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ATA  N.º  10/2016 
 

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

REALIZADA NO DIA 7  DE DEZEMBRO DE 2016: 
 
Aos sete dias do mês de dezembro 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) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente Presidente 
e Primeiro Secretário da Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), 
Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António 
Filipe Monteiro Victória (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de 
Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Pedro Manuel 
Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Sérgio Miguel 
Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos 
Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Arminda da Glória Félix Martins 
Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira 
(CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério 
Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço Pereira (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) 
e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de 
Peniche, para continuar os trabalhos da sessão ordinária do mês de dezembro, iniciada a 
28 de dezembro de 2016, concretamente os seguintes pontos: 

 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 e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda 

revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 
ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016; 

 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao 
Plano de Ajustamento Financeiro 2017/2026; 

 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as Grandes 
Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2017; 

 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Orçamento 
do Município de Peniche, para o ano de 2017; 

 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa de 
Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017;  

 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais do Município de Peniche 
identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros 
compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 
759,58 euros em cada ano; 
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 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as Grandes 
Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 
2017; 

 10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Orçamento 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017; 

 11) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa de 
Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017; 

 12) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento identificados em orçamento e autorização prévia genérica para 
assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não 
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano; 

 13) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que os 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento possam conceder apoio financeiro ao 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 

 14) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para integração 
do Município de Peniche na sociedade concessionária da exploração e gestão do sistema 
multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste; 

 15) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio 
financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia. 

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

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

Compareceram no decurso da reunião, durante a apreciação do ponto cinco da 
ordem do dia, e passaram de imediato a participar nos trabalhos, os senhores Henrique 
Bertino Batista Antunes (CDU), António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Humberto 
Manuel Costa Ferreira (PS). 

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) 
encontravam-se a substituir os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Ana Cristina 
Maia da Costa (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) e Natália Susana Colaço Rocha (PS) que 
comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro. O senhor Licínio Pereira (CDU) e a senhora Inês Fitas Cação (CDU), por 
serem os membros que se seguiam na respetiva lista, também comunicaram a sua 
ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e 
Anabela Correia Dias (PS). 

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), 
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Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 
A reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada pelo 
Assistente Técnico Pedro Ferreira. 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Segundo Secretário da Mesa, a 

senhora Presidente da Mesa solicitou ao representante do grupo do Partido Social 
Democrata que indicasse um substituto, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, 
tendo sido indicada a senhora Laura Maria Gomes Silvério Ganhão que, de imediato, 
assumiu funções na mesa. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANC EIRA 

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

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

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, dizendo que: 
A evolução da situação financeira do Município reflete o cuidado que a 

presidência da Câmara Municipal tem tido na gestão da atividade do Município. 
Entre 19 de setembro e 23 de novembro de 2016, datas das duas últimas 

informações financeiras presentes à Assembleia Municipal, houve uma redução na 
ordem dos cento e setenta e três mil euros, em termos da dívida global. Comparando o 
intervalo de um ano, a redução da dívida foi de um milhão, quatrocentos e onze mil 
euros, ou seja, uma redução de dezasseis por cento do valor da dívida. 

O valor global da dívida, à data de 23 de novembro de 2016, era de sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e três euros. O valor total para o Fundo de Apoio Municipal era 
de seiscentos e dezanove mil, quinhentos e setenta e três euros, sendo quinhentos e 
sessenta e três mil euros de dívida a médio e longo prazo e cinquenta e seis mil euros de 
dívida a curto prazo. O Fundo Apoio Municipal não é uma dívida vencida nem uma 
dívida vincenda, mas é um compromisso de solidariedade que foi imposto. 

Se ao valor global se subtrair o valor do Fundo de Apoio Municipal, a dívida do 
Município seria de seis milhões e oitocentos mil euros, o que demonstra a sua redução. 

O quadro comunitário Portugal 2020 vai ser exigente para as finanças do 
Município, mas pensa que existem condições para se concretizarem os investimentos que 
estão previstos nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento. 

 
Célia Martins (PSD): 
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Disse que: 
Tem conhecimento de que há crianças do primeiro ciclo do ensino básico, 

matriculadas no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que, desde outubro, 
não estão a usufruir da atividade física, no âmbito das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC), porque o professor que foi colocado cessou funções. Gostaria de saber 
para quando está prevista a substituição do professor. 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia é o único do concelho de 
Peniche que não pôde aderir ao projeto Saber Nadar, por falta de docente de educação 
física para acompanhar o professor titular. Ou seja, não estão a ser cumpridas as 
orientações impostas pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Gostaria de saber se vão 
ser tomadas medidas para, no próximo ano letivo, ultrapassar esta situação, de modo a 
que os alunos do Agrupamento possam beneficiar deste projeto. 

 
Henrique Estrelinha (PS):  
Disse que houve, efetivamente, uma paragem na obra do Bairro Senhor do 

Calvário, em Peniche, tendo sido desmontada uma grua. No relatório enviado à 
Assembleia Municipal verifica-se que a taxa de execução da referida obra é de quatro 
vírgula quatro por cento. Gostaria de saber o motivo de se ter retirado a grua e se os 
prazos estão a ser cumpridos. 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que a informação remetida pelo senhor Presidente da Câmara refere uma 

reunião com a empresa Docapesca, a propósito de alguns aspetos operacionais relativos 
a situações no interior do porto de pesca. Gostaria de saber mais alguns pormenores sobre 
essa reunião. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor José António Amador, disse que na reunião com a 

empresa Docapesca - Portos e Lotas, S.A.  foram abordados os seguintes assuntos: 
- A pretensão de o Município alterar a localização da saída de viaturas do posto 

de combustíveis da Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. 
- O ordenamento do interior do porto de pesca, para acolher o polo tecnológico 

da economia azul. 
- A utilização do estaleiro naval, que está concessionado à empresa Estaleiros 

Navais de Peniche, S.A., por outras duas empresas. 
- O prolongamento do esporão perpendicular ao molhe Oeste. 
 
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 obra do Bairro Senhor do Calvário está a ser executada de acordo com o 

respetivo cronograma e terá a duração de nove meses. 
A substituição dos professores das AEC é cada vez mais difícil, porque o número 

de horas para cada professor é muito reduzido. Os professores que conseguem um 
melhor horário numa escola rescindem o contrato com o Município. 

As AEC são uma parceria, o Município tem a parte administrativa e os 
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agrupamentos de escola têm a parte pedagógica. 
Relativamente ao projeto Saber Nadar, o Município disponibiliza a piscina e o 

transporte e os agrupamentos de escola têm de disponibilizar os professores. O 
Município está a cumprir com a sua parte nesta parceria. 

 
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 terceiro 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 os senhores adiante 
identificados: 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação política da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2016. 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes 

Teodoro: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
As medidas previstas no PAEL estão a entrar numa fase de maturidade, pelo que 

se está em sede de execução orçamental. 
Não tem havido uma grande evolução nas medidas, estando as mais 

significativas a ser cumpridas. 
Algumas medidas ainda não estão a ser cumpridas, por constrangimentos 

regulamentares e não pela sua operacionalidade. 
Não existe nada de pontual a salientar. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Percebe que a senhora Diretora de Departamento não entre por esses caminhos, 

mas, obviamente, há medidas que não estão implementadas por falta de decisão política, 
e não por constrangimentos regulamentares. O caso mais célebre é o do estacionamento 
pago, que está há quatro anos para ser implementado. 

Obviamente, não é no ano das eleições que se espera ver o estacionamento pago 
a ser implementado. É um assunto que está a ser discutido desde 2013, portanto, havendo 
esse compromisso no PAEL, não compreende como é que, até agora, se esteja à espera do 
caderno de encargos para a instalação dos parquímetros. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que o atual executivo municipal suscitou várias observações relativamente 

aos locais a implementar o estacionamento pago, pelo que a proposta da presidência da 
Câmara Municipal não foi implementada por não haver condições políticas, em sede de 
Câmara Municipal, para lhe dar sequência. 
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3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

SEGUNDA REVISÃO AOS ORÇAMENTOS DA RECEITA E DA DESPESA ,  AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo apenas 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 14 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 41/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com onze (11) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária (7) e pelo Partido Socialista (4), exceto o senhor Américo Gonçalves, e oito (8) 
abstenções, dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata (7) e do senhor Américo 
Gonçalves (PS), aprovar a segunda revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da 
Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do 
Município de Peniche, para o ano de 2016. 

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

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO 2017/2026:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo apenas 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 14 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 42/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com sete (7) votos a favor, dos membros eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e doze (12) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (7) e pelo Partido Socialista (5), aprovar o ajustamento ao Plano 
de Ajustamento Financeiro 2017/2026, aprovado por esta Assembleia Municipal, em 2 de 
outubro de 2012, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, nos termos do n.º 
1 do artigo 7.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com ajustamentos aprovados em 27 de 
dezembro de 2013, 24 de novembro de 2014, 20 de novembro de 2015 e 7 de março de 
2016. 

O senhor Álvaro Amador (CDU) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. (Doc.9) 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 

2017: 
 
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 maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 7 de novembro de 2016. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
O dinheiro do empréstimo contraído pelo Município para custear a construção 

do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, que o senhor Presidente da Câmara fez a 
Assembleia Municipal aprovar, não vai chegar, porque a obra vai custar mais de um 
milhão e seiscentos mil euros, por isso votou contra. 

Na página seis das Grandes Opções do Plano (GOP), referente aos recursos 
humanos, está escrito: “A consciência da falta de recursos, o impacto que essa carência tem tido 
nos serviços, e o acréscimo de custos, por via do recurso a trabalho extraordinário e em prejuízo do 
próprio bem-estar dos trabalhadores e das suas famílias, a par da eliminação dos constrangimentos 
legais para a contratação de novos recursos, permitiu começar a reverter a situação e, já em 2016.” 

O prejuízo das horas extraordinárias é apenas para algumas famílias, porque 
receber seis mil euros de horas extraordinárias é um bem para uma família, e não um 
prejuízo. 

Em 2015, o Município pagou cerca de cem mil euros em horas extraordinárias. 
Até outubro de 2016, o Município de Peniche já pagou mais de noventa mil euros. 
Gostaria de saber o que faz nas Grandes Opções do Plano o parágrafo que citou. 

Gostaria, também, de saber porque não há horas extraordinárias dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento. 

Gostaria, ainda, de saber que novos recursos foram contratados pelo Município. 
Não entende porque é que na página catorze das Grandes Opções do Plano se 

faz referência ao programa Revive. Como o documento é uma cópia do do ano anterior, 
esqueceram-se de retirar este parágrafo. 

Gostaria de saber se as candidaturas referidas na página catorze foram 
submetidas até 31 de outubro de 2016. 

O Pinhal Municipal do Vale Grande tem muito mato, pelo que gostava de saber 
qual o ponto de situação, nomeadamente sobre a extração de resina. 

O Mercado Municipal continua, exatamente, como no início do primeiro 
mandato da Coligação Democrática Unitária na presidência da Câmara Municipal. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Relativamente à obra do Bairro Senhor do Calvário, disse ao senhor 

Vice-Presidente da Câmara que a Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador do 
executivo, motivo pelo qual colocou a questão, não tendo sido respondido o motivo da 
retirada da grua. 

Relativamente às Grandes Opções do Plano, disse que: 
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Existe um parágrafo, na página quinze, onde se fala de vários projetos, inclusive 
a implementação do projeto Idade Mais. Segundo informação que tem, esta linha irá ser 
retirada do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Só queria que 
confirmassem se isto corresponde à verdade. 

Relativamente à parte do turismo, fala-se do cluster do mar, património histórico, 
cultural e religioso, continua-se com o slogan Capital da Onda, e realça-se a questão do 
turismo cultural. Mantêm-se os eventos da Mostra de Rendas e o Carnaval de Inverno e 
de Verão, mas pergunta se não seria de pensar em fazer uma verdadeira mostra daquilo 
que é o concelho de Peniche, para o divulgar a quem o visita, talvez em épocas de menos 
afluxo de turistas. Não há qualquer referência ao turismo que possa explorar o nosso 
património histórico, cultural e religioso. 

A seguir, está o capítulo da política cultural. Como não tinha lido nada sobre 
património, no capítulo do turismo, pensou que, neste capítulo, iria encontrar alguma 
coisa sobre o património, nomeadamente intervenções, roteiros e divulgação do 
património do concelho. 

Lamenta a pequena referência feita ao Morraçal da Ajuda. Pensa que é um espaço 
que deveria ser um museu ao ar livre, pelo potencial que tem, com a dinâmica que se 
poderia criar com a colaboração da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 
Peniche e da Escola Secundária de Peniche. Está localizado numa zona central da cidade, 
que merece ser dignificada, tal como o património que lá existe. 

Também gostaria de ver neste orçamento, na parte do património, a questão do 
barco, das armações de pesca do princípio do século XX, que está ao completo abandono 
nos armazéns do Município. Porque não se pensa em recuperar e colocar este património 
nos espaços que vão ser requalificados na Fortaleza de Peniche? Ou, então, na Estação de 
Socorro a Náufragos de Peniche de Cima? Este edifício está ao abandono, não é do 
Município, mas poderá servir para este fim. 

A Rota das Igrejas também acabou. Não existe nestas GOP. Pergunta porquê. 
Também não existem placas explicativas junto de todo o património histórico e 

religioso, mas também não se preveem nestas GOP. 
Refere-se muitas vezes o cluster do mar, mas sobre o Mês do Mar, em novembro, 

não existe nada. Não entende como se fala tanto do cluster do mar, como sendo 
importante para o Município e, depois, esquece-se o Mês do Mar. 

Relativamente ao Mercado Municipal, gostaria de saber quando, de facto, será 
feito um estudo para a sua reabilitação.  

Sobre a requalificação da Estrada dos Remédios, em Peniche, existe uma 
referência, mas pergunta o que irá ser feito naquele espaço onde, fisicamente, é difícil de 
intervir. 

Relativamente à economia, não existe uma única referência, nomeadamente o 
que se vai fazer. O senhor presidente da Junta de Freguesia de Peniche referiu, na 
primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal, que deveria haver uma nova 
forma de ver o desenvolvimento do concelho de Peniche, mas é uma coisa que não existe 
e gostaria de ter visto nas Grandes Opções do Plano. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
A sua bancada dividiu a sua apreciação sobre as Grandes Opções do Plano. Ele 
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faria uma apreciação mais política do documento e a sua colega Célia Martins faria uma 
avaliação mais de pormenor. 

Acha que o documento merece uma apreciação política, porque o senhor 
Presidente da Câmara sabe que estas são as suas últimas Grandes Opções do Plano, 
enquanto presidente da Câmara Municipal. Não retirando ao senhor Presidente da 
Câmara os méritos que este tem no exercício das suas funções, o Partido Social Democrata 
considera que há uma marca de oportunidades de desenvolvimento desperdiçadas, que 
foram perdidas por falta de planeamento, por falta de alguma visão, por falta de pensar 
para além do dia seguinte, do ano seguinte, da eleição seguinte. 

No ano passado, elogiou a postura do senhor Presidente da Câmara na 
negociação das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2016 e a sua abertura às 
propostas da oposição, nomeadamente às propostas do PSD. Com a abstenção, que foi o 
sentido de voto do PSD, este deu-lhe um último benefício da dúvida. Esse benefício da 
dúvida estava associado a um conjunto muito concreto de propostas. Nove propostas 
que ele, na altura, enunciou à Assembleia Municipal, mas que ficaram, as nove, por 
concretizar. Uma passou para o papel, mas já poderia estar feita, que é o caso do canil da 
Associação de Proteção dos Animais de Peniche (APAP), mas não está. Podia também 
falar da questão do Mercado Municipal, que o senhor Henrique Estrelinha já abordou, e 
da questão de um melhor aproveitamento e de uma mais eficiente exploração do 
arrendamento de prédios que pertencem ao domínio privado do Município, que é um 
assunto que preocupa bastante o PSD, porque acha que, por esse meio, se podia poupar 
dinheiro nos impostos aos contribuintes do Município. Portanto, nenhuma daquelas 
nove propostas, que foram introduzidas na negociação que foi então efetuada, foi 
cumprida. 

A verdade é que, este ano, o Partido Social Democrata volta a abster-se. Só que já 
não é pelo benefício da dúvida, porque já perderam, completamente, a esperança na 
capacidade de concretização do senhor Presidente da Câmara. Não vale a pena 
apresentar propostas, para o senhor Presidente da Câmara dizer que as vai fazer, porque 
depois não faz. 

Até acredita que, este ano, por ser ano de eleições, se vejam mais obra, mais 
alcatrão, bem ou mal posto, mais iluminação, mais publicações, mas, não se verá nada de 
absolutamente estruturante, nada que resulte de uma grande estratégia, a não ser aquilo 
que já se espera há dez anos. O Centro Escolar de Atouguia da Baleia, que é estruturante, 
espera-se há oito anos, a central elétrica espera-se há dez anos, entre algumas outras 
coisas. 

O que falta nestas Grandes Opções do Plano? Falta a visão de longo prazo, falta 
a visão de futuro, que vá para além do ano, que vá para além do mandato, porque é isso 
que poderia ficar como a marca do senhor Presidente da Câmara, mas acha que não vai 
ficar. 

Com o devido respeito por aquilo que o senhor Presidente da Câmara conseguiu, 
ao nível da divulgação de Peniche, ao nível da promoção e da atração turística muito 
relacionada com os desportos, particularmente ao surf, deve dizer-lhe que a marca destes 
doze anos, para ele e para muita gente, será a da grande frustração de expetativas, porque 
Peniche poderia ter tido, nestes doze anos, uma grande renovação urbana, e não teve, 
poderia ter tido melhor aproveitamento dos seus recursos, do seu património, do grande 
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espólio cultural que tem, e não teve. Poderia ter tido renovação de equipamentos, e não 
tive. São apenas alguns exemplos, não foi exaustivo, obviamente poderia dar outros. 

A abstenção do Partido Social Democrata já não é por benefício da dúvida, mas 
porque julgam que não vale a pena fazer de outra forma. 

Tem esperança de que as próximas Grandes Opções do Plano, a serem elaboradas 
pelo Partido Social Democrata, sejam, de facto, o início de um novo ciclo para Peniche. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que: 
Falará da matéria política, que normalmente não é bem a sua especialidade, mas 

vale a pena fazer algumas considerações, uma vez que as intervenções foram muito 
personalizadas no seu mandato. 

Não iria fazer o balanço do mandato, mas entende perfeitamente a questão da 
oportunidade, porque, de facto, serão as suas últimas Grandes Opções do Plano e o seu 
último Orçamento Municipal. 

A Coligação Democrática Unitária foi eleita para a presidência da Câmara 
Municipal no final de 2005, e teve um grande benefício da dúvida para gerir o Município. 
Esse benefício da dúvida foi, depois, nas eleições de 2009, confirmado com uma maioria 
absoluta, para um segundo mandato. Se não tivessem feito nada, teriam tido outro 
resultado e, eventualmente, outra força política estaria a gerir o Município. 

Nas eleições de 2013, a Coligação Democrática Unitária teve uma maioria 
relativa, mas com uma percentagem extremamente elevada, ou seja, grosso modo, pode 
dizer-se que a escolha que foi feita, em 2005, foi confirmada sucessivamente. 

Pelos sinais que tem e pelas marcas que a CDU deixa, e não há nada que as possa 
apagar ou menosprezar, porque, de facto, há muito mais vida avaliativa para além da 
Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, entende que a CDU vai continuar a 
governar. Pode ter esta pretensão, não é só o PSD que pode fazer esta manifestação, mas 
também a CDU ou o PS a podem fazer. Está convicto de que a CDU irá continuar a 
desenvolver o seu trabalho e irá fazer tudo para que isso aconteça. 

Vai situar-se em três pontos referidos pelo senhor Ademar Marques, 
concretamente a renovação e regeneração urbana, o espólio cultural e a renovação de 
equipamentos. 

Se se incluir na renovação dos equipamentos os equipamentos escolares, acha 
que todos deverão reconhecer o forte investimento que foi feito, com a particularidade 
da elevada rentabilização dos recursos do Município, particularmente os recursos 
humanos. É mais uma marca, não a marca do presidente de câmara, mas a marca de uma 
equipa, obviamente liderada por ele. 

Em relação aos equipamentos de caráter cultural, o senhor Ademar Marques, se 
quiser, também poderá reconhecer que, a esse nível, houve, de facto, uma renovação de 
equipamentos, particularmente na freguesia de Atouguia da Baleia, com a concretização 
e dinamização do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, que não pode ser, em 
circunstância alguma, menosprezado. 

A presidência da Câmara Municipal também criou condições para a reabilitação 
e regeneração urbanas, com parcerias muito alargadas, como, por exemplo, a que 
potenciou a reabilitação da igreja de São Pedro, em Peniche. 

Houve uma intervenção muito alargada, pelo que, democraticamente, considera 
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injustas as questões que foram colocadas. 
A reabilitação do edifício adquirido pelo Município aos herdeiros do senhor 

António da Conceição Bento e a instalação do Museu da Renda de Bilros de Peniche é um 
exemplo de duplicidade, por um lado, no quadro da regeneração urbana e, por outro, no 
quadro do espólio cultural. 

Esta ação não se circunscreve unicamente aos equipamentos de exclusiva 
propriedade do Município, mas também às condições que foram criadas no âmbito do 
anterior quadro comunitário de apoio para que outros parceiros pudessem fazer 
intervenções, como por exemplo o Clube Naval de Peniche, no domínio desportivo e do 
associativismo, ou o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, com a grande 
intervenção da primeira fase do fosso da muralha. 

Rejeita, em absoluto, que a atual presidência da Câmara Municipal tenha tido 
incapacidade de concretização. Haverá uma avaliação naquilo que venha a ser a 
continuidade do trabalho da Coligação Democrática Unitária. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
As horas extraordinárias são desenvolvidas de acordo com as necessidades 

operativas. As horas extraordinárias são feitas na justa medida das necessidades, no 
contexto do enquadramento laboral existente e no âmbito da necessidade de ter os 
recursos o mais motivados possível para a concretização, quando se pretende que haja 
concretizações. 

Deixa o reconhecimento pelo facto de muitas intervenções, muito significativas 
ao nível das obras por administração direta, terem sido feitas no verão, uma época em 
que as pessoas gostam de gozar férias. 

O nível de exigência nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento é 
menor e existem piquetes. 

A candidatura do Centro Escolar de Atouguia da Baleia está aprovada e, no dia 
13, será assinado, em definitivo, o contrato com a empresa, para se remeter todo o 
processo para o Tribunal de Contas. 

Pela experiência que o Departamento Administrativo e Financeiro tem na relação 
com o Tribunal de Contas, está em crer que, como aconteceu noutros processos, o 
Município será bem-sucedido, apesar de o Tribunal de Contas utilizar mecanismos de 
adiamento das decisões. 

A candidatura do Forte de Nossa Senhora da Consolação não foi submetida, até 
31 de outubro, pela dificuldade que surgiu relativamente à Agência Portuguesa do 
Ambiente, mas será submetida até 31 de dezembro. 

Relativamente ao Centro de Saúde de Peniche, a Assembleia Municipal aprovou, 
num ponto anterior, uma revisão aos documentos previsionais do Município, 
exatamente, porque houve uma alteração no dono da obra, que será a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A senhora Vereadora Clara Abrantes tem 
vindo a acompanhar este processo de uma forma muito próxima. O Município assumiu 
desenvolver esta candidatura, exatamente, porque tem a experiência de situações em que 
foi a Administração Central que assumiu as candidaturas e que, depois, as intervenções 
não se concretizaram. 

No que diz respeito à questão do Mercado Municipal de Peniche, há uma 
alteração, relativamente àquilo que era o enquadramento que se esperava inicialmente 
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na elegibilidade dos custos. Um mecanismo que poderá vir a ser utilizado tem a ver com 
um instrumento financeiro que será a reabilitação, mas com financiamento reembolsável, 
tendo em conta que o Mercado gera receitas e, como tal, sendo uma atividade económica, 
as novas normas relativamente aos fundos comunitários implicarão um reembolso. Está 
a ser imposto pela União Europeia que, nos casos em que há benefícios de redução de 
custos, haja um reembolso, o que também está a acontecer no processo da iluminação 
com tecnologia LED. 

Há ciclos de desenvolvimento e há também formas de privilegiar determinado 
tipo de prioridades, sempre em ordem ao desenvolvimento de Peniche. Por isso, os novos 
administradores autárquicos poderão, eventualmente, encontrar outras prioridades. Não 
tem dúvida nenhuma de que, venha quem vier, tem um quadro negociado que permite 
um conjunto significativo de investimentos que são estruturantes e que beneficiarão, 
largamente, o concelho de Peniche. 

Ao senhor Ademar Marques, disse, ainda, que: 
O senhor Ademar Marques, por força dos cargos que desempenhou, numa 

grande proximidade aos problemas que existiram e que ainda existem, particularmente 
com a questão do mar no âmbito do Portugal 2020, acompanhou, também, muito de 
perto, o atraso na concretização do Portugal 2020. No caso concreto do edifício da antiga 
central elétrica de Peniche, onde se iniciou um projeto que foi interrompido, por razões 
completamente alheias ao Município, que foi a insolvência da empresa, teve-se de 
encontrar uma forma imaginativa e de grande negociação, com o Portugal 2020, para se 
encontrar uma solução para concretizar uma intervenção.  

Neste momento, o projeto está em fase final. Não pretende que aquela seja 
considerada uma obra de Santa Engrácia. Foi uma das conquistas no quadro dos valores 
que o Município negociou e que foi premiado, pelo facto da candidatura ter sido 
considerada boa. 

Em vez de se invocar que aquele é um exemplo do que não se concretizou, do 
ponto de vista estruturante, pelo contrário, pode dizer-se que, se tudo correr bem com a 
execução da obra, o Município de Peniche terá ali mais um recurso muito interessante. 

 
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 à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, não fez nenhuma 

crítica à Assembleia Municipal como órgão fiscalizador. O que referiu foi que a obra tem 
um cronograma e que este está a ser executado. Referiu, ainda, que a obra até está 
ligeiramente adiantada, relativamente ao cronograma. 

Não referiu a questão da grua porque não a considera importante, ou seja, os 
equipamentos que a empresa entende que deve utilizar é da sua exclusiva 
responsabilidade, para o Município, tanto faz ser uma grua ou outro equipamento, a 
presidência da Câmara Municipal não tem que se meter nisso. Há uma obra, que foi 
objeto de um concurso, e o empreiteiro tem de a executar. O Município faz reuniões de 
avaliação da obra todas as semanas. 

O senhor Presidente da Câmara já se referiu, de certa forma, à intervenção global 
no Mercado Municipal e à possibilidade de se alcançar um financiamento que a permita, 
através de uma linha de crédito, por exemplo, porque o Portugal 2020 não permite 
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investimento nesta área. Tem de ser através de uma linha de crédito, para intervir nesta 
área, não há outra hipótese. 

Há uma outra questão relativamente ao Mercado Municipal, que é a 
possibilidade de o espaço destinado à venda de peixe passar para o rés-do-chão, o que 
obriga a uma reorganização de todo o espaço. Já se está a trabalhar nesta perspetiva e tem 
havido conversas com os operadores, considerando, inclusive, a comemoração dos 
cinquenta anos do Mercado. 

Relativamente à questão do alcatrão, já percebeu que o senhor Ademar Marques 
não gosta do alcatrão da presidência da Câmara Municipal. É uma questão de opinião, 
pelo que não pode fazer nada. Vai dizer aos trabalhadores que eles têm de aprender a 
pôr melhor o alcatrão. 

O senhor Presidente da Câmara já referiu alguns dos principais marcos da 
intervenção da presidência da Câmara Municipal. Mas, vai dar ao senhor Ademar 
Marques cinco marcos importantes, que é para ele não se esquecer: 

- Para a presidência da Câmara Municipal há muito mais educação para além do 
parque escolar, ou seja, para além das paredes. Quando a Coligação Democrática Unitária 
chegou à presidência da Câmara Municipal havia dezassete mil refeições a serem 
servidas às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Neste mandato, tem sido a média 
dos últimos anos, é sempre superior a cento e dez mil refeições anuais, tendo chegado às 
cento e vinte refeições por ano. Ou seja, de dezassete mil passou para cento e vinte mil 
refeições escolares por ano. Passaram a ser atribuídas bolsas de estudo para os jovens do 
ensino superior, que é uma coisa que toda a gente fala. Passaram a ser atribuídos prémios 
de mérito desportivo. 

- O senhor Presidente da Câmara não deu a devida ênfase à intervenção no fosso 
das muralhas. A primeira fase do fosso das muralhas foi essencial para resolver 
problemas estruturantes da cidade e do fosso, nomeadamente a limpeza e despoluição 
do fosso, a reconstrução da ponte velha, as pontes pedonais e a eclusa. 

- A rede museológica passou a ter o Museu da Renda de Bilros de Peniche e o 
Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. 

- O Grupo Desportivo Atouguiense passou a ter um relvado sintético. 
- Há uma marca que a todos deve orgulhar, que é chegar hoje a qualquer jardim 

de infância do concelho ou a qualquer escola do primeiro ciclo e verificar que todos têm 
condições dignas para as crianças. Existem parques infantis em todos estes 
estabelecimentos de ensino, isto é uma coisa notável que não existia. É uma marca que 
fica. É pensar nas crianças, é pensar no futuro. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
O projeto Idade Mais não é da Administração Central, é um programa que foi 

incluído no Plano da Ação Territorial do Oeste, no quadro dos Investimentos Territoriais 
Integrados (ITI), e mantém-se, porque é da responsabilidade da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste. 

Existe também o projeto Alunos ao Centro, que está a ser trabalhado entre a 
componente social e a componente da educação, para combate ao insucesso escolar, e que 
também é da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que entre a elaboração dos 
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documentos previsionais, quando foi incluído o programa Revive, e a sua aprovação pela 
Câmara Municipal existe um período de tempo onde decorreram algumas alterações ao 
programa. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Apesar do tom crítico, generalizado, da sua intervenção, o senhor Presidente da 

Câmara deve ter notado que ele lhe reconheceu méritos. Para além dos méritos que lhe 
reconheceu, a sua referência ao edifício da antiga Central Elétrica não era em tom crítico, 
era dizer que, de facto, esse era um elemento importante, que esperava que se 
concretizasse, mas que tardava. Não estava a criticar a opção. 

Notou que faltou uma referência do senhor Presidente da Câmara àquilo que foi 
um elemento central da sua intervenção, que foi a incapacidade de concretização, em 
concreto, daquilo a que se comprometeu, no ano passado, com o Partido Social 
Democrata. Foram nove medidas, algumas delas mais ambiciosas outras mais fáceis de 
concretizar, mas nenhuma foi concretizada, para além da que passou ao papel. 

Aproveita para dizer ao senhor Vice-Presidente da Câmara que o seu problema 
com o alcatrão é só com o que está mal posto. Não é só ele que o diz, o senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Peniche também já o tem dito. Para além de haver sítios onde 
está em causa a segurança das pessoas, há sítios onde, manifestamente, a opção estética 
não foi a mais correta, em que a opção por alcatrão nem sequer é óbvia. 

Em relação ao fosso das muralhas, de facto, foi muito importante a obra de 
limpeza realizada no mandato anterior, mas, obviamente, estão há cinco anos à espera de 
um pontapé de saída para se discutir o que é que se quer para a segunda fase. É um bom 
exemplo da falta de visão, da falta de capacidade de concretização. É uma intervenção 
que já tinha que estar feita. 

É, de facto, preciso um novo ciclo de desenvolvimento, com mais emprego, com 
mais empresas e com maior envolvimento da comunidade. É isso que ele espera que se 
possa concretizar com uma nova gestão autárquica, já a partir do próximo ano. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
As reuniões da Assembleia Municipal devem acabar à hora indicada no 

Regimento e acha um desrespeito para com o público a hora tardia a que este, 
habitualmente, pode usar da palavra. 

O Pinhal Municipal do Vale Grande está, maioritariamente, implantado na 
freguesia de Ferrel, embora a sua propriedade e gestão sejam do Município. Na sessão 
da Assembleia Municipal que se realizou na Serra d’El-Rei solicitou a indicação da 
quantidade de resina que se estava a tirar e qual era o dinheiro que entrava no Município 
e onde ele entrava. Nunca recebeu a resposta. 

Mais tarde, houve uma reunião, com o então Vereador Jorge Abrantes, foram ao 
Pinhal Municipal e deu a barraca que deu.  Esteve presente alguém das florestas, alguém 
da Nazaré e alguém de Leiria, que exploram resina, e disseram algumas coisas que se 
recusa dizer na Assembleia Municipal, porque era muito mau. Mas, uma das coisas que 
eles disseram foi que, se a Junta de Freguesia quisesse processar a Câmara Municipal, 
pela maneira como esta estava a explorar a resina, o poderia fazer. Tinha todas as razões 
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e ganharia esse processo. 
Depois, a exploração de resina foi interrompida por dois meses, porque, salvo 

erro, em janeiro e fevereiro não se pode retirar resina. Mas, passou aquela fase e a 
cavalgada veio ainda mais agressiva, porque o que se tem feito naquele pinhal, ao tirar 
resina, é matar pinheiros.  

A resina só pode ser tirada até uma determinada altura e só pode ter 
determinadas bicas. A não ser que seja para abate, pode ter quatro ou oito bicas. Há 
pinheiros no Pinhal Municipal que ainda não têm idade para ser resinados, mas 
continuam a ser resinados.  

Relativamente à desmatação e à limpeza do Pinhal Municipal do Vale Grande, é 
um problema que é de todas as matas que são do Estado, porque fazem-se leis para os 
privados e esquecem-se que a Administração Pública é a maior prevaricadora que existe. 

Sempre defendeu que o Pinhal Municipal do Vale Grande deveria ser dividido 
em quarteirões ou zonas. Os cortes seriam feitos por quarteirões e com o dinheiro da 
venda da madeira reativava-se o pinhal. Segundo informações que tem, nem é preciso 
semear, porque a melhor reflorestação é a que é feita com os pinhões que caem dos 
pinheiros aquando do corte. 

Hoje quase não se pode entrar na zona que foi cortada na altura em que era 
preciso arranjar algumas verbas para o campo do Peniche, porque nunca foi destrancada 
nem nunca foi alinhada. É uma zona que é logo a seguir ao parque de merendas. Não 
sabe se já repararam quantos pinheiros estão secos no parque de merendas. Aquela e 
outras zonas deveriam ser cortadas, a madeira vendida e o dinheiro revertia a favor da 
reconversão do pinhal. 

O pinhal foi o ganha pão de muita gente de Ferrel, há muitos anos, espera que 
esse tempo não volte. Conhece muito bem o pinhal e, a não ser o caminho que o atravessa, 
está tudo uma miséria, mesmo a própria casa do guarda e o terreno circundante, o que é 
uma pena.  

O terreno circundante à casa do guarda podia ser limpo e ser cultivado. No 
tempo da outra senhora foi uma quinta, que era chamada de quinta do presidente da 
câmara, que dava frutas e batatas, mas hoje é um silvado.  

Gostava de saber qual foi a receita das resinas e onde é que esse dinheiro entrou. 
É uma questão de curiosidade, mas a Assembleia Municipal tem todo o direito em saber. 
Já colocou esta questão há alguns anos, na sessão da Assembleia Municipal que se 
realizou na Serra d’El-Rei. 

Gostava que alguns membros da Assembleia Municipal tivessem a coragem de 
visitar a Travessa D. Dinis, em Ferrel. A referida artéria já foi visitada por todos os 
administradores, dirigentes e trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento. A Travessa D. Dinis recebe todas as águas que vão por ali abaixo, mas não 
tem saneamento na parte final, onde existem casas que foram aprovadas pelo Município, 
têm licença de habitação e pagam todos os seus impostos. 

Vê nos documentos previsionais diversas intervenções, em colaboração com a 
Freguesia de Peniche, e não entende porque não está prevista uma intervenção na 
Travessa D. Dinis. 

O antigo Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
disse-lhe que a intervenção se faz com pouco dinheiro. A Freguesia de Ferrel já teve o 
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material para a intervenção, mas não tem condições técnicas para a executar.  
A água que vem da Travessa D. Dinis aparece por debaixo das casas da Rua das 

Palmeiras, o que é uma vergonha para o Município. 
Aquela rua, só em visitas, está caríssima. As visitas saem mais caras do que fazer 

a obra. Quando vê três ou quatro engenheiros numa rua costuma dizer: “o preço a que 
esta rua vai ficar". Mas diz cara a cara, não tem vergonha de o dizer aos técnicos do 
Município. Esta é a velha história do Largo Dr. Pedrosa, que em “visitas de estado” está 
num balúrdio. 

Gostaria imenso que se fizesse a intervenção na Travessa D. Dinis, mas não está 
no mapa de obras. Não sabe quem é que a tem que fazer, mas não está prevista nos 
documentos do Município nem dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

As Grandes Opções do Plano estão muito bem escritas, ele também, por acaso, 
como presidente de junta, é obrigado a fazer um documento igual e diz à funcionária 
para tirar uma fotocópia do documento do ano anterior, mas que não se esqueça de 
alterar as datas. Já aconteceu na Junta de Freguesia de Ferrel se esquecerem de alterar as 
datas, e no Município está quase igual. 

Não iria falar sobre a ampliação do cemitério da Freguesia de Ferrel, porque o 
processo há de ter algum andamento. 

Na parte final do documento, está a estratégia municipal para o mar “Peniche 
Sempre o Mar”. Lembrava ao senhor Presidente da Câmara que a maior parte do 
concelho não é mar, é rural. Nunca viu nas Grandes Opções do Plano nada escrito sobre 
a parte rural, o que é de lamentar. Quando é para pedir os votos, vai-se lá, mas depois a 
parte rural não aparece nas Grandes Opções do Plano. O mar já deu o que tinha a dar em 
determinadas situações, agora dá noutras, com pranchas lá em cima. 

Já está como o senhor Presidente da Câmara, também está de partida, mas é pena 
terem-se comprometido com as pessoas a fazer alguma coisa e não fazerem nada. 

Vai seguir a orientação de voto que os senhores Vereadores do Partido Socialista 
tiveram na Câmara Municipal, este ano não vai contrariar, mas tem pena que estas 
Grandes Opções do Plano sejam um documento pobre. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
Considerando que as Grandes Opções do Plano são um instrumento de natureza 

económica, que fundamenta, essencialmente, a orientação estratégica da política de 
desenvolvimento económico e social, queria destacar dois grandes temas, que estão 
incluídos nas Grandes Opções do Plano, focando, precisamente, a estratégia desta 
presidência da Câmara Municipal. 

O primeiro tema tem a ver com o ordenamento do território, naturalmente. A 
orientação estratégica exposta, neste documento, é, praticamente, uma cópia do ano 
passado. Lamenta que continuem, repetidamente, a estabelecer objetivos estratégicos, 
que se resumem, basicamente, ao solo urbano e à oferta da habitação, sem querer 
menosprezar a sua importância. Uma novidade foi a introdução de um parágrafo que 
refere que, para o ano de 2017, foram excluídas “tarefas relacionadas com os instrumentos 
de planeamento e do ordenamento do território que atualmente se consideram 
desadequados ou de difícil resolução a curto prazo.” Desta leitura, presume que um deles 
seja o Plano de Arborização, que constava nas Grandes Opções do Plano de 2016, mas 
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que desapareceu, de repente, dos documentos deste ano. Como a frase está no plural, 
pergunta quais são os outros. 

Ainda neste ponto, fazendo um balanço destes onze anos, conclui-se que o grau 
de concretização de planos municipais de ordenamento do território, por parte desta 
presidência da Câmara Municipal, infelizmente, é nulo. 

Reconhece que, no último ano e meio, em função da mesma alteração da 
estratégia de atuação do Município, houve, de facto, uma significativa melhoria, que 
pôde ser testemunhada na última sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 
quando o senhor professor Jorge Carvalho fez a descrição de todos os trabalhos que estão 
em desenvolvimento e a cargo da sua equipa, com o apoio dos serviços do Município. 

Ou seja, em um ano e meio está a produzir-se muita coisa. Mas, são de lamentar 
as oportunidades desperdiçadas, ao longo de, praticamente, de uma década, sem poder 
tirar partido, na prática, de instrumentos de gestão territorial atuais e ajustados à 
realidade. 

O segundo tema que queria referir é o turismo, que já foi abordado pelo senhor 
Henrique Estrelinha. 

O que é apresentado é uma orientação que foca a questão do cluster do mar, o 
património cultural e a realização de eventos. São opções mais do que válidas, mas 
porque não se aposta antes na construção de uma oferta turística mais diversificada, mais 
diferenciadora, e que possa fazer face aos problemas da sazonalidade. Porque não 
promover um turismo sustentável, que minimize impactos ambientais e que assegure 
rentabilidade a longo prazo. 

Sublinha a necessidade de promover novos produtos turísticos e gostaria de 
saber onde está a referência à dinamização do património geológico, um assunto que foi 
bastante falado na primeira reunião da presente sessão da Assembleia Municipal, mas 
sobre o qual não há uma única referência nestas Grandes Opções do Plano. Não há a 
perspetiva de uma dinamização do turismo em espaço rural. Existe um enorme potencial 
negligenciado por esta presidência da Câmara Municipal, como, por exemplo, a albufeira 
de São Domingos ou o planalto das Cezaredas, só para citar dois exemplos de zonas 
especialmente vocacionadas para o lazer e para a atividade turística e que, repetidamente, 
são esquecidas. 

As Grandes Opções do Plano falam em reforçar Peniche como destino turístico. 
E como? Através de mapas e folhetos promocionais. Pelo que pergunta porque não se 
criam antes condições favoráveis para o aumento do investimento privado do turismo e, 
consequentemente, a dinamização do emprego, que é uma questão que, aliás, não se 
resume, apenas, ao turismo. 

Tocando apenas nestes dois temas, que são reconhecidos como prioritários por 
parte desta presidência da Câmara Municipal, o que se constata é que há uma nítida 
ausência de uma visão realmente estratégica e que deve ser, por natureza, integrada e de 
longo prazo. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
Sobre o turismo, há uma coisa interessante de se verificar, é que se fala aqui em 

turismo, em vários aspetos do turismo, mas ninguém reparou, se calhar, que nas Grandes 
Opções do Plano, está a abertura de procedimentos concursais para dois técnicos 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 07.12.2016 * Livro 26 * Fl. 272 

superiores turismo, que o Município bem precisa de recursos humanos. Mas, para quem 
ouve, fala-se em oportunidades perdidas, ao longo destes anos, pelo que ficou a pensar, 
de repente, que, estes anos, tinham sido anos de vacas gordas e que a presidência da 
Câmara Municipal não tinha aproveitado as oportunidades. 

O que é facto é que, se calhar, vive numa realidade paralela, pois verificou que, 
desde 2002 para cá, ouve-se dizer que Portugal vive em crise e as autarquias, desde 2002, 
estão a sofrer com isso. Mas parece que passa ao lado, que ninguém reparou nesse 
pormenor. 

Desde 2005, as autarquias, ao nível de transferências e ao nível de legislação, têm 
sido alvo de tremendas alterações, mas isso não conta para nada. Também não contam 
para nada todas as restrições que houve com o acordo da troica, em 2011, como a lei dos 
compromissos, as transferências que foram cortadas, os contratos que não puderam ser 
renovados. Foram todas oportunidades perdidas, mas parece que vivemos com os 
milhões a chegar da União Europeia e Peniche não soube aproveitar. 

Em termos de reabilitação, também detetou algumas coisas engraçadas. A obra 
do Parque Campismo, que foi feita no passado, é uma das principais fontes de receitas 
da autarquia. Não se pode esquecer uma obra destas, mas parece que passou ao lado. 
Alguém se esqueceu do estado em que estava o Posto de Turismo e que foi preciso fazer 
obras. Não basta falar-se em turismo apenas num aspeto muito global e esquecer as 
pequenas coisas concretas, que são necessárias. 

Sobre a oferta museológica, é bom lembrar que, antigamente, quem vinha a 
Peniche apenas tinha o Museu, mas, atualmente, existem, pelo menos, mais dois 
equipamentos. 

É bom realçar que, nas Grandes Opções do Plano, neste momento, estão patentes 
três exposições em Peniche. Se contar com o Museu da Renda de Bilros de Peniche, tem 
quatro. Mas quem vinha a Peniche, há uns anos, tinha apenas o Museu Municipal. 

Parece que não se fez nada, mas, por exemplo, o Fórum da Parreirinha é outra 
obra que foi feita. O Fórum da Serra d’El-Rei é outra obra que foi feita. A aquisição da 
Casa dos Valas, para reabilitação urbana, que diz muito às gentes da Atouguia da Baleia, 
também parece que passou ao lado, mas, a Assembleia Municipal, votou a autorização 
do empréstimo para a compra do imóvel. 

Poderá ir para coisas mais simples, em 2005, quando queria festejar a passagem 
de ano, em Peniche não havia nada e a juventude ia para a Nazaré. Desde essa data, tem 
festa de passagem de ano em Peniche e a maioria da juventude fica em Peniche e atrai-se 
gente de fora. Mas quem diz em Peniche diz no concelho, não diz só na cidade, também 
é importante lembrar. 

Foi esta presidência da Câmara Municipal que avançou para o Orienta-te, que é 
muito importante, não só na formação profissional, mas, também, nas questões do 
emprego. 

É bom lembrar o bom que se faz, porque lá fora também se fala do bom que se 
faz em Peniche. 

Há poucos dias, diziam-lhe que a área dos lavadouros de Peniche de Cima estava 
linda. É bom lembrar o trabalho de recuperação, uma parte dele feito pela Freguesia de 
Ajuda e, a outra parte, feita pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Está 
ali uma obra impecável, e foi uma pessoa de fora, que veio cá de fim de semana, que disse 
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bem daquilo. Mas, pelos vistos, as obras e as oportunidades passaram ao lado, para 
alguns. 

Lembra, também, o protocolo que foi celebrado entre o Município e as empresas 
Docapesca e ESIP para utilização do entreposto frigorifico da Rua da Escola de Pesca, em 
Peniche, e proporcionou que cem trabalhadores, pelo menos, passassem a efetivos. 

Outros exemplos são a base de distribuição de pescado dos supermercados Jumbo 
e a obra do Instituto Politécnico de Leiria, ambas no porto de pesca. Poderia dar mais um 
sem-número de oportunidades, de pessoas desta terra, de todos os partidos e alguns 
independentes, que também criaram riqueza e criaram postos de trabalho. 

Para haver panfletos turísticos, programas e roteiros, também é preciso que haja 
recursos humanos e o Município está a apetrechar-se para dar resposta a isso. É bom ver 
na BTL o acolhimento que Peniche tem perante os visitantes. 

Na questão do turismo, existe a Mostra Internacional de Renda de Bilros, que é 
uma marca desta presidência da Câmara Municipal, não só a nível nacional, mas também 
a nível internacional. 

No aspeto desportivo, a estratégia do mar está a ser implementada, e bem, se 
calhar, o principal expoente é a realização da etapa do campeonato mundial de surf, em 
Peniche, que se realizará novamente em 2017. Mas também há paddel e bodyboard. 

Para a cultura, as Grandes Opções do Plano preveem a dinamização da terceira 
edição do Festival Músicas de Cá, também uma marca desta presidência da Câmara 
Municipal. Na área da educação continuam a atribuição das bolsas de estudo. 

É de realçar a questão das rendas de bilros, o quadro que é mostrado com a 
estratégia das rendas de bilros, que é uma marca que passa fronteiras. Quando se ouvem 
notícias de Itália, onde o nome de Peniche é citado, dá que pensar. Peniche, hoje, não está 
só nas bocas do país, como muitos, às vezes, tentam esquecer, mas não, Peniche está no 
mundo. Peniche está no mundo por vários e bons motivos, e essa é a estratégia que 
alguns, cá em Portugal e até de cores diferentes, dão a esta presidência da Câmara 
Municipal, e era bom que não se esquecesse isso. 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que: 
Como disse o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, as reuniões da 

Assembleia Municipal deveriam terminar, pelo menos, à uma hora, conforme está 
previsto no Regimento. 

A Coligação Democrática Unitária vai votar a favor, porque, na verdade, estas 
Grandes Opções do Plano são boas e realistas para o concelho de Peniche. Naturalmente, 
na opinião da Coligação Democrática Unitária, porque já viu que a oposição não tem a 
mesma opinião. 

Estes documentos contaram com a colaboração de todas as unidades orgânicas 
desta autarquia, pelo que endereça a sua satisfação a todos estes trabalhadores, pelos 
contributos que deram para estas Grandes Opções do Plano. 

Dizem que as Grandes Opções do Plano poderiam ir mais além. Naturalmente 
que se pode sempre ir mais além quando há meios. O problema é que, com toda a 
franqueza, gostaria de dar passos maiores, mas, costuma dizer-se que, quando se dá um 
passo maior que a perna, tem-se uma entorse e não se joga no próximo jogo.  

Compreende que já se esteja em campanha eleitoral e também compreende o 
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papel da oposição, se estivesse na oposição, naturalmente, até tinha um papel mais ativo. 
Todos sabem que faltam poucos meses para as eleições. O que não compreende são 
algumas críticas que se fazem à gestão da Coligação Democrática Unitária nos últimos 
doze anos, mas toma nota. Poderia acrescentar mais coisas que foram realizadas pela 
Coligação Democrática Unitária, relativamente às já enunciadas pelo senhor Álvaro 
Amador. 

Quando ouve dizer que nos últimos doze anos não se fez nada, que foram 
oportunidades pedidas, começa a pensar que a Coligação Democrática Unitária ganhou 
as primeiras eleições e nada fez, ganhou as segundas eleições e tornou a não fazer nada 
e ganhou as terceiras eleições e nada fez também. Caramba! Doze anos seguidos a ganhar 
eleições sem nada fazer. Recorrendo à ironia, a população do concelho de Peniche deve 
ser muito masoquista, porque dá vitórias eleitorais a quem nada faz em prol do seu 
concelho. 

Estas são umas grandes e boas opções do plano, dentro dos meios e 
constrangimentos que existem. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
Queria concretizar o que quis dizer quando se referiu ao desperdício de 

oportunidades. Entretanto, foram referidas a questão da crise e a questão da alteração da 
legislação, que são, de facto, bons argumentos e que até podem servir de desculpas, mas 
também pode dar um exemplo, muito concreto, de falta de concretização dos objetivos e 
de oportunidades perdidas. Um exemplo concreto tem a ver com o Plano Urbanização 
do Vale do Grou, um plano de urbanização que foi adjudicado à empresa Quaternaire 
Portugal, S.A., em 2013, pelo valor de vinte mil e cem euros, acrescido do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, e que, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, com a 
presença da doutora Fernanda Paula Oliveira, foi dito que estava praticamente concluído.  

Questionou, várias vezes, nas sessões da Assembleia Municipal, quando é que 
esse plano iria ser aprovado, foi-lhe dito que estava tudo pronto. Dispensou-se o 
acompanhamento pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para a 
elaboração desse plano. Finalmente, quando chega à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, para dar um parecer final, voltou para trás. Entretanto, 
acabou o prazo do regime de transição da entrada em vigor da nova Lei de Bases. Este é 
um exemplo de falta de concretização e de uma oportunidade desperdiçada. 

Agora, temos o professor Jorge Carvalho, que vai pegar neste plano, que já estava 
feito, mas que não foi aprovado, porque não houve uma liderança política eficaz. A 
questão não é técnica, mas política. O professor Jorge Carvalho vai ter que fazer um 
plano, pode até não cobrar nada pelo seu trabalho, mas o outro plano já foi pago. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que queria agradecer todas as intervenções que foram feitas. Há uma forma 

populista de se colocarem as questões, que não corresponde à sua forma de estar, pelo 
que não vai responder. Há outras questões, que pela forma como são colocadas, merecem 
toda a consideração e são uma oportunidade para esclarecer situações. 

Respondendo à senhora Célia Martins, disse que: 
O Plano de Urbanização do Vale do Grou, neste momento, está concluído e 
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entregue na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). A teimosia 
da CCDR, relativamente a alguns temas, tem complicado a relação. Se forem ver, 
globalmente, o grau de concretização de outros municípios, relativamente a instrumentos 
de ordenamento do território, constatarão que é um desastre nacional. 

Tem havido liderança política, mas, às vezes, não se consegue combater uma 
forma que existe de ver os planos. Ou seja, aquilo que os municípios apresentam e aquilo 
que os técnicos apresentam é tudo mal. Por discordar da forma como a CCDR analisa os 
temas, houve uma reunião na CCDR, com a professora doutora Fernanda Paula Oliveira, 
em que a professora Fernanda Paula Oliveira acabou por dar uma lição de direito, do 
ponto de vista urbanístico, e a pretensão de inviabilizar as soluções que o Município tinha 
desenhado foi abandonada e os técnicos tiveram que as aceitar. Espera que não 
encontrem mais outra solução, mas está em crer que essa situação será resolvida. 

Sobre a questão do fosso da muralha, houve vários enquadramentos do ponto de 
vista governamental e houve a alteração na gestão portuária, com a extinção do Instituto 
Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) e a concessão da gestão portuária à 
empresa Docapesca. 

Acredita que, dentro da área portuária, com os investimentos que se têm 
concretizado e com o regulamento de utilização do fosso, haverá desenvolvimentos, 
mesmo com as dificuldades de gestão que existem.  

Houve uma dificuldade no aprovisionamento de equipamento suplente, ao nível 
da substituição de uma peça que se avariou e necessitou de ser substituída. Neste 
momento, a eclusa não está operacional, porque o equipamento que foi substituído, há 
cerca de um mês, avariou-se outra vez. 

Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João, 
disse que: 

Quando, de forma pública, se fazem declarações, como o senhor João Silvino já 
fez na última reunião e voltou a fazer hoje, relativamente ao destaque de uma situação, 
desafia o senhor Silvino João a processar a Câmara Municipal. Se acha que aquilo que 
ouviu levaria a que ganhasse o processo contra a Câmara Municipal, entende que o 
senhor Silvino João deve processar a Câmara Municipal, não deve vir para a Assembleia 
Municipal informar que, se processasse a Câmara Municipal, ganharia. A 
responsabilidade política perante quem os ouve e o respeito por quem está a administrar, 
obriga a que o senhor João Silvino faça o processamento. Fica à espera desse 
processamento. 

Quanto à questão dos valores, pede desculpa se os valores ainda não foram 
fornecidos. Pediu à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que informe 
o senhor Silvino João dos valores, por forma a que a situação fique esclarecida e que não 
fique nenhuma nebulosa, seja relativamente a que assunto for. É das piores coisas que em 
democracia pode acontecer é esta situação de se levantarem questões que não possam ser 
esclarecidas. Do ponto de vista pessoal e político dorme muito descansado relativamente 
a estas situações e confia nos serviços do Município, com as dificuldades que estes têm, 
com as alterações à legislação, etc. 

Solicitou ao senhor Jorge Abrantes, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, 
que tomasse nota da questão da Travessa de Dom Dinis, em Ferrel, que, provavelmente, 
é matéria dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para que estes façam 
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uma informação sobre o histórico do processo e, se tiver que reconhecer que alguma coisa 
não foi feita, reconhecerá e, se houver alguma solução, ela será encontrada. Deslocar-se-á 
ao local as vezes que forem necessários até encontrar a solução. 

Respondendo, novamente, à senhora Célia Martins, disse que: 
Relativamente às questões do ordenamento do território, aquilo que, 

objetivamente, quer dizer é que acredita que, neste momento, encontraram o caminho, 
que vai deixar marcas para o futuro. Deixará um maior conforto para quem ficar à frente 
da Câmara Municipal, mas, até outubro, muitas coisas poderão vir a acontecer neste 
domínio. 

Quanto à questão do turismo, às vezes, há uma tentação de transportar para as 
entidades públicas a responsabilidade de tudo o que pode e deve acontecer no concelho. 
Nada mais injusto. Nada mais injusto quando um município desenvolve o que pode ser 
interessante, que é a promoção pela positiva relativamente ao seu território. O que deve 
acontecer com a iniciativa privada é aproveitar essas condições e pôr-se a caminho, 
investir, etc.  

Este tipo de observação, que não concorda, às vezes pode ser perigoso, porque 
desresponsabiliza o que devia ser a iniciativa de alguns privados, por um lado, e não 
valoriza a iniciativa de alguns privados. Há muitos investimentos que estão a decorrer 
ou já decorreram. 

Ontem entrou no Município mais um projeto de investimento, que vai ser 
concretizado, não tem dúvida nenhuma, de mais cinco milhões, na freguesia de Atouguia 
da Baleia. Porquê? Porque o concelho não é atrativo? É um projeto associado ao grupo 
Marteleira para refundação do hotel Atlântico Golf. 

Este investimento assenta numa estratégia de desenvolvimento turístico que, às 
vezes, nos papéis, não é bem transmitida. Às vezes, há um desequilíbrio entre o que fica 
registado nas Grandes Opções do Plano e os sinais que existem de investimento na área 
do turismo, que são extremamente positivos. 

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

Câmara, disse que: 
O processo da resina, para ser dinamizado, é presente a reunião da Câmara 

Municipal e, só depois, é que tem andamento. Relativamente aos números solicitados 
pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, a receita é de trinta e quatro mil 
euros para o Município, que já inclui o IVA, e são cinquenta e duas mil, seiscentas e cinco 
bicas. A exploração do corrente ano terminou há dois ou três dias. 

Foi publicada em Diário da República, no dia 6 de setembro de 2016, e em outros 
locais públicos, a hasta pública, que teve lugar no dia 23 do setembro de 2016, que 
permitiu ao Município uma receita, com a venda de três lotes, na ordem dos cento e 
quarenta e oito mil euros. O objetivo é aplicar parte substancial deste valor, em 2016, na 
limpeza e desmatação do pinhal. Ou seja, em 2015, foram tomadas estas medidas, o corte 
será feito a partir dos próximos dias, porque o corte só pode ser feito depois da exploração 
da resina, e a empresa tem dois meses para fazer o corte. Segue-se o procedimento de 
limpeza da restante área do Pinhal Municipal do Vale Grande. 

As Grandes Opções do Plano referem duas obras acordadas com a Junta de 
Freguesia de Peniche, mas também ficou acordado e consta das Grandes Opções do Plano 
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a verba para intervenções na freguesia de Ferrel, uma no cemitério e outra no Baleal, para 
apoio aos surfistas. 

 Convidava o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel a trazer para a 
próxima sessão da Assembleia Municipal uma fotografia aérea de Ferrel e do Baleal, de 
há doze anos, e uma outra atualizada, para se ver a diferença que significa uma das 
principais apostas e marcas desta presidência da Câmara Municipal, que foi o surf e a sua 
importância, o seu impacto, o seu desenvolvimento e o seu crescimento, relativamente à 
vila e à freguesia de Ferrel. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
Não disse que ia processar a Câmara Municipal. O que disse foi que estava um 

engenheiro presente, que era da confraria do pinhal da Nazaré, salvo erro, ou da de 
Leiria, que lhe disse que, a resinar naquelas condições, ele tinha matéria suficiente para 
processar a Câmara Municipal. Não disse que ia processar. 

Ficou esclarecido quanto às receitas. 
Fica na expetativa quanto ao que se passará com o cemitério da Freguesia de 

Ferrel. 
O que está na Avenida do Mar foi feito por privados, a parte do Município e da 

Freguesia está por fazer. Na fotografia aérea atual vê-se a ciclovia, que sempre agradeceu 
à Câmara Municipal e foi a grande obra pública que se fez na freguesia. Na negociação 
entre o Município e a Freguesia, a Junta de Freguesia preferiu que se fizesse a ciclovia e 
preteriu uma viatura. A ciclovia ainda não está acabada, faltam cerca de cem metros, mas 
foi uma grande obra e não esconde as obras que o Município faz na freguesia de Ferrel. 

O investimento do surf é natural, os privados vão chegando e, como dá alguma 
coisa, vão ficando. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
Ela e o senhor Presidente da Câmara têm visões muito discordantes sobre o que 

é uma visão estratégica. A sua visão estratégica é uma visão integrada e o que está 
exposto nas Grandes Opções do Plano é uma visão muito segmentada. 

O senhor Presidente da Câmara interpretou as suas considerações como muito 
voltadas para o investimento privado. De facto, valoriza o investimento privado, mas não 
estava a pôr em causa a falta de investimento privado, o que estava a pôr em causa são 
as competências que a Câmara Municipal tem, no quadro do turismo, e que não são feitas. 
Um exemplo é a sinalética turística, que não deve ser feita pelos privados, apesar de se 
ver, pontualmente, placas que estão espalhadas pelo concelho, colocadas sem qualquer 
enquadramento estético, mas, se houvesse da parte da Câmara Municipal uma sinalética 
enquadrada e que desse resposta a uma imagem credível do concelho, já era um grande 
benefício. 

Conhece muito bem a sua freguesia, Atouguia da Baleia, pelo que dá outro 
exemplo, que é a albufeira de São Domingos, que não se consegue desfrutar de forma 
plena. Ainda na semana passada não conseguiu passar na ponte de Bôlhos, por uma 
questão básica, que é a das acessibilidades, os caminhos estão péssimos e também não é 
o investimento privado que vai arranjar os caminhos, nem é uma competência da Junta 
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de Freguesia, por ser junto à albufeira. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
Assume sempre aquilo que diz e é um crítico, quanto de baste, dentro da sua 

filosofia ou das considerações que tem em relação ao trabalho. Referiu, e mantém, que o 
asfaltamento da Avenida de Mariano Calado, em Peniche, poderia ter sido executado de 
outra forma, porque tem alcatrão, deveria ter havido uma intervenção de desgaste do 
alcatrão que já lá estava. 

Uma questão que coloca é a das prioridades, entendeu que uma das primeiras 
prioridades deveria ser a Estrada dos Remédios, em Peniche, que mantém e espera que 
que se possa concretizar. 

Reconhece que, nos últimos dois anos, houve investimentos consideráveis, tanto 
na freguesia onde é presidente de junta como nas outras freguesias.  

Entende que intervenção que foi feita na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
Rodrigues de Sousa é positiva para todos. Foram feitas intervenções em arruamentos da 
sua freguesia que são importantes, mas não abdica de ser crítico quando entende que 
deve criticar. Vai ser sempre a sua postura, porque está aqui, acima de tudo, pela sua 
terra. 

Em relação às questões que estão contempladas nas Grandes Opções do Plano, 
que são reivindicadas pela freguesia há anos, que são necessidades, e que têm a ver com 
o que está previsto nos contratos de delegação competências, a Freguesia de Peniche tem 
executado um conjunto muito grande de intervenções, de execução de obras, 
consideradas importantes, nomeadamente neste mandato, pagas integralmente pela 
Freguesia, porque o Município não contemplou ou porque a Freguesia não solicitou 
apoio, porque sabe que existem limitações. 

O objetivo da intervenção na Rua de Santa Ana, em Peniche, é fazer um novo 
passeio e um novo estacionamento, reordenando o espaço, com base num projeto que 
está aprovado pela Câmara Municipal, em que o Município dará os materiais e a 
Freguesia executará a obra, disponibilizando trabalhadores e máquinas e pagando aos 
calceteiros. 

Na Rua do Lapadusso, em Peniche, o processo é idêntico. Durante este mandato, 
deste tipo de obras, foi feita mais uma, que foi aprovada pela Câmara Municipal, que foi 
o acesso ao restaurante do Parque do Baluarte. 

A Freguesia de Peniche fez outras intervenções, que são de grande importância, 
em termos de custos, e de que também não recebeu dinheiro algum. Uma delas foi a 
recuperação de fachadas no Bairro Fernão de Magalhães, em Peniche, a Freguesia 
disponibilizou oito trabalhadores, durante quatro meses, pediu uma compensação ao 
Município, mas a presidência da Câmara Municipal entendeu não comparticipar. 

As propostas são apresentadas pelas juntas de freguesia, formalmente, quando 
têm reuniões com a Câmara Municipal para discutir estes assuntos, normalmente com o 
senhor Vice-Presidente da Câmara e com mais dois ou três técnicos ou com outros 
responsáveis, mas, até hoje, ainda nunca ouviu um colega de freguesia dizer que quer 
fazer uma obra através de protocolo. 

Às vezes, parece que a Freguesia de Peniche é privilegiada, mas desafia a que se 
torne público quanto é que cada freguesia recebeu, neste mandato, do orçamento do 
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Município, nas várias componentes: gasóleo, homens, verbas, etc., e que se compare o 
valor total com as verbas que se recebem do Orçamento de Estado e quanto é que vale 
cada eleitor. Provavelmente, teriam uma grande surpresa, porque é o contrário do que, 
às vezes se quer insinuar. 

Deveria ser feita a avaliação dos contratos que foram celebrados entre as 
freguesias e o Município, para se ver como é utilizado o dinheiro que é entregue pelo 
Município às freguesias. Se os contratos não estão a ser cumpridos, que sejam alterados.  

Está de acordo, em parte, com a intervenção do senhor Primeiro-Ministro na 
Assembleia da República, sobre a descentralização para os municípios e para as 
freguesias, mas não é só distribuir dinheiro, tem de se fazer um investimento sério e 
responsável, de acordo com as disponibilidades que o país tem. 

A senhora Célia Martins referiu que um assunto não era competência da 
freguesia, mas, se a freguesia tem recursos para fazer uma intervenção, qual é problema 
de a fazer? Deveria haver uma maior ligação entre as autarquias locais do concelho. 

Entende que o Pinhal Municipal do Vale Grande é do concelho, como a cidade é 
do concelho. Ficou com a ideia que o Município irá resolver os problemas que o pinhal 
tem, mas, se o Município não tiver essa capacidade, que se juntem as quatro freguesias 
para uma gestão conjunta do pinhal. Julga que este tipo de experiência de envolvimento 
das freguesias, ultrapassando a questão da política partidária que cada um defende, 
poderá ajudar a resolver muitos dos problemas que o concelho tem. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção da senhora Célia Martins, disse que: 
No quadro do Plano de Ação Territorial que a Comunidade Intermunicipal do 

Oeste aprovou, está contemplada a intervenção para o planalto das Cezaredas. No 
investimento físico, de cerca de duzentos mil euros, está a questão da sinalética, porque 
está dentro do património natural. Haverá uma reunião dos quatro municípios com 
competência no planalto das Cezaredas. 

Relativamente à albufeira de São Domingos, em 2010, esteve para ser assinada, 
com a Administração Regional Hidrográfica do Tejo, uma contratualização, de modo a 
transferir para a Câmara Municipal um conjunto de competências e de um conjunto de 
valores para a gestão da albufeira. A gestão da albufeira de São Domingos e dos caminhos 
marginantes não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas existe a oportunidade 
de, no futuro, se estiverem todos atentos e tiverem vontade para a acolher a iniciativa de 
descentralização de competências que o Governo da República pretende implementar, 
esta gestão passar para o Município. 

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

(PSD): 
Disse que o senhor Henrique Bertino fez uma intervenção que, de alguma forma, 

colocou em causa a atividade da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e os valores 
que lhe são concedidos pelo Município, nomeadamente para combustíveis, pelo que 
lembrava ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche que a freguesia de 
Atouguia da Baleia tem 120 quilómetros de caminhos para cuidar, tem seis cemitérios 
para cuidar, tem vinte localidades para limpar, tem mais de quatro mil espaços verdes 
para cuidar, e ainda faz algumas obras. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que não pôs em causa o que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia elencou, o que disse foi que há contratos assinados, entre a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia, onde está consagrada a avaliação da sua execução. 
Não coloca em causa que a Freguesia de Atouguia da Baleia leve mais dinheiro do que a 
Freguesia de Peniche, o que coloca em causa, é a falta de avaliação semestral, de acordo 
com o que está consagrado. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que todos estão atentos à avaliação dos contratos de delegação de 

competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia e que é um assunto que há 
de ser presente à Assembleia Municipal. 

 
Deliberação n.º 43/2016: 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 a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e doze (12) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (7) e pelo Partido Socialista (5), aprovar as Grandes Opções do 
Plano do Município de Peniche, para o ano de 2017. 

O senhor Humberto Ferreira (PS) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto 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 7 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 44/2016: 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 a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e treze (13) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (7) e pelo Partido Socialista (6), aprovar o Orçamento do 
Município de Peniche, para o ano de 2017. 

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

MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sétimo 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 
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ordinária, realizada no dia 7 de novembro de 2016. 
 
Deliberação n.º 45/2016: 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 o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e atendendo ao preceituado no n.º 3 no artigo 28.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por 
maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, e treze (13) abstenções, dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata (7) 
e pelo Partido Socialista (6), aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o 
ano 2017. 

 
8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA P ARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIAN UAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE IDENTIFICADOS EM ORÇAMENTO E AUTO RIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE OUTROS COMPROMISSOS PLURIAN UAIS 

EM QUE OS ENCARGOS FINANCEIROS NÃO EXCED AM O LIMITE DE 99  759,58  

EUROS EM CADA ANO :  
 
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 7 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 46/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com 
dezasseis (16) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária 
(10) e do Partido Socialista (6), e sete (7) abstenções, dos membros eleitos pelo Partido 
Social Democrata: 

1. Conceder à Câmara Municipal ou ao Presidente da Câmara Municipal, 
conforme caiba a autorização da despesa, autorização prévia favorável para a assunção 
dos compromissos plurianuais previstos nas Grandes Opções do Plano, para o ano de 
2017, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, conjugado com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho. 

2. Delegar no Presidente da Câmara Municipal a autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais, não previstos nas Grandes Opções do Plano, para o ano de 
2017, que não excedam os 99 759,58 euros em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução não exceda os três anos, ao abrigo do disposto no 
n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. Os compromissos plurianuais 
assumidos ao abrigo da presente delegação serão dados a conhecer à Assembleia 
Municipal. 

 
9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2017:  
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Passando a Assembleia Municipal à apreciação do nono 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 7 de novembro de 2016. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o mais importante é a obra que se vai realizar na Estação de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR) de Peniche. Quando a ETAR de Peniche foi feita, avisou para 
que não se esquecessem do impacto ambiental. Na altura, gastou-se uma fortuna e, agora, 
vão-se gastar mais sete milhões de euros. Espera que as empresas que poluem aquela 
ETAR não venham, mais tarde, dizer que não estavam a contar com os sais, com as 
gorduras, etc. Tem esperança de que esta obra na ETAR vá limpar, pelo menos, o impacto 
visual que foi criado. Espera, também, que, quem de direito, se lembre de fiscalizar as 
empresas que debitam para a aquele espaço, que é de todos nós, para que tenha alguma 
qualidade. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento têm feito um 

excelente trabalho em Ferrel, mas que tinha um lamento a fazer, relativo à estação 
elevatória de distribuição de água, cuja obra tem transitado de ano para ano, o que, pela 
leitura que fez das Grandes Opções do Plano dos SMAS, vai voltar a acontecer em 2017. 
Acrescentou que, na rua onde reside e na rua acima do depósito de água, continua a não 
haver pressão para se tomar banho em condições, pelo que as pessoas continuam a 
utilizar uma bomba, à saída dos contadores de água, para puxarem a água da rede. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que é compreensível a preocupação do senhor Américo Gonçalves, mas a 

realidade mudou significativamente. A empresa ESIP - European Seafood Investiments 
Portugal, S.A., não obstante ter alguns problemas pontuais, tem a qualidade do seu 
efluente dentro dos parâmetros admissíveis, desde há uns anos, resultado dos 
investimentos que foram efetuados. A empresa South Atlantic Capital, S.A., que se 
instalou junto à Estrada Marginal Norte, um investimento que se concretizou 
recentemente e que teve todo o apoio do Município, é titular de uma licença de descarga 
e as drenagens estão a ser monitorizadas. Existem algumas pequenas empresas com 
problemas ao nível da drenagem de águas residuais, pelo que concorda com a chamada 
de atenção do senhor Américo Gonçalves, mas, de forma persuasiva e gradativa, os 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento têm incentivado à regularização dessas 
situações. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ferrel, disse que fará sentido o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento se reunir com a Junta de Freguesia de Ferrel, para apresentar a 
orientação que, face à situação atual, existe para o abastecimento e a distribuição de água 
à freguesia, porque já existem algumas soluções que irão contribuir para resolver esse 
problema sem o protelar. Agradeceu as palavras do senhor Presidente da Junta de 
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Freguesia de Ferrel relativamente ao trabalho que os Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento tem realizado. 

 
Deliberação n.º 47/2016: 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 a) 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 Presidente da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD), e vinte e dois (22) vinte e 
votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes, aprovar as 
Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 
Município de Peniche, para o ano de 2017. 

 
10) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  

PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo 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 7 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 48/2016: 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 a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, aprovar o 
Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 
Peniche, para o ano de 2017. 

 
11) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do undécimo 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 7 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 49/2016: 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 o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e atendendo ao preceituado no n.º 3 no artigo 28.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por 
unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2017. 

 
12) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO  DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 
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AUTORIZAÇÃO PRÉVIA P ARA A ASSUNÇÃO DE CO MPROMISSOS PLURIANUAIS 

DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO IDENTIFICA DOS 

EM ORÇAMENTO E AUTOR IZAÇÃO PRÉVIA GENÉRI CA PARA ASSUNÇÃO DE 

OUTROS COMPROMISSOS PLURIANUAIS EM QUE OS ENCARGOS FINANCEIROS 

NÃO EXCEDAM O LIMITE  DE 99  759,58  EUROS EM CADA ANO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do duodécimo 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 7 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 50/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, 
com vinte e três (23) votos a favor: 

1. Conceder ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento autorização prévia favorável para a assunção dos compromissos 
plurianuais previstos no Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2017, ao abrigo do disposto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 12.º 
do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho. 

2. Delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento a autorização para a assunção de compromissos plurianuais, não previstos 
no Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 
Peniche, para o ano de 2017, que não excedam os 99 759,58 euros em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução não exceda os três anos, 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. Os 
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da presente delegação serão dados a 
conhecer à Assembleia Municipal.  

 
13) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE 

OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO POSSAM CONCEDER 

APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do tredécimo 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 31 de outubro de 2016. 

 
Deliberação n.º 51/2016: 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 v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, conceder 
autorização ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Peniche para deliberar sobre a concessão de apoios 
financeiros ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, no ano 2017, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 07.12.2016 * Livro 26 * Fl. 285 

até ao valor máximo de 37 500,00 € (trinta e sete mil e quinhentos euros). 
 

14) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE NA SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA DA 

EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DA GRANDE LISBOA E OESTE :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo quarto 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 28 de novembro de 2016. 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Perguntou se, acontecer o mesmo que aconteceu com a Empresa Geral de 

Fomento, quando estás a privatizou, com esta nova sociedade, existe alguma salvaguarda 
para os municípios. Esclareceu que colocava a questão porque, no caso da Empresa Geral 
de Fomento, do Estado Português tem cinquenta e um por cento do capital social e 
alienou essa parte a uma empresa privada. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que sim, que está perfeitamente salvaguardado, e em matéria de 

privatização ela não é aplicável à água e saneamento. 
 
Deliberação n.º 52/2016: 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 n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, autorizar a 
integração do Município de Peniche na sociedade concessionária da exploração e gestão 
do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, 
a Águas do Tejo Atlântico, S.A., cujo capital social é de 113 527 680 euros, detendo o 
Município de Peniche a participação acionista de 386 004 ações da categoria A, conforme 
referido no Anexo I ao projeto de decreto-lei. 

 
15) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

APOIO FINANCEIR O À FREGUESIA DE ATOUGUIA DA BALEIA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo quinto 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 14 de novembro de 2016. 

 
Deliberação n.º 53/2016: 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, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 07.12.2016 * Livro 26 * Fl. 286 

de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, que o Município 
de Peniche atribua um apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, no valor de 
50 000,00 € (cinquenta mil euros), para comparticipação na aquisição de um terreno. 

 
Após a votação, usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD), dizendo que agradecia à Câmara 
Municipal de Peniche e à Assembleia Municipal de Peniche porque será satisfeita uma 
necessidade, de há muitos anos, da Freguesia de Atouguia da Baleia. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 54/2016: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e dez minutos do dia oito de dezembro, a senhora Presidente da 

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

Os originais dos documentos referidos nos pontos três, cinco, seis, sete, nove, dez 
e onze, aprovados nesta reunião, ficam arquivados 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. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 

(assinado no original) 
_____________________________________ 


