara Municipal fazer alguma intervenção no telhado do edifício sito no Largo de 
São Leonardo, em Atouguia da Baleia, adquirido recentemente pelo Município. 
Conversou com o empreiteiro que colocou alguns reforços no telhado do edifício e ele 
alertou-o para a necessidade de se intervir no telhado, para que não chova dentro do 
edifício e os madeiramentos fiquem danificados. 

A Quinta do Gato Cinzento, junto a São Bernardino, tem novo proprietário e está 
a sofrer intervenções. Foram retiradas todas a vedações naturais e foram colocadas 
estacas a delimitar a propriedade e foi aberta uma valeta que dista do centro de um 
caminho apenas um metro e meio. Queria questionar a presidência da Câmara Municipal 
se está a acompanhar estas intervenções, nomeadamente se os caminhos públicos estão 
salvaguardados. 

Relativamente à praia do Médão, zonas do Molhe Leste e dos Supertubos, como 
já tem referido, não existe iluminação pública, os acessos aos apoios de praia têm 
passadeiras perigosíssimas, o edifício municipal está a degradar-se e tem um aspeto 
horrível, existem maus cheiros na zona e a foz do Rio de São Domingos está obstruída, 
com água estagnada e conspurcada. A etapa do campeonato do mundo de surf está para 
breve e os aspetos que referiu não dignificam em nada aquela praia. Gostaria de saber se 
a presidência da Câmara Municipal tem algumas intervenções programadas para a zona. 

Em conversa, o senhor Presidente da Câmara disse-lhe que o Município tinha 
dificuldade de disponibilizar um terreno para que a Freguesia de Atouguia da Baleia 
construísse um armazém e sugeriu que fosse a Freguesia a adquirir o terreno pretendido. 
Entretanto, a Freguesia adquiriu um terreno e deu conhecimento do negócio à 
presidência da Câmara Municipal, mas, até à data, ainda não houve qualquer resposta 
por parte da Câmara Municipal, assim como para a comparticipação para a aquisição de 
uma retroescavadora. O processo da aquisição da escavadora até foi referido numa sessão 
da Assembleia Municipal, quando se analisou um processo da Freguesia de Ferrel, tendo 
sido dito que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tinha sido um exemplo, porque 
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deu conhecimento da aquisição à Câmara Municipal e teve a respetiva autorização. 
Contudo o pagamento ainda não foi efetuado, o que pode colocar em causa o normal 
funcionamento da Freguesia, porque se trata de muito dinheiro. 

No ano passado, o senhor Vice-Presidente da Câmara disse-lhe para a Freguesia 
se abastecer de gasóleo num posto particular e, depois, solicitasse o pagamento ao 
Município. A Freguesia fez como o senhor Vice-Presidente da Câmara disse, mas, até à 
data, ainda não houve qualquer resposta.  

Gostaria de saber o ponto de situação do processo de instalação de um parque de 
estacionamento para autocaravanas no Casal Moinho. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Tinha preparado uma série de questões para abordar na reunião realizada em 

Ferrel, mas, uma vez que não houve oportunidade, colocá-las-á nesta reunião. 
Foi ler a ata da sessão da Assembleia Municipal realizada em Ferrel, há dois anos 

e três meses e verificou que grande parte dos problemas continuam por resolver, 
nomeadamente a questão da Avenida do Mar, entre os Casais do Baleal e Ferrel, o 
problema da ermida de Santo Estêvão, na ilha do Baleal, e o autocaravanismo. 

Na altura, o regulamento do autocaravanismo ainda não estava em vigor, hoje, 
estando o regulamento já em vigor, a sua aplicação é pouco eficaz. Por algum tempo 
disse-se que era por falta de alternativas, atualmente já existem alternativas. 

A sinalização que se colocou na Papôa, que desagradou a algumas pessoas, foi 
uma forma eficaz de afastar as autocaravanas, mas transferiu-as para a marginal norte. 

Em junho, chamou a atenção de que lhe parecia bem o vídeo que a presidência 
da Câmara Municipal fez, mas faltava esclarecer que não é permitido pernoitar fora dos 
parques de autocaravanas, porque é isso que diz o regulamento. 

O problema do autocaravanismo, que afeta também a freguesia de Ferrel, 
identificado na referida sessão da Assembleia Municipal realizada em Ferrel, continua 
por resolver, porque o respetivo regulamento não está por aprovar, mas está por aplicar. 

Em sua opinião, como já manifestou numa sessão da Assembleia Municipal, o 
regulamento da venda ambulante está em vigor, porque não foi aprovado um novo que 
o substitua. Entretanto a assessora jurídica do Município emitiu um parecer que vai no 
mesmo sentido. Gostaria de saber se já está em elaboração um novo regulamento. 

Infelizmente, a questão da limpeza, nomeadamente a lavagem de arruamentos e 
a recolha de lixos, foi um tema dominante neste verão, porque não correu bem. O 
princípio para se resolver um problema é reconhecer que ele existe. Há um problema de 
limpeza das ruas e de recolha dos lixos, que é visível por todos. Já se sabe que não se 
acautelaram os recursos humanos em devido tempo e que, por impossibilidade de 
contratação de novas pessoas, não há pessoal suficiente. Já se sabe que não se acautelou 
a renovação do material e do equipamento para a recolha do lixo e é difícil recolher tudo, 
mas tem de haver uma solução. Gostaria de saber se essa solução já foi encontrada. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Balau, disse que a intervenção no posto de 

abastecimento de combustíveis está prevista para depois do verão. O projeto já foi 
entregue ao Município e apreciado e a empresa foi notificada para suprir as 
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insuficiências. 
Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

António Salvador, disse que: 
Espera que o senhor Presidente da Junta de Freguesia ainda reconheça, nesta 

sessão da Assembleia Municipal, as intervenções efetuadas nos últimos meses pela 
Município na freguesia de Atouguia da Baleia. 

Será efetuada uma intervenção de prevenção no edifício sito no Largo de São 
Leonardo, em Atouguia da Baleia, que é propriedade do Município. 

O Setor de Fiscalização de Obras da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 
já foi à Quinta do Gato Cinzento para verificar as intervenções que estão a ser realizadas 
nos edifícios, tendo sido verificado que se tratam de obras isentas de controlo prévio. 
Relativamente aos caminhos, está a ser analisado o cadastro. 

Há cerca de quinze dias houve um problema de descargas no Rio de São 
Domingos, que já foi comunicado à Guarda Nacional Republicana, concretamente ao 
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). 

A origem dos maus cheiros está identificada por todos e o proprietário da fábrica 
de farinhas e óleos de peixe já assumiu o compromisso de tornar a estação de tratamento 
de águas residuais (ETAR) compacta. 

Existem outros locais que necessitam de iluminação pública e o Município tem 
correspondido às solicitações das juntas de freguesia. 

O Município tem feito investimentos nos acessos aos apoios de praia. O 
concessionário da praia do Molhe Leste é empresa Docapesca. A dificuldade é que quem 
recebe o valor das concessões não faz investimentos. 

O processo do arrendamento do edifício municipal da praia do Molhe Leste está 
para apreciação na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Vale 
do Tejo. 

Os pedidos da Junta de Freguesia para comparticipação na aquisição de um 
terreno e de uma retroescavadora ainda não foram apreciados pela Câmara Municipal, 
pelo que ainda não há uma decisão. 

Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que: 
De facto, a limpeza do concelho é um problema, que deriva, essencialmente, da 

insuficiência de recursos, nomeadamente humanos, e de atitudes menos responsáveis de 
alguns cidadãos. 

Em maio, foi adjudicada a aquisição de cento e cinquenta contentores para a 
recolha de lixos, mas a empresa não fez a sua entrega. 

Com a contratação de novos motoristas para o Setor de Higiene e Limpeza, 
espera que algumas dificuldades sejam ultrapassadas no próximo ano. 

O Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo 
Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche irá ser analisado pela nova assessora 
jurídica do Município. 

O Município tem feito algumas intervenções, para impedir o aparcamento, mas 
os autocaravanistas têm tentado arranjar outros locais. 

Serão efetuadas intervenções, para impedir o aparcamento de autocaravanas, até 
ao verão do próximo ano, nomeadamente na Papôa. 

A presidência da Câmara Municipal tem trabalhado com as forças de segurança 
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para que se cumpra a regra que proíbe a pernoita em zonas não autorizadas. 
Já foram aplicadas muitas contraordenações a autocaravanistas. 
O Município, para ter moralidade e legitimidade para intervir junto dos 

privados, deve fazer também a limpeza dos seus terrenos, o que irá fazer. 
É possível o Município substituir-se aos privados, na limpeza dos terrenos, mas 

não sabe se o Município tem condições para o fazer. 
Relativamente à ermida de Santo Estêvão, na ilha do Baleal, já foi efetuado um 

estudo, que irá recuperar e ver qual o grau de prioridade no âmbito de outras 
intervenções. 

 
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: 
A presidência da Câmara Municipal tomou um conjunto de medidas, durante o 

corrente ano, na área da limpeza, nomeadamente a aquisição de dois aspiradores para 
limpeza de ruas, os documentos previsionais foram alterados para que se possa adquirir 
três conjuntos de ecopontos subterrâneos, está concluído o processo para aquisição de 
uma nova viatura para recolha de lixo e os contentores de lixo serão lavados quatro vezes 
este ano, sendo hábito serem três lavagens por ano. 

A presidência da Câmara Municipal reconhece as dificuldades na área da 
limpeza urbana. Este ano, no mês de agosto, as dificuldades foram maiores, porque 
Peniche teve mais visitantes, mas foram efetuadas quase todas as recolhas, o que 
agradece aos trabalhadores do Município. 

Para além da redução do número de trabalhadores imposta pelo Governo da 
República, até 31 de dezembro de 2015 o Município não pode fazer novas contratações. 
Seis dos motoristas do Setor de Higiene e Limpeza emigraram, por o salário ser baixo, e 
os procedimentos concursais demoram vários meses. 

Agradece aos trabalhadores do Município e à Junta de Freguesia de Peniche o 
trabalho que foi efetuado para eliminação de ervas daninhas das ruas da cidade de 
Peniche. 

No dia 7 de setembro, foi efetuado, com as forças de segurança, um balanço sobre 
a implementação do Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 
Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche. A Guarda Nacional 
Republicana foi a força que mais coimas aplicou, dezassete, tendo havido intervenções 
pedagógicas. As forças de segurança irão fazer chegar informação de como decorreu a 
época balnear e contributos para que se melhor na próxima época. 

A comparticipação na aquisição da retroescavadora terá de ser incluída nos 
documentos previsionais do próximo ano. 

A questão dos combustíveis será levada oportunamente a reunião da Câmara 
Municipal. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que: 
A Freguesia de Atouguia da Baleia adquiriu o terreno com o conhecimento da 

presidência da Câmara Municipal. A Junta de Freguesia andava há dez anos em reuniões 
com a presidência da Câmara Municipal para verificarem a disponibilidade de um 
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terreno. Quando a última opção falhou, o senhor Presidente da Câmara disse que a Junta 
de Freguesia só tinha como alternativa procurar um espaço para construir o armazém. 
Quando a Junta de Freguesia teve conhecimento do espaço, deu conhecimento ao senhor 
Presidente da Câmara e remeteu um ofício à Câmara Municipal, em dezembro de 2015, 
mas passados onze meses ainda não obteve uma resposta. 

A retroescavadora foi incluída no orçamento do corrente ano. O equipamento 
que foi pago no ano passado foi uma carrinha, que já estava no orçamento de 2015. O 
processo da aquisição da retroescavadora até foi dado como exemplo numa sessão da 
Assembleia Municipal. 

Tem havido vários acidentes na zona do Molhe Leste, nas passadeiras e por falta 
de iluminação, pelo que se tratam de questões de segurança. 

Não houve qualquer descarga na foz do Rio de São Domingos. A areia trazida 
pelas marés fechou a saída das águas, que ali ficaram estagnadas. É um problema que 
tem de ser resolvido. 

Gostaria de saber o ponto de situação de aquisição de uma casa, sito na Rua do 
Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Não é novidade que existem problemas na limpeza, resultantes da redução do 

número de trabalhadores do Município. Sabendo que existe um problema e que existe 
um acréscimo de pessoas, por que não se previu que iria haver um problema grave? É 
isto que tem dificuldade em perceber. 

O senhor Presidente da Câmara sabe que vai ter o campeonato do mundo de surf, 
pelo que já adjudicou um contrato para limpeza de praias, durante quinze dias, no valor 
de oito mil oitocentos e noventa euros. Se souberam contratar uma empresa para fazer 
este trabalho na praia, durante esses quinze dias, também sabiam que, com o acréscimo 
de pessoas durante o verão, é necessário um reforço no serviço. Se não há possibilidade 
de o fazer com os trabalhadores do Município, se calhar, deveriam ter recorrido a uma 
empresa. 

Não se pode deixar em quem nos visita e, sobretudo, em quem cá mora, a 
impressão de que, aparentemente, não foi bem planeado. Se sabem a solução para o 
campeonato, têm de a seguir quando há falta de meios para os outros períodos do ano. 

 
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 houve um reforço efetivo de limpeza nos meses de verão, com recurso 
aos serviços de uma empresa privada. Acrescentou que uma das questões colocadas 
pelos munícipes foi o facto de o Município não ter uma máquina para lavar arruamentos 
e que faz todo o sentido pensar no assunto. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
A limpeza das praias é efetuada através da contratação de serviços externos, 

pagos pelo Município, e tem decorrido exemplarmente. 
Não conseguia, no momento, responder ao senhor Presidente da Junta de 
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Freguesia de Atouguia da Baleia relativamente ao imóvel da Rua do Casal da Cruz. 
O que disse sobre a foz do Rio de São Domingos resulta da informação prestada 

pelo Chefe da Divisão de Energia e Ambiente do Município. Foi efetuada a abertura de 
um canal para o escoamento das águas. Esta situação decorreu em setembro e durante 
todo o verão não se tinha verificado qualquer anomalia. 

A Câmara Municipal, de forma equitativa, irá decidir sobre os pedidos de 
comparticipação financeira efetuados pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
O plano de arborização foi proposto pelos senhores Vereadores do Partido Social 

Democrata e aprovado, por unanimidade, pela Câmara Municipal, em março de 2015. Já 
perguntou pelo ponto de situação do processo em diversas sessões da Assembleia 
Municipal e, de todas as vezes, o senhor Presidente da Câmara disse-lhe que era um 
assunto que queria ver resolvido, mas, até agora, que saiba, nada foi feito. Gostaria de 
saber o ponto de situação do plano de arborização. 

A renovação do skate parque estava incluída nas Grandes Opções do Plano do 
corrente ano. Gostaria de saber se a obra vai avançar. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Relativamente à Associação de Proteção dos Animais de Peniche (APAP), disse 

que: 
Em 14 de setembro de 2015, alguns membros da Direção da APAP e quatro 

membros da Câmara Municipal estiveram no terreno onde se está a construir um abrigo 
para animais. 

Em 15 de outubro de 2015, depois de uma reunião da Direção da APAP, foi 
enviada uma carta à Câmara Municipal, no seguimento da visita. 

Em 23 de novembro de 2015, ele próprio esteve numa reunião da Câmara 
Municipal. 

Em 19 de janeiro de 2016, o senhor Presidente da Câmara, o senhor Deputado à 
Assembleia da República eleito pelo PAN - Pessoas-Animais-Natureza, duas outras 
pessoas do PAN, a médica veterinária municipal e ele como presidente da APAP 
deslocaram-se ao referido terreno. 

Em 29 de janeiro de 2016, a APAP registou-se na plataforma do associativismo 
municipal. 

Em 2 de fevereiro de 2016, a APAP adquiriu painéis para a vedação das boxes, 
no valor de dois mil cento e cinquenta euros. 

Em 4 de março de 2016, a APAP enviou uma proposta de protocolo ao senhor 
Presidente da Câmara. 

Em 8 de abril de 2016, a APAP procedeu à aquisição de telhas tipo sanduiche, no 
valor de quase dois mil euros. 

Em 15 de abril de 2016, a APAP recebeu uma delegação da Direção Geral de 
Veterinária, com o senhor Presidente da Câmara e a médica veterinária municipal. 

Em 13 de maio de 2016, deslocou-se com a médica veterinária municipal a uma 
reunião, na Direção Geral de Veterinária, em Vila Franca de Xira, onde acedeu a que uma 
parte das instalações da APAP fosse utiliza pelos serviços do Município. Foi 
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consensualizada uma versão quase final do protocolo, correspondendo às exigências 
legais da Direção Geral de Veterinária perante o Município. 

Em 27 de maio de 2016, a médica veterinária municipal remete à APAP a 
proposta do protocolo. 

Em 3 de junho de 2016, a APAP remete uma resposta, onde concorda com quase 
tudo o que era proposto. 

Em 4, 11, 18 e 25 de julho de 2016, o protocolo fez parte da ordem do dia das 
reuniões da Câmara Municipal, mas nunca foi discutido. 

Em 6 de agosto de 2016, o Presidente da APAP não participa na inauguração da 
praia de uso canino. 

Em 4 de outubro de 2016, na semana passada, a Direção da APAP reuniu com os 
senhores Vereadores do Partido Socialista, a pedido destes, onde foi confrontada, pela 
primeira vez, com a aprovação de dois protocolos. Ficou surpreendido por o assunto 
estar a ser alterado sem o conhecimento da APAP. 

Mesmo que o protocolo seja, entretanto, celebrado, a obra poderá não avançar de 
imediato, por as chuvas não o permitirem. 

Havia a perspetiva de se poder resolver um problema, que é municipal, mas este 
atraso veio adiar essa resolução. 

Disse, ainda, que: 
Em outubro de 2014, a Junta de Freguesia de Peniche, em sede de discussão das 

GOP, fez uma sugestão, que não foi aceite, que era resolver o passeio do lado direito, de 
quem vai para os Remédios, da Estrada dos Remédios. Não foi aceite porque a 
presidência da Câmara Municipal defendeu que todo o arruamento merecia um estudo 
urbanístico. O que pede é que se arranje rapidamente um projeto, porque aquela artéria 
está indigna para a cidade e para os alunos e professores da Escola Superior de Turismo 
e Tecnologia do Mar de Peniche. 

É urgente que se resolva o problema do talude da Rua António da Conceição 
Bento, em Peniche. 

Os balneários públicos do Bairro do Visconde são uma das instalações mais 
indignas no concelho e necessitam de uma intervenção urgente. 

Solicita que o parque infantil Dr. Pires de Carvalho seja incluído nas GOP de 
2017. 

É necessário que se encontre uma solução relativamente ao compromisso que foi 
assumido pela Câmara Municipal com o proprietário do edifício confiante com o 
edifício-sede da Freguesia de Peniche. 

Não concorda com a forma como se procedeu ao asfaltamento de parte da 
Avenida Mariano Calado. Deveria ter havido uma intervenção de desgaste. 

Recomenda que nas GOP de 2017 a Câmara Municipal contemple um carro para 
a recolha de animais. 

Sugere que a empresa Rodoviária do Oeste implemente, de modo experimental, 
o serviço urbano ao sábado de manhã e faça a sua divulgação. 

Sugere que se abra a foz do Rio de São Domingos para que a maré limpe aquela 
zona. 

O Presidente da Junta de Freguesia de Peniche está em negociações para a 
aquisição de um terreno para construir um espaço para recolher as máquinas da 
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Freguesia. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Regista com agrado a normalidade com que decorreu o arranque do ano letivo. 
Regista, também com agrado, a realização de uma etapa do campeonato do 

mundo de surf em Peniche. 
Têm aparecido no concelho muitos equipamentos relacionados com o surf, que 

lhe parece que são exageradamente e desregradamente consentidos. Sabe que é um 
assunto que não tem só a ver com o Município, mas existe um conjunto de riscos 
associados à imagem da nossa terra e à qualidade do que oferecemos que merece a 
atenção de todos, particularmente da autarquia. Não tem nada contra o 
empreendedorismo, mas devem ser criadas regras neste setor. 

Lamenta o atraso que existe na implementação do programa comunitário Mar 
2020. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Manifestou o seu agrado e orgulho pela abertura do Museu da Renda de Bilros 

de Peniche. 
Perguntou se é conhecido o número de visitantes do Museu da Renda de Bilros 

de Peniche. 
Passou, hoje, por uma estação de autocarros que apenas tem o apoio de dois 

contentores, e Peniche tem uma estação moderna. Conhece uma localidade, num 
concelho maior que Peniche, onde não há estação rodoviária e os autocarros param numa 
paragem. Por vezes, os membros da Assembleia Municipal esquecem o bom que a nossa 
terra tem. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que, no dia 2 de setembro, realizaram-se as comemorações da Reserva 

Natural das Berlengas, com a presença do senhor Primeiro-Ministro, do senhor Ministro 
do Ambiente e do senhor Ministro da Defesa. Na ocasião, foi assinado o protocolo de 
constituição da Rede Nacional das Reservas da Biosfera da Unesco e foi anunciado um 
conjunto de investimentos que podem estar associados a esta rede nacional. Pergunto o 
que é expectável que a Reserva Natural das Berlengas possa vir a ter desta Rede Nacional. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que a presidência da Câmara 

Municipal já iniciou os trabalhos para remodelação do skate parque com o parceiro do 
Município para o skate, que é o Península de Peniche Surf Clube. Começou por ser 
elaborado um projeto que previa um custo três vezes superior à verba que o Município 
tem disponível, pelo que teve de se redefinir o projeto. 

Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique 
Bertino, disse que: 

Relativamente ao protocolo a celebrar entre o Município e a APAP, não há 
nenhuma falta de vontade, mas houve algumas dificuldades, que não foram de ordem 
política, mas de ordem processual. Estas dificuldades já estão a ser dirimidas com a 
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colaboração de uma jurista que foi contratada pelo Município. 
Tomou nota da observação efetuada sobre a Estrada dos Remédios, em Peniche. 
O processo do talude da Rua António da Conceição Bento, em Peniche, teve 

algumas vicissitudes, mas a intervenção não ficará para o próximo mandato. 
As recomendações para as Grandes Opções do Plano serão tidas em conta. 
Relativamente à intervenção do senhor Rogério Cação, disse que: 
Agradecia as referências que fez, relativamente ao início do ano letivo e à etapa 

do campeonato do mundo de surf. 
As preocupações sobre os equipamentos relacionados com o surf são partilhadas 

pela presidência da Câmara Municipal. 
Também partilha do lamento relativamente ao atraso que existe na 

implementação do programa comunitário Mar 2020. Tem, sucessivamente, partilhado 
este lamento com o Ministério do Mar. 

Relativamente à intervenção do senhor Álvaro Amador, disse que é um orgulho 
ter o Museu da Renda de Bilros de Peniche e que regista, com agrado, as observações 
sobre a estação rodoviária de Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor Sérgio Leandro, disse que foi criada uma 
linha, por intervenção da presidência da Câmara Municipal de Peniche, uma vez que a 
marca Unesco não estava a ser potenciada. Regista, com agrado, a forma como o senhor 
Ministro do Ambiente tornou possível que haja um financiamento para as dez reservas 
da biosfera. 

 
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: 
Foi hoje aprovada, pela Câmara Municipal, uma alteração aos documentos 

previsionais para adquirir equipamentos para o parque infantil Dr. Pires de Carvalho. 
Vai estar atento à Avenida Mariano Calado e, se necessário, será corrigido o que 

não ficou bem feito. 
A situação do edifício-sede da Freguesia de Peniche será analisada pela Câmara 

Municipal. 
Em dois meses, o Museu da Renda de Bilros de Peniche teve mais de dois mil 

visitantes. 
O senhor Presidente da Câmara já indicou uma técnica do Município para fazer 

um estudo para uma intervenção geral no jardim público de Peniche. O estudo está a 
começar pelo jardim de São Vicente, junto aos portões de Peniche de Cima. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRI TA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

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 
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financeira do mesmo, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, referindo, nomeadamente, que o serviço de 

dívida tem tido uma diminuição significativa e sustentada. 
 
José Amador (CDU): 
Solicitou mais pormenores sobre a reunião dos membros da Câmara Municipal 

com o senhor Secretário de Estado das Pescas e com a empresa Docapesca – Portos e 
Lotas, S.A. e sobre a eventual constituição de um centro de conhecimento do mar. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que, na reunião com o senhor Secretário de Estado das Pescas e com a 

empresa Docapesca – Portos e Lotas, S.A., foram abordados os seguintes temas: 
- A candidatura que foi apresentada ao programa Mar 2020, para financiamento 

da obra de prolongamento do esporão perpendicular ao Molhe Oeste. 
- A elaboração de um projeto para saneamento das águas residuais que são 

produzidas no porto de pesca de Peniche, que visa a construção de uma estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR). 

- As empresas que se pretendem instalar ou que pretendem aumentar a sua área 
de produção dentro da área portuária. 

- A criação de um polo tecnológico da economia azul a instalar na zona do porto 
de pesca onde está instalado Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do Instituto 
Politécnico de Leiria. 

- A alteração na saída do posto de abastecimento de combustíveis da Avenida do 
Porto de Pesca. 

- O funcionamento da eclusa do fosso da muralha de Peniche. 
- A limpeza da zona portuária, nomeadamente na Ribeira Velha. 
Relativamente à reunião com a senhora Secretária de Estado da Ciência e do 

Ensino Superior, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o 
Instituto Politécnico de Leiria, entre outros, a propósito da eventual constituição de um 
centro de conhecimento do mar, que integrará a ciência viva, disse que: 

- O centro de conhecimento do mar é entendido como um “chapéu” para todas 
as intervenções que estão a ser feitas em Peniche. 

- Ainda não está definida a localização do centro ciência viva, sendo possível que, 
numa fase temporária, fique instalado num dos armazéns do porto de pesca. 

 
2) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL):  
 
Passando a Assembleia Municipal ao segundo ponto da ordem do dia, apreciou 

a informação sobre a execução do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), relativa 
ao segundo trimestre do ano 2016, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da 
Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, tendo usado da palavra o senhor Presidente da Câmara 
que fez uma apresentação sumária da referida informação. 
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3) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EMITIDO PEL O REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE A ATIVIDADE DO  MUNICÍPIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2016:  
 
Passando a Assembleia Municipal ao terceiro ponto da ordem do dia, apreciou a 

informação sobre a situação económica e financeira do Município de Peniche, referente 
ao primeiro semestre do ano 2016, emitida pelo Revisor Oficial de Contas, em 
cumprimento da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
não se tendo registado qualquer intervenção. 

 
4) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EMITIDO PEL O REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE A ATIVIDADE DO S SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 

2016: 
 
Passando a Assembleia Municipal ao quarto ponto da ordem do dia, apreciou a 

informação sobre a situação económica e financeira dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento (SMAS) do Município de Peniche, referente ao primeiro semestre do 
ano 2016, emitida pelo Revisor Oficial de Contas, em cumprimento da alínea d) do n.º 2 
do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, não se tendo registado qualquer 
intervenção. 

 
5) 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 quinto ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2016. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que lhe parece insuficiente a criação de apenas seis lugares para assistentes 

operacionais para o Setor de Higiene e Limpeza e deveria ser equacionada a hipótese de, 
brevemente, serem criados mais postos de trabalho para este setor. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que, em junho, a Assembleia Municipal já tinha aprovado a criação de seis 

lugares para a Divisão de Energia e Ambiente, sendo dois deles para o Setor de Higiene 
e Limpeza, não sendo comportável, atualmente, contratar mais. 

 
Deliberação n.º 26/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
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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 maioria, com uma (1) abstenção, do senhor Paulo Balau (PSD), e vinte e três (23) votos 
a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes, aprovar a segunda 
alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2016, aprovado 
pela Assembleia Municipal, em 20 de novembro de 2015, e alterado pelo mesmo órgão 
municipal, em 24 de junho de 2016, no sentido de passar a contemplar mais dezoito 
postos de trabalho, destinados a quatro técnicos superiores para o Departamento 
Administrativo e Financeiro, para exercerem as funções de professores nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular, com relação jurídica de emprego público com termo 
determinado a tempo parcial, e dez assistentes operacionais para a Divisão de Energia e 
Ambiente, um assistente técnico para o Departamento Administrativo e Financeiro, dois 
assistentes técnicos para a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e um técnico 
superior para a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 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 
de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA 

AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, aprovado pela Câmara Municipal, por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2016. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, fez um resumo do conteúdo do documento aprovado pela Câmara Municipal. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
A Câmara Municipal começou a falar sobre um orçamento participativo em 18 

de novembro de 2013, um mês depois das eleições autárquicas para o atual mandato. 
Quem começou por abordar o assunto foi a senhora Vereadora Cristina Leitão, 

tendo os senhores Vereadores, por diversas vezes, voltado a abordar o assunto, mas o 
senhor Presidente da Câmara tem manifestado alguma apreensão relativamente aos 
orçamentos participativos. 

Entretanto, avança-se com o orçamento participativo no momento em que já não 
há possibilidade de ser aplicado por este executivo, porque só pode ser aplicado no 
Orçamento Municipal de 2018, que será elaborado pelo novo executivo. 

Não sabe se é muito correto a Assembleia Municipal estar a aprovar um 
documento que é para ser aplicado pelos eleitos nas eleições de 2017. 
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Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
A bancada do Partido Social Democrata congratula a proposta apresentada e que 

tem vindo a defender. 
É de extrema importância que se ponha em prática esta ferramenta de 

participação ativa e descentralizada no processo de decisão por parte da nossa 
comunidade. 

Quando fez a leitura das normas de funcionamento, identificou alguns pontos 
que são discutíveis, mas, independentemente dos critérios que foram estabelecidos e que 
acredita que tenham sido bem ponderados, reconhece que se vai tratar de uma primeira 
experiência e que vai ser alvo de adaptação e de alteração nas próximas iniciativas. 

Do conjunto de pontos mais discutíveis, destaca um que pode constituir uma 
ameaça para o sucesso desta iniciativa, o facto de a votação dos projetos ser realizada de 
forma presencial. 

No contexto atual e na era digital, em que as tecnologias e comunicação têm um 
papel tão importante no nosso quotidiano, parece-lhe um contrassenso estar a apostar na 
deslocação física das pessoas aos locais definidos para efetivar o seu voto. 

Pelos testemunhos que tem ouvido em encontros sobre a participação, em 
particular sobre este tipo de iniciativa em alguns municípios e freguesias, o ano de estreia 
é um ano muito pouco participado. 

Acredita que, ao longo das várias experiências, o número de propostas 
apresentadas, o número de propostas elegíveis e o número de votantes irá aumentar 
gradualmente. 

Julga que é consensual que o orçamento participativo é uma ferramenta em que 
se tem de apostar, independentemente de ser o atual executivo municipal a colocá-la em 
prática ou o próximo. 

O que o Partido Social Democrata pretende é que haja uma participação mais 
ativa nas decisões e no planeamento territorial por parte da comunidade e que o 
orçamento participativo seja um mecanismo de referência. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Tem dificuldade em aprovar princípios, porque é tudo muito relativo. 
Quando viu a ordem de trabalhos, pensava que a Assembleia Municipal teria de 

tomar uma decisão que fosse mais longe. 
A maioria dos municípios que já avançaram com os orçamentos participativos 

tiveram os projetos em discussão entre um e trinta de junho de 2016. 
Este documento é apenas a manifestação de intenção de o Município ter um 

orçamento participativo. 
A Assembleia Municipal irá aprovar princípios para um executivo que ainda não 

foi eleito, pelo que é desconhecido. 
O projeto de regulamento apresentado tem algumas coisas de que ele gosta, 

outras que são cópia da lei e outras que terão de ser discutidas mais aprofundadamente, 
provavelmente em 2018. 

Julga que só em 2019 é que haverá resultados palpáveis. 
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Lamenta que apenas seja proposto à Assembleia Municipal a aprovação de 
princípios. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Por vezes, os membros da Assembleia Municipal são difíceis de satisfazer. 
Como já disse, o orçamento participativo, sendo uma boa ferramenta, não é a 

ferramenta, saúda o esforço que foi feito no sentido de se dar o primeiro passo. 
O que se está a definir é um quadro de condições que permitirá ao executivo 

municipal usar esta ferramenta. 
Compreende a preocupação manifestada, mas o futuro executivo municipal será 

soberano. 
Os orçamentos participativos dependem das verbas que existem. Um orçamento 

participativo de cinco mil euros não terá o mesmo efeito de um orçamento participativo 
que envolva quinhentos mil euros. 

Concorda com a senhora Célia Martins, quando esta diz que a votação presencial 
pode ser limitativa, julga que deveriam estar previstas todas as formas de votação. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
Também viu a questão da votação presencial, mas há aspetos que se pode dar a 

volta de múltiplas maneiras, e uma delas é o voto antecipado. Além da votação presencial 
também deveria estar contemplado o voto antecipado. 

Tem dúvidas na votação por telemóvel, porque um projeto que tenha mais 
disponibilidade financeira em termos de telemóvel poderá ser aprovado mais 
rapidamente do que outros. Julga que a votação presencial ainda é a mais segura, com 
todos os defeitos que possa ter. 

O orçamento participativo também deve ter o envolvimento das juntas de 
freguesia. 

Reforça a pertinência de se contemplar o voto antecipado no orçamento 
participativo. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Esteve num jantar em que a senhora Ministra da Modernização Administrativa 

falou, entusiasmada, sobre o voto eletrónico nas eleições nacionais e ele foi dos que mais 
questões colocou. A introdução do voto eletrónico no orçamento participativo tem de ser 
bem pensada. Sabe que já houve experiências bem-sucedidas em outros municípios que 
deveriam ser avaliadas para se perceber como foram feitas, porque já é possível, com 
algum grau de certeza, garantir a sua fiabilidade. 

Face à discussão que se gerou sobre a oportunidade, deixa o compromisso claro 
de que, se as pessoas de Peniche assim o entenderem, um executivo liderado pelo Partido 
Social Democrata aplicará, sem dúvida, o orçamento participativo.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):  
Disse que: 
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Deve aproveitar-se a oportunidade para deixar trabalho feito, que poderá ser 
sempre melhorado por quem vem a seguir. 

Deve ser prevista a votação eletrónica e a presencial. 
Poderá ser um bom trabalho para as freguesias, dependendo da mobilização e do 

trabalho interessado dos responsáveis pelas freguesias. 
O orçamento participativo é mais um meio, e os autarcas devem criar o maior 

número possível de meios para a participação das pessoas. 
É mais entusiasta dos orçamentos participados, que é o projeto da Coligação 

Democrática Unitária, como acontece no Município de Loures. Os orçamentos 
participados têm o envolvimento e o estreitamento das relações com as pessoas, ou seja, 
para além de recolher as opiniões da população que quer participar, de forma direta, 
também é uma forma de envolver as pessoas na defesa das propostas aprovadas e, 
inclusive, a justificar a falta de recursos e a ultrapassá-la, porque os participantes o fazem 
perante os que não participam. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que fica muito feliz por este ponto da ordem de trabalhos, porque acha que 

é uma boa iniciativa e felicita o executivo municipal por ter apresentado esta proposta à 
Assembleia Municipal. 

 
Deliberação n.º 27/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e cinco (24) votos a favor, aprovar o documento que confere a 
implementação do Orçamento Participativo, com as respetivas normas de 
funcionamento, cujos textos aqui se reproduzem: 

«ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
CARTA DE PRINCÍPIOS 

Preâmbulo 
Inspirando-se nos princípios consagrados no artigo 2.º da Constituição da República 

Portuguesa, a Câmara Municipal de Peniche considera de elevada importância a participação dos 
cidadãos nos processos de governação local, como forma de exercício de cidadania e da defesa do 
direito democrático. 

Assim, define a implementação do Orçamento Participativo como uma forma de 
governança assente em quatro grandes dimensões: 

A dimensão Participativa que visa a participação individual e direta das pessoas no 
envolvimento da vida politica e na definição de projetos para o concelho através da aplicação de 
formas de participação, que permitam emergir dinâmicas locais em áreas transversais ao 
desenvolvimento e à identidade territorial. 

A dimensão Orçamental, através do qual os cidadãos decidem o destino de uma parte dos 
recursos públicos disponibilizados pelo Município, sendo definido previamente o valor orçamental 
para colocação à participação.  

A dimensão Territorial/Setorial que incide sobre todo o território de Peniche em áreas 
temáticas a definir previamente. 

A dimensão Normativa/Jurídica que apresenta por base a Constituição da República 
Portuguesa, no capítulo III, artigo 48.º, que define que "todos os cidadãos têm o direito de tomar 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 10.10.2016 * Livro 26 * Fl. 185 

parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente eleitos", as competências da Câmara Municipal de Peniche e as normas 
que regem o Orçamento Participativo, aprovadas nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, que define o regime jurídico das autarquias locais, pela Câmara Municipal 
de Peniche, deliberação n.º 1405/2016, na sua reunião de 5 de setembro de 2016. 

Artigo 1.º 
Princípio 

O Orçamento Participativo do Município de Peniche constitui um contributo para a 
valorização da democracia participativa, cidadania e participação assentes na Constituição da 
República Portuguesa. 

Artigo 2.º 
Objetivos 

1. Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes; 
2. Incentivar o diálogo entre os munícipes e os eleitos locais; 
3. Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expetativas da população, 

tendo em conta os recursos disponíveis; 
4. Contribuir para uma sociedade civil dinâmica e coesa. 

Artigo 3.º 
Participantes 

No Orçamento Participativo podem participar todos os cidadãos que entendam expressar-
se manifestando o seu interesse ativo desde que sejam naturais ou residentes, trabalhadores ou 
estudantes no concelho de Peniche e possuam idade igual ou superior a 16 anos. 

Artigo 4.º 
Fases de participação 

1. O Orçamento Participativo tem um ciclo anual dividido nas seguintes fases: 
a. Divulgação das normas e documentos de participação no Orçamento 

Participativo; 
b. Apresentação das propostas; 
c. Votação das propostas; 
d. Análise das propostas pela Comissão Técnica de Análise; 
e. Afixação da lista provisória; 
f. Período de reclamação; 
g. Divulgação dos projetos para votação; 
h. Votação dos projetos; 
i. Apresentação dos resultados. 

2. A Câmara Municipal de Peniche define anualmente o cronograma onde constam as 
fases de participação. 

Artigo 5.º 
Informação aos cidadãos 

O Município de Peniche assegura o recurso a diversos meios de informação de modo a 
garantir o acesso à informação em todas as fases do processo do Orçamento Participativo. 

Artigo 6.º 
Normas de funcionamento 

As normas que regem o funcionamento, participação e implementação do Orçamento 
Participativo estão vertidas em normas de funcionamento, em anexo. 

ANEXO 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
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Artigo 1.º 
Princípio 

O Orçamento Participativo do Município de Peniche constitui um contributo para a 
valorização da democracia participativa, cidadania e participação assentes na Constituição da 
República Portuguesa. 

Artigo 2.º 
Objetivos 

1. Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes; 
2. Incentivar o diálogo entre os munícipes e os eleitos locais; 
3. Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expetativas da população, 

tendo em conta os recursos disponíveis; 
4. Contribuir para uma sociedade civil dinâmica e coesa. 

Artigo 3.º 
Participantes 

1. No Orçamento Participativo podem participar todos os cidadãos que entendam 
expressar-se manifestando o seu interesse ativo desde que sejam naturais ou residentes, 
trabalhadores ou estudantes no concelho de Peniche e possuam idade igual ou superior a 16 anos; 

2. Os participantes com idade inferior a 18 anos tem de juntar a devida autorização para 
a participação emitida pelo seu representante legal.  

Artigo 4.º 
Âmbito Territorial 

As propostas a apresentar no âmbito do Orçamento Participativo incidem sobre todo o 
território de Peniche.  

Artigo 5.º 
Modelo 

O Orçamento Participativo assenta num modelo de participação segundo o qual os 
participantes podem apresentar propostas e votar os projetos que consideram prioritários, até ao 
limite orçamental estabelecido para o processo e desde que se enquadrem nas normas definidas no 
presente documento. 

Artigo 6.º 
Componente Orçamental 

1. O valor global a afetar ao Orçamento Participativo será definido anualmente nos 
documentos previsionais do Município de Peniche; 

2. Compete à Câmara Municipal de Peniche definir a área e o respetivo valor.  
Artigo 7.º 

Áreas temáticas 
As áreas temáticas são: 

a. Ação Social; 
b. Cultura; 
c. Desporto, Recreio e Lazer; 
d. Educação; 
e. Proteção do meio ambiente e conservação da natureza; 
f. Proteção Civil e luta contra incêndios; 
g. Requalificação/construção de equipamentos urbanos; 
h. Turismo. 

Artigo 8.º 
Apoio à participação 
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Sob proposta do Presidente da Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprova: 
a. A equipa de apoio ao Orçamento Participativo, responsável pela preparação, 

acompanhamento e orientação do Orçamento Participativo; 
b. A Comissão Técnica de Análise de propostas. 

Artigo 9.º 
Fases de participação 

1. O Orçamento Participativo tem um ciclo anual dividido nas seguintes fases: 
a. Divulgação das normas e documentos de participação no Orçamento 

Participativo; 
b. Apresentação das propostas; 
c. Votação das propostas; 
d. Análise das propostas pela Comissão Técnica de Análise; 
e. Afixação da lista provisória; 
f. Período de reclamação; 
g. Divulgação dos projetos para votação; 
h. Votação dos projetos; 
i. Apresentação dos resultados. 

2. A Câmara Municipal de Peniche define anualmente o cronograma onde constam as 
fases de participação. 

Artigo 10.º 
Assembleias Participativas 

1. As Assembleias Participativas são dirigidas por um moderador a designar pelo 
Presidente da Câmara Municipal e secretariadas por um técnico municipal que elabora a respetiva 
ata; 

2. As Assembleias Participativas têm em vista o esclarecimento sobre o Orçamento 
Participativo, o debate presencial, a promoção da participação das pessoas e o enriquecimento das 
propostas apresentadas pelos cidadãos; 

3. As Assembleias Participativas realizam-se em locais e datas previamente definidos e 
divulgados. 

Artigo 11.º 
Propostas elegíveis 

São consideradas elegíveis as propostas que: 
a. Se insiram no âmbito das competências próprias da Câmara Municipal de Peniche 

ou em competências delegadas ou delegáveis, mediante prévio acordo entre as partes; 
b. Não coloquem em causa o interesse público; 
c. Não ultrapassem o valor orçamental definido para a área; 
d. Respeitem os regulamentos municipais e demais legislação em vigor; 
e. Não configurem venda de serviços a entidades diretas;  
f. Não contrariem ou se incompatibilizem com planos ou projetos municipais; 
g. Não configurem em investimento de infraestruturas públicas básicas ou de 

suporte; 
h. Sejam tecnicamente exequíveis; 
i. Sejam executadas no prazo máximo de 24 meses; 
j. Apresentem os requisitos solicitados no formulário de submissão de propostas; 
k. Estejam enquadradas nas áreas temáticas; 
l. Não sejam comissionadas por marcas registadas, abrangidas por direitos de autor 

ou tenham sobre si patentes registadas;  
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m. Não contemplem a constituição de um ou mais contratos de trabalho, de forma 
permanente ou temporária, por parte do município; 

n. Após análise dos serviços, não excedam 25% do montante estipulado para o 
Orçamento Participativo; 

o. Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes; 
p. No caso de resultar a utilização de terrenos de domínio privado e /ou outras 

entidades, a respetiva autorização e/ou concordância prévia dos legítimos proprietários tenha sido 
obtida até à fase de análise de propostas pelos serviços. 

Artigo 12.º 
Apresentação de Propostas 

As propostas têm que obedecer aos seguintes requisitos: 
a. Entregues em formulário próprio no Município de Peniche e através de correio 

eletrónico criado para o efeito; 
b. Especificas, bem limitadas na sua execução, no território que abrangem e no 

impacto que têm; 
c. Efetuadas em nome individual; 
d. A Equipa de Apoio ao Orçamento Participativo compromete-se a analisar e 

esclarecer questões colocadas pelos cidadãos. 
Artigo 13.º 

Votação de propostas 
A votação das propostas tem como objetivo a identificação/apropriação por parte da 

comunidade dos projetos apresentados. 
1. Podem votar nas propostas finalistas todos os cidadãos que sejam naturais ou 

residentes, trabalhadores ou estudantes no município de Peniche e possuam idade igual ou superior 
a 16 anos; 

2. O cidadão pode utilizar o seu direito de voto presencialmente nos locais definidos e 
previamente designados para o efeito; 

3. Só seguem para análise técnica as propostas mais votadas até ao valor orçamental 
definido. 

Artigo 14.º 
Análise das propostas 

1. As propostas são analisadas pela Comissão Técnica de Análise, a qual elaborará um 
relatório de análise devidamente fundamentado. 

2. Sempre que a Comissão Técnica de Análise verifique existir semelhança de conteúdo 
ou complementaridade de propostas, ou proximidade de localização a outro equipamento, poderá 
propor aos proponentes das mesmas a sua integração num só projeto; 

3. A Comissão Técnica de Análise pode solicitar elementos complementares que entender 
convenientes. 

Artigo 15.º 
Lista provisória dos projetos 

1. A Câmara Municipal de Peniche aprova a lista provisória dos projetos com base num 
relatório apresentado pela Comissão Técnica de Análise; 

2. A lista provisória do Orçamento Participativo é afixada com a indicação do respetivo 
orçamento, prazo de execução e nome do projeto, por edital nos locais de estilo. 

Artigo 16.º 
Período de reclamação 

1. A Comissão Técnica de Análise analisa as reclamações; 
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2. Terminado o período de reanálise técnica previsto no número anterior, a Câmara 
Municipal aprova a lista final de propostas a submeter a votação sendo divulgada a lista final de 
projetos que passam à fase de votação, por edital nos locais de estilo. 

Artigo 17.º 
Votação dos projetos 

1. Podem votar nos projetos finalistas todos os cidadãos que sejam naturais ou residentes, 
trabalhadores ou estudantes no concelho de Peniche e possuam idade igual ou superior a 16 anos; 

2. O cidadão pode utilizar o seu direito de voto presencialmente nos locais definidos e 
previamente designados para o efeito. 

3. Cada participante apenas poderá votar uma vez, validando a sua votação através do 
número de Cartão de Cidadão. 

Artigo 18.º 
Projetos eleitos 

São eleitos os projetos mais votados até ao montante definido anualmente. 
Artigo 19.º 

Apresentação dos resultados 
A equipa de apoio ao Orçamento Participativo apresenta os resultados finais, 

acompanhado de relatório. 
Artigo 20.º 

Entrega dos projetos à população 
1. Concluída a obra, promover-se-á à sua entrega à população em cerimónia presidida 

pelo Presidente da Câmara Municipal e pelos proponentes do projeto. 
2. Da obra constará a sinalização de que o mesmo resultou do Orçamento Participativo. 

Artigo 21.º 
Gestão 

O responsável pela coordenação e gestão do Orçamento Participativo é o Presidente da 
Câmara Municipal, com possibilidade de delegação. 

Artigo 22.º 
Possibilidade de suspensão 

1. Mediante despacho devidamente fundamentado, é possível ao responsável pela 
coordenação e gestão do Orçamento Participativo, suspender a realização do Orçamento 
Participativo, quer esteja o processo ainda em curso, quer com efeitos para o futuro.  

2. Do despacho proferido no número anterior, deve o Presidente da Câmara Municipal 
dar conhecimento à Câmara Municipal. 

Artigo 23.º 
Omissões 

As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de delegação. 

Artigo 24.º 
Entrada m vigor 

As presentes Normas de Funcionamento entram em vigor a partir de ----» 
 
Após a votação usaram da palavra os senhores: 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, havendo consenso para que o voto não seja apenas presencial, se 

deveria dar esse passo, porque facilitaria. 
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Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, se a Assembleia Municipal concordar, a sugestão do senhor Ademar 

Marques ficará como uma recomendação à Câmara Municipal. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
Agradecia as palavras e os contributos dos membros da Assembleia Municipal. 
Não está apenas prevista a votação presencial. O que o n.º 2 do artigo 13.º das 

Normas de Funcionamento dizem é que: “O cidadão pode utilizar o seu direito de voto 
presencialmente nos locais definidos e previamente designados para o efeito.”, ou seja, não refere 
o voto presencial como exclusivo, mas diz que o cidadão pode votar presencialmente. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu o esclarecimento da senhora Vereadora Clara Abrantes e disse que o 

sentimento da Assembleia Municipal é que o voto seja alargado e que se aprofundem as 
formas de votação no orçamento participativo. 

 
Por ter saído da reunião, o senhor Henrique Estrelinha (PS) não participou na 

apreciação e votação dos pontos que se seguem. 
 

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

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sétimo 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 ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2016. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Como todos os membros da Assembleia Municipal sabem, ele foi um dos grandes 

contestatários à opção tomada para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, porque não 
mudou a sua opinião desde o princípio, ao contrário da atual presidência da Câmara 
Municipal. 

Vai abster-se na votação deste ponto da ordem dia e no ponto seguinte, que 
também se refere a um empréstimo relacionado com o Centro Escolar de Atouguia da 
Baleia, por não concordar com a obra. 

A atual presidência da Câmara Municipal, apenas por questões eleitoralistas, 
alterou a sua posição em relação ao projeto inicial, que era dentro do espaço da EB 2.3 de 
Atouguia da Baleia. 

Com o dinheiro dos empréstimos o projeto inicial já poderia estar concluído. 
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Em 2007, ele disse que, se o projeto fosse alterado, nem dentro de dez anos estaria 
concluído e falta apenas um ano para fazer os dez anos. 

Continua a defender que a opção tomada é desintegrar os alunos de uma escola 
integrada. A EB 1.2.3 de Peniche é o exemplo de uma escola integrada. 

 
Deliberação n.º 28/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com uma (1) abstenção, do senhor Américo Gonçalves (PS), e vinte e dois (22) 
votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes, autorizar a 
contratação de um empréstimo para financiamento da construção do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, com a entidade bancária Banco Português de Investimento - BPI, nas 
condições constantes da sua proposta n.º CIS 082/16, datada de 2 de agosto de 2016, de 
que se destacam: Montante do empréstimo: até 820 000,00 €; Prazo: 15 anos; Taxa de juro: 
Euribor a 6 meses; Spread: 0,95%. 

Os documentos que serviram de suporte à presente deliberação, nomeadamente 
as propostas apresentadas por sete instituições autorizadas por lei a conceder crédito e o 
mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, conforme previsto 
no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, dão-se aqui por 
reproduzidos e arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 5) 

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

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DAS OBRAS DE  

INFRAESTRUTURAS PARA UM LOTEAMENTO MUNICIPAL ,  EM ATOUGUIA DA 

BALEIA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do oitavo ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José Correia (CDU), que 
fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em 
reunião ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 29/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com uma (1) abstenção, do senhor Américo Gonçalves (PS), e vinte e dois votos 
(22) a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes, autorizar a 
contratação de um empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas para um 
loteamento municipal, em Atouguia da Baleia, com a entidade bancária Banco Português 
de Investimento - BPI, nas condições constantes da sua proposta n.º CIS 083/16, datada 
de 2 de agosto de 2016, de que se destacam: Montante do empréstimo: até 675 000,00 €; 
Prazo: 15 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 0,95%. 

Os documentos que serviram de suporte à presente deliberação, nomeadamente 
as propostas apresentadas por seis instituições autorizadas por lei a conceder crédito e o 
mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, conforme previsto 
no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime 
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Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, dão-se aqui por 
reproduzidos e arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 6) 

 
Por ter saído da reunião, o senhor Humberto Ferreira (PS) não participou na 

apreciação e votação dos pontos que se seguem. 
 

9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO  IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O 

ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do nono 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 ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2016. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
O Partido Social Democrata, relativamente aos impostos municipais, mantém, 

coerentemente, a posição que defende desde há dois anos. 
O Partido Social Democrata saúda, naturalmente, o exercício que foi feito de 

diálogo com a oposição, que é salutar. 
O Partido Social Democrata é favorável à redução do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) e à aplicação o IMI familiar, que, no ano passado, foi incluído por proposta 
do Partido Social Democrata, mas em outro contexto, por a lei ter sido alterada. 

Em relação aos outros dois impostos, o Partido Social Democrata tem uma 
posição de princípio contra a derrama, porque entende que não é um fator que promova 
a atratividade, mas entende que, entre eles, seria prioritário baixar a participação 
municipal no Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), porque esse 
também é um fator de desigualdade, relativamente aos concelhos vizinhos. Ou seja, os 
munícipes de Peniche recebem menos reembolso de IRS ou pagam mais de IRS, porque 
o Município retém cinco por cento. 

O Partido Social Democrata entende que o Município deveria baixar a 
participação no IRS em benefício dos trabalhadores do concelho, porque se aplica aos que 
pagam e aos que recebem. 

O Partido Social Democrata não vai apresentar qualquer proposta alternativa à 
da Câmara Municipal e votará na Assembleia Municipal de acordo com a orientação de 
voto dos seus Vereadores. 

A questão essencial é que o Partido Social Democrata entende que uma 
otimização na locação dos prédios do domínio privado do Município poderia permitir 
uma redução no IRS, sem penalizar as contas. 

A proposta apresentada pelos senhores Vereadores do Partido Social Democrata 
era de uma redução ligeira do IRS, para não penalizar os investimentos que estão a ser 
feitos. 

A otimização das receitas provenientes da locação de prédios propriedade do 
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Município permitirá, no futuro, baixar os impostos municipais. 
Em relação ao IMI, e em função da isenção automática introduzida pelo Governo 

anterior, houve uma redução do que era a expetativa de receita, mas pensa que, com as 
novas alterações, esta será, claramente, amortizada. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Sente-se comovido com esta preocupação do senhor Ademar Marques, que 

considera legítima e da qual comunga, mas tem pena que o Partido Social Democrata, 
quando esteve no Governo da República, não tenha tido a mesma preocupação com os 
trabalhadores. 

Quando se analisa a governação do Partido Social Democrata, percebe-se quem 
é que estava do lado dos penalizados, que são os que o Partido Social Democrata pretende 
defender agora, e bem. 

Deve haver coerência entre a lógica de atender às dificuldades que as pessoas 
atravessam, mas também em garantir que não se retira às autarquias os meios para 
poderem intervir. 

Obviamente, que está a brincar com a situação, porque não se pode comparar 
uma decisão local com uma decisão nacional, mas não resistiu a fazer esta comparação, 
porque todos sabem quais foram os resultados que decorreram dessa política. Por vezes 
sente urticária, quando vê o ex-primeiro-ministro, senhor Pedro Passos Coelho, muito 
indignado com os impostos do atual Governo, que também está a ir por um caminho que 
não se pode dizer que seja o melhor, porque também já está a gostar um bocadinho de 
impostos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu ao senhor Rogério Cação por lembrar à Assembleia Municipal que 

está reunida para tratar de questões locais e não dos governos da República. Que ela 
saiba, nenhum dos atuais membros da Assembleia Municipal foi membro de algum dos 
governos da República. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não vai discutir uma questão que é muito complexa e não é tão simples 

como o senhor Rogério Cação a colocou. O senhor Rogério Cação sabe, com certeza, o 
que é a aplicação de impostos direitos e de impostos indiretos, sabe da justiça que 
corresponde a uns e a outros, e sabe, também, que, na aplicação dos impostos diretos que 
foi feita no passado, havia uma isenção total para os rendimentos mais baixos, e nos 
impostos indiretos não existe. É uma discussão muito longa que, claramente, está além e 
não aproveita ao teor do assunto que está em discussão neste ponto da ordem do dia. De 
qualquer forma, terá muito gosto em convidar o senhor Rogério Cação para tomar um 
café e discutirem o tema. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que aceita o convite do senhor Ademar Marques. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
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Disse que: 
O Partido Socialista vai ter a mesma votação na Assembleia Municipal que teve 

na Câmara Municipal. 
Em relação ao IMI, se verificarem os mapas, de 2012 para 2015, há um aumento 

de oitocentos mil euros. 
Nunca viu ninguém a debater-se tanto pela redução do IMI como o atual 

presidente da câmara, quando este era vereador da oposição. 
Toda a gente tem de pagar o IMI, porque, infelizmente, muita gente adquiriu 

casa, os jovens hoje, felizmente, já não adquirem casa, porque não têm posto de trabalho 
fixo. Julga que a redução do IMI vai beneficiar toda a gente. 

O senhor Presidente da Câmara sabe qual era a sua proposta inicial e qual é a 
proposta que foi aprovada pela Câmara Municipal. Ainda bem que se baixou, por 
sugestão do Partido Socialista. Ele até queria que se reduzisse mais, porque houve um 
aumento na receita do IMI de mais de oitocentos mil euros, entre os anos de 2012 e 2015, 
mas o seu grupo não aceitou a sua proposta. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
É de saudar o acordo alcançado na Câmara Municipal, para redução do IMI. 
O senhor Rogério Cação mostrou a preocupação de fazer baixar um pouco os 

impostos, mas não descapitalizando o Município, ao nível dos governos também é assim, 
se se baixar os impostos tem de se ir buscar dinheiro a outro lado. 

Houve um governo que aplicou isenções aos cidadãos que ganhavam muito 
pouco, mas era um governo que considerava que acima de setecentos euros as pessoas 
eram ricas, e esses pagavam todos impostos. 

 
Deliberação n.º 30/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e um (21) votos a favor: 

1. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma taxa de 0,8% para os prédios rústicos, sitos no concelho de Peniche, 
para vigorar no ano de 2017; 

2. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
fixar uma taxa de 0,325% para os prédios urbanos, sitos no concelho de Peniche, para 
vigorar no ano de 2017; 

3. Ao abrigo do n.º 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados que tenham pendentes notificações municipais de intimação, ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, para realização de obras, 
de modo a colmatar más condições de segurança e salubridade, enquanto durar a 
situação ou não forem executadas as obras intimadas; 

4. Ao abrigo do n.º 6 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma minoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos localizados 
nos centros históricos do concelho que, tendo sido alvo de notificação municipal de 
intimação, ao abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
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para realização de obras, tenham sofrido obras de recuperação devidamente 
comprovadas; 

5. Para efeitos do n.º 15 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, as listagens contendo as situações previstas nos pontos três e quatro da presente 
deliberação serão apresentadas à Assembleia Municipal até 31 de outubro de 2016, de 
forma a tornar possível a liquidação do imposto em tempo oportuno; 

6. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 112.º-A do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar as seguintes deduções da taxa do imposto municipal sobre imóveis que 
vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 
destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim: Um (1) dependente – 20,00 € (vinte euros); 
Dois (2) dependentes – 40,00 € (quarenta euros); Três (3) ou mais dependentes – 70,00 € 
(setenta euros). 

O senhor Jacinto Oliveira (CDU) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. 

 
10) APRECIAÇÃO E VO TAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo 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 maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2016. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
A previsão da derrama, para o ano de 2016, era de cento e trinta mil euros, mas a 

execução, a 19 de setembro, já vai com cento e oitenta e dois mil euros. 
Apesar de haver isenções, este é um imposto que lhe desagrada. 
Geograficamente, Peniche não tem uma posição estratégica, pela necessidade de 

transportes. 
Peniche tem uma taxa de desemprego elevadíssima e o Município deveria pensar 

em todos os fatores que podem levar a que uma empresa não invista em Peniche. Não se 
pode criticar os outros que nos cortam verbas quando se faz o mesmo. 

 
Deliberação n.º 31/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com um (1) voto contra, do senhor Paulo Balau (PSD), 
dezasseis (16) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária 
(11) e pelo Partido Socialista (4) e do senhor António Salvador (PSD), e cinco (5) 
abstenções, dos restantes membros eleitos pelo Partido Social Democrata (5), aprovar o 
lançamento de uma Derrama para o ano de 2017, de 1% (um por cento) sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
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(IRC), exceto para os sujeitos passivos com um volume de negócio no ano anterior que 
não ultrapasse cento e cinquenta mil euros e para as entidades que se tenham constituído 
e tenham instalado a sua sede no concelho de Peniche, nos anos de 2014, 2015 e 2016, ou 
que tenham alterado a sua sede social para o concelho de Peniche, no mesmo período, 
para os quais é fixada uma taxa de 0% (zero por cento), nos termos e ao abrigo do artigo 
18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
11) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

PARTICIPAÇÃO NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIV OS COM DOMICÍLIO FISCAL NO 

CONCELHO DE PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DO ANO 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo primeiro ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José 
Correia (CDU), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
maioria, em reunião ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 32/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e ao abrigo do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por 
maioria, com quinze (15) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária (11) e do Partido Socialista (4), uma (1) abstenção, do senhor António Salvador 
(PSD), e cinco (6) votos contra, dos restantes membros eleitos pelo Partido Social 
Democrata, que a participação no Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares 
(IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente 
aos rendimentos do ano 2017 para inclusão no orçamento municipal de 2018, será de 5% 
(cinco por cento). 

 
12) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA 

À ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU)  E PROGRAMA DE AÇÕES 

ESPECIFICAS :  
 
A Assembleia Municipal apreciou o décimo segundo ponto da ordem do dia na 

primeira reunião da presente sessão, realizada no dia 30 de setembro de 2016. 
 

13) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE FERREL :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo terceiro ponto da ordem 

do dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por despacho 
do senhor Presidente da Câmara, proferido em 20 de setembro de 2016, e ratificado pela 
Câmara Municipal, por unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 26 de 
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setembro de 2016, ao abrigo e nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que este assunto foi presente à Assembleia Municipal porque, nos termos 

da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é 
competência deste órgão municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias no 
quadro da promoção e da salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações, 
sendo que este apoio à Freguesia de Ferrel não estava previsto nos contratos celebrados 
entre os órgãos executivos do Município e da referida Freguesia para delegação de 
competências. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
Só tem a agradecer à Câmara Municipal por ter tomado esta decisão, porque abre 

um precedente. 
A Freguesia de Peniche, ao longo deste mandato, nunca apresentou pedidos de 

apoio financeiro para situações idênticas a esta. 
Há um conjunto de despesas que a Freguesia de Peniche fez, ao longo deste 

mandato, na aquisição de viaturas e outras máquinas. A Junta de Freguesia vai elencar e 
quantificar os custos e agradece a atenção da Câmara Municipal para esse caderno de 
encargos. 

 
Deliberação n.º 33/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, que o Município 
de Peniche atribua um apoio financeiro à Freguesia de Ferrel, no valor de 2722,50 € (dois 
mil setecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), para comparticipação de 50% 
dos custos com a aquisição de maquinaria, e de 1036,28 € (mil e trinta e seis euros e vinte 
e oito cêntimos), para comparticipação de 50% dos custos com a recuperação do Parque 
Infantil. 

 
14) NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PENICHE PARA A COMISSÃO CONSULTIVA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo quarto ponto da ordem 

do dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Apresentou o assunto e fez um resumo do historial deste processo. 
Disse que, apesar de a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo ter apenas pedido um representante, seria interessante ficar 
também nomeado um suplente. 
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Rogério Cação (CDU): 
Disse que deve ser nomeado um membro do Partido Socialista, para se manter o 

equilíbrio, uma vez que a Coligação Democrática Unitária e o Partido Social Democrata 
já estão representados na Comissão Consultiva, pelo senhor Presidente da Câmara e pela 
senhora Presidente da Assembleia. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Não vê as coisas do mesmo modo que o senhor Rogério Cação. 
Aquando da eleição anterior, a opinião do Partido Social Democrata era que o 

membro suplente deveria ser a senhora Célia Martins, pela sua competência técnica, uma 
vez que é geógrafa, mas concorda que se mantenha o princípio de que seja o Partido 
Socialista a indicar. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
O senhor João Gomes não tem disponibilidade para continuar, pelo que seria ele 

o nomeado pelo Partido Socialista, mas não tinham previsto a nomeação de um suplente. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Propôs que se submetesse a candidatura do senhor Américo Gonçalves (PS) a 

votação, como membro efetivo, sendo o nome do suplente indicado oportunamente pelo 
Partido Socialista. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que aceitava a proposta do senhor Vítor Mamede, uma vez que apenas foi 

solicitado à Assembleia Municipal a nomeação de um representante, pelo que submetia 
a votação a candidatura do senhor Américo Gonçalves (PS) a votação. 

 
Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o seguinte resultado: 

- Votos a favor: Dezasseis (16). 
- Votos contra: Dois (2). 
- Votos em branco: Quatro (4). 

 
Deliberação n.º 34/2016: Face ao resultado da votação, foi eleito o senhor 

Américo de Araújo Gonçalves, do Partido Socialista, como representante da Assembleia 
Municipal de Peniche na Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal 
de Peniche, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 
de setembro. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 35/2016: 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. 
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ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e trinta minutos do dia onze de outubro, a senhora Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última reunião da 
sessão ordinária do mês de setembro, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 
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, 
 
 

_____________________________________ 


