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ATA  N.º  2/2017 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNI ÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  
REALIZADA NO DIA 26  DE ABRIL DE 2017: 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezassete, 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), António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Floriano 
Serrano Sabino (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia 
da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Peniche, e dos 
senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), 
Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas 
Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio 
Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), José António 
Leitão da Silva (PSD), 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), Humberto Manuel Costa 
Ferreira (PS) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia 
Municipal de Peniche, para a sua sessão ordinária do mês de abril, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 

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

1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente 
recebido; 

2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 
protesto ou pesar; 

3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 
3.º - Período de intervenção do público. 
4.º - Período da ordem do dia: 

1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 

2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que o 
Município aceite a cedência de utilização do Forte de Nossa Senhora da Consolação, 
propriedade do Estado Português; 

3) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 
Município de Peniche, relativos à gerência de 2016;  

4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
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 2017; 
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5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao 
Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017; 

6) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2016; 

7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 
Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017; 

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

9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para designação 
do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da Divisão de Obras 
Municipais; 

10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração à 
política fiscal para a Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica e Central de Peniche; 

11) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal do Programa da 
Operação de Reabilitação Urbana da Zona Histórica e Central de Peniche; 

12) Apreciação do Relatório Final sobre o Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar; 

13) Relatório do resultado da verificação interna efetuada à conta de gerência 
do Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativa ao período 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010, elaborado pelo Tribunal de Contas. 

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

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

O senhor Floriano Sabino (CDU) encontrava-se a substituir o senhor presidente 
da Junta da Freguesia de Peniche, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 
18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Humberto Manuel 
Costa Ferreira (PS) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) encontravam-se a substituir os 
senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), 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. Os senhores Licínio Pereira (CDU) e Inês Fitas Cação (CDU), 
por serem os membros que se seguiam na respetiva lista, também comunicaram a sua 
ausência. 

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), Sandra Cristina Machado Matos (PS), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

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

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foi presente a ata n.º 10/2016, respeitante à segunda reunião da sessão ordinária 

do mês de dezembro, realizada no dia 7 de dezembro de 2016, tendo sido dispensada a 
leitura da mesma por o respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos 
membros da Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, 
publicado em 21 de novembro de 1963. 

 
Posta à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida a votação, foi a ata n.º 10/2016, respeitante à segunda reunião da 

sessão ordinária do mês de dezembro, realizada no dia 7 de dezembro de 2016, aprovada, 
por unanimidade, com vinte e um (21) votos a favor. 

 
Apenas participaram na aprovação da ata os membros da Assembleia Municipal 

que estiveram presentes na reunião a que ela respeitava, observando o n.º 3 do artigo 34.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

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

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

 
Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Célia Martins (PSD): 
Solicitou esclarecimentos sobre um abaixo-assinado, datado de 17 de abril de 

2017, dirigido ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, à Assembleia 
Municipal de Peniche e ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, de que é 
primeira subscritora a senhora D. Helena Ferreira, onde é solicitada a remoção dos 
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pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em Peniche. 
Disse que o referido abaixo-assinado demonstra, claramente, que a abordagem 

escolhida pela Câmara Municipal na definição e concretização de soluções urbanísticas 
falhou. As intenções da Câmara Municipal, a seu ver, devem ser boas ou procurar uma 
melhoria do ambiente urbano, nomeadamente ao nível do trânsito, mas estas soluções 
caem por terra quando a população e, neste caso em particular, também os comerciantes, 
não se reveem nesta solução urbanística que foi adotada pela Câmara Municipal. 

Perguntou qual é a posição da presidência da Câmara Municipal em relação a 
este problema, tendo em conta que o abaixo-assinado tem a data de 17 de abril, 
nomeadamente se o senhor Presidente da Câmara já se reuniu ou respondeu, 
formalmente, aos subscritores do abaixo-assinado. 

Relativamente a uma carta, datada de 21 de fevereiro de 2017, do senhor 
Fernando Lino Barradas Franco, solicitando a intervenção da Assembleia Municipal na 
resolução de uma reclamação que remeteu ao senhor Presidente da Câmara, em 8 de 
novembro de 2016, por danos efetuados por uma viatura do Município no seu imóvel, 
perguntou qual o ponto de situação. 

Referiu que são dois temas, que considera mais dois testemunhos, um de carater 
coletivo e outro de carater particular, que evidenciam a necessidade de se aplicar, de 
forma sistemática, por parte do Município, uma boa administração. Um princípio que 
está consagrado no Código de Procedimento Administrativo (CPA), como reflexo dos 
princípios constitucionais de eficiência, de aproximação dos serviços às populações e de 
celeridade, e também o princípio de colaboração com os particulares, nomeadamente na 
forma em que os órgãos do Município têm a obrigação de prestar informações aos 
particulares e os esclarecimentos devidos nos prazos definidos por lei. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que solicitou a palavra para se referir, também, ao abaixo-assinado onde é 

solicitada a remoção dos pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José 
Estêvão, em Peniche. De facto, verifica-se que aquela intervenção foi uma má aposta. 
Entretanto, já vários estabelecimentos comerciais encerraram, porque não existe espaço 
para fazer uma paragem mais pequena. 

Perguntou se não será de repensar a intervenção que foi feita naquelas artérias e 
se os pilaretes serão retirados. Sugeriu que os pilaretes sejam reutilizados em algumas 
zonas da marginal, para evitar certas atitudes de pessoas que têm caravanas ou 
automóveis que estacionam nas arribas. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que lhe parece que a Assembleia Municipal está a padecer do mal de há 

quatro anos, em que os documentos são remetidos aos membros da Assembleia 
Municipal tardiamente. Recebeu elementos para esta sessão da Assembleia Municipal no 
próprio dia em que a sessão se realiza. Tem a sua profissão e agradecia que os 
documentos lhe sejam entregues atempadamente, conforme estipula o Regimento. Se os 
documentos não forem entregues atempadamente, os assuntos devem ser excluídos da 
ordem do dia. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
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Disse que, efetivamente, houve um atraso no envio da documentação aos 
membros da Assembleia Municipal, uma vez que a preparação desta sessão foi 
complicada, considerando os assuntos que estão envolvidos. A Mesa irá ter em atenção 
o cumprimento dos prazos de envio da documentação. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente ao abaixo-assinado onde é solicitada a remoção dos pilaretes do 

Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em Peniche, disse que: 
Todos devem assumir as suas responsabilidades enquanto elementos que tomam 

decisões. 
A decisão que foi tomada para o Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua 

José Estêvão, em Peniche, não foi unilateral, do Presidente da Câmara Municipal ou do 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, nem foi uma decisão exclusiva da Câmara 
Municipal, porque envolveu outros órgãos, nomeadamente a Comissão Municipal de 
Trânsito. Além disso, envolveu os comerciantes da zona, com reuniões no local, onde foi 
disponibilizada informação. 

Foi uma decisão coletiva, havendo, obviamente, uma maior responsabilidade de 
quem tem uma componente executiva. A proposta foi exposta durante algum tempo para 
que todos pudessem dar os seus contributos. 

O assunto já foi reanalisado em reunião da Câmara Municipal, nomeadamente 
sobre alguns pressupostos e alguns aspetos da execução. 

Durante a obra, foram feitas alterações, de modo a responder às questões que iam 
sendo colocadas. 

Existem dois ou três pressupostos suscitados com esta intervenção. Algumas 
abordagens foram feitas em sede de Assembleia Municipal, outras por via dos cidadãos. 
Um dos pressupostos teve a ver com questões de acessibilidade e questões de segurança, 
nomeadamente o aspeto que, durante anos, também foi objeto de abordagem pela 
Assembleia Municipal, que é a questão da circulação automóvel. Por isso, ouvida a 
Comissão Municipal de Trânsito, encontrou-se uma solução, por forma a que a colocação 
de um único sentido para o trânsito automóvel pudesse ser feita em segurança. A questão 
não se resume aos senhores empresários que têm os seus estabelecimentos na zona, mas, 
também, à forma como o espaço é utilizado pelos peões. 

Quanto à pergunta se é de repensar a intervenção, a Câmara Municipal vai 
apreciar o teor do abaixo-assinado e será executado o que, democraticamente, for 
decidido. O abaixo-assinado ainda não foi presente a reunião da Câmara Municipal. É 
um assunto que merece ser ponderado, face ao número de pessoas que o subscreveram. 
Algumas das pessoas que subscreveram o abaixo-assinado conheciam o projeto. 

Rejeita, de forma liminar, que isto possa ser entendido como um falhanço nas 
soluções urbanísticas. O trabalho e a vivência de um Município, ou de qualquer outra 
entidade, está muito para além daquilo que é uma situação. 

Qualquer solução aprovada pela Câmara Municipal tem sempre uma forte 
componente técnica e uma componente de participação, nomeadamente na ligação com 
as freguesias. 

O que se propõe fazer, relativamente ao Largo 5 de Outubro, em Peniche, é a 
descrição de todo o cronograma do processo, para que, se houver algum aspeto a 
reformular, não se faça tábua rasa de todo o processo. 
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É muito sensível à questão da segurança da pedonalização.  
Admite a retirada de alguns pilaretes, para criar mais bolsas de estacionamento. 
A Câmara Municipal irá reapreciar o processo, mas nenhum dos seus membros 

tem de abdicar, em circunstância alguma, seja nesta matéria ou em outras, do seu 
pensamento sobre o que mais interessa à globalidade dos cidadãos. 

Com muito respeito por todos, e sem que isso signifique que não se considere a 
questão colocada, a postura sobre a coisa pública há de ser sempre a de analisar o que é 
mais importante, do ponto de vista coletivo. 

Disse, ainda, que não tem informação sobre a carta do senhor Fernando Lino, 
mas irá ver com os serviços do Município o que se passa. Solicitou à senhora Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro que mande preparar uma informação sobre 
esta matéria, para conhecimento da Assembleia Municipal. 

Relativamente à intervenção do senhor Paulo Balau, disse que o Revisor Oficial 
de Contas só hoje é que enviou a certificação das contas à senhora Presidente da Mesa, 
por isso é que, só hoje, foi possível reenvia-la para os restantes membros da Assembleia 
Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que, no dia 2 de abril, solicitou informações ao senhor Presidente da 

Câmara sobre o processo do senhor Fernando Lino, mas que ainda aguarda uma resposta. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que acusar a receção das reclamações perante o reclamante já é cumprir o 

Código do Procedimento Administrativo. 
Referiu que a Comissão Municipal de Trânsito, em quatro anos, não se deve ter 

reunido mais do que três vezes. Acrescentou que a referida Comissão vale o que vale e 
deu diversos exemplos do mau funcionamento do serviço de trânsito do Município. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
A Comissão Municipal de Trânsito é um órgão consultivo, pelo que não deve 

servir de desculpa para as decisões tomadas pela Câmara Municipal. 
Pertence à Comissão Municipal de Trânsito, que não se reuniu apenas por três 

vezes nos últimos quatro anos, e sabe que muitas das questões que lá são levantadas não 
são executas, pelo que é um órgão consultivo, mas, na prática, nem isso é. 

Os projetos são apresentados à Comissão já elaborados pelos técnicos e acabam 
por não refletir as sensibilidades dos seus membros. 

O senhor Presidente da Câmara referiu que a questão das acessibilidades e dos 
peões lhe é muito querida, mas é curioso que essa afirmação venha do senhor Presidente 
da Câmara, porque é presidente de câmara há quase doze anos, iniciou a obra do Campo 
da Torre, de que herdou o projeto, mas não o alterou e continua a não haver 
acessibilidades naquele espaço. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Nas intervenções anteriores houve considerações e imprecisões. Deve haver 
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respeito pelas pessoas que estão a ouvi-los, para que as afirmações não sejam 
interpretadas como leviandade. A Comissão Municipal de Trânsito, nos últimos quatro 
anos, teve mais do triplo do número de reuniões referido pelo senhor Américo Gonçalves. 
Todos devem ser respeitados, inclusive os membros da Comissão Municipal de Trânsito. 

Não concorda com a afirmação do senhor Paulo Balau de que a Comissão 
Municipal de Trânsito “é um órgão consultivo, mas, na prática, nem isso é”. A Comissão 
Municipal de Trânsito é, efetivamente, um órgão consultivo. 

Que se lembre, nunca houve um parecer da Comissão Municipal de Trânsito que 
não tenha sido respeitado. Irá solicitar ao senhor Vice-Presidente da Câmara que, com a 
equipa que faz o acompanhamento da Comissão Municipal de Trânsito, faça uma 
informação sobre o número de reuniões, os temas abordados e se as deliberações tomadas 
foram, ou não, tidas em conta. Nos casos em que as deliberações da Comissão Municipal 
de Trânsito não tenham sido acatadas pela Câmara Municipal, esta teria legitimidade 
para o fazer, pelo que a informação deve ter a fundamentação destes casos. Devem, 
também, ser enviadas aos membros da Assembleia Municipal as atas das reuniões da 
Comissão Municipal de Trânsito. Rejeita a ideia de que a Comissão Municipal de Trânsito 
nem consultivo é. 

 
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: 
Dentro de minutos irá mostrar ao senhor Américo Gonçalves uma pasta com 

todas as deliberações sobre trânsito, tomadas pela Câmara Municipal. Este é, certamente, 
o mandato com mais deliberações sobre questões de trânsito. No concelho, existiam 
muitos sinais de trânsito que não estavam aprovados pela Câmara Municipal, o que não 
pode acontecer por motivos legais. 

A Comissão Municipal de Trânsito funciona muito bem e é um bom exemplo. 
É normal que existam situações que ainda não foram resolvidas, o Município 

tinha quatro trabalhadores na área do trânsito e, neste momento, só tem dois. 
O projeto do Largo 5 de Outubro e das artérias confinantes foi objeto de 

apreciação pela Comissão Municipal de Trânsito por duas vezes. Foram também ouvidas 
as extintas juntas de freguesia da cidade de Peniche. 

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos: 
«Uma saudação à nadadora Victoria Kaminskaya, pelos brilhantes resultados que teve na 

última prova onde esteve, que se realizou em Pontevedra, Espanha, porque, no campeonato 
absoluto no open de Espanha, bateu três recordes nacionais absolutos. É um facto que nos deve 
encher de orgulho, ter uma pessoa de Peniche a fazer história, neste caso no desporto, a nível 
nacional. Curiosamente, os três recordes que ela conseguiu nas provas já pertenciam também a ela, 
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o que mostra o que o desporto pode fazer, quando, também, tem alguma projeção.» 
«Um voto de louvor, porque, daqui a algumas horas, comemora-se o quadragésimo 

terceiro aniversário da libertação dos presos políticos da Fortaleza de Peniche. É um momento 
simbólico, mas traça todo o caminho de uma revolução e da esperança de um povo. Porque, quando 
as tropas chegaram, às onze horas da manhã do dia 25 de abril, e cercaram a Fortaleza, a maioria 
da população ficou a saber o que poderia acontecer nas próximas horas. E, quando às treze horas, 
o Rádio Clube Português difunde que a Fortaleza de Peniche está dominada ou cercada, pelo país 
inteiro ouviu-se um clamor e, se já estava gente na rua para ajudar nas operações militares e a 
impulsionar para que a revolução fosse para a frente, então aqui ainda mais. É de saudar esta 
libertação, porque não foi só o Movimento das Forças Armadas e os militares que cá chegaram, foi 
o próprio povo de Peniche que também ansiou a sua libertação. Além disso, não podemos esquecer 
que também faz anos amanhã que familiares e amigos dos presos políticos viram a libertação dos 
cerca de quarenta presos que, na altura, estavam na Fortaleza, atrás das grades, por lutarem por 
um Portugal democrático, por um Portugal melhor, contra um regime que oprimia em todos os 
sentidos possíveis. Esta saudação, no meu entender, faz todo o sentido. Não poderia deixar de fazer, 
também, um agradecimento pessoal às tropas do Regimento de Infantaria 10, de Aveiro, do 
Regimento de Infantaria 14, de Viseu, do CICA 2, da Figueira da Foz, e do RAP 3, da Figueira da 
Foz, que foram as unidades que, no dia 25 de abril, vieram para Peniche.» 

«Louvar a Câmara Municipal pelo quinto aniversário do Centro Interpretativo de 
Atouguia da Baleia. É bom lembrar que é um investimento na cultura e, quando, agora, se começa 
a falar tanto na cultura, relembrar que a aposta na cultura não começou hoje, começou já há uns 
anos. É mais uma marca distintiva do nosso concelho, com espaços novos e atrativos para as pessoas 
que residem cá, que são munícipes cá, mas também para quem nos visita. E, também, a recuperação 
que foi feita na igreja de São José, na freguesia de Atouguia da Baleia. É bom nós lembrarmo-nos 
disto, porque, quando estamos fora e ouvimos falar bem destes espaços do nosso concelho, também 
ficamos com orgulho. É bom lembrar um investimento de seiscentos mil euros.» 

«Louvar a Câmara Municipal pela Semana da Juventude, integrada no Mês da 
Juventude, no Oeste Jovem. Além da Câmara Municipal, as demais organizações e entidades que 
proporcionaram esta semana.» 

Lembrou que está patente no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, até 6 
de maio de 2017, a exposição “Atouguia da Baleia: do outro lado da lente”. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu ao senhor Álvaro Amador por ter lembrado as datas que evocou, que 

disse serem significativas para todos, e por fazer sentir orgulho nos atletas do concelho. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos: 
«Uma felicitação para o Peniche Amigos Clube (PAC) pela passagem à segunda fase da 

Taça Nacional de Sub 17 (Juvenis), que irá levar o nome do PAC para outras regiões do país. O 
PAC tem-se afirmado como um espaço de fomento do desporto juvenil e vale a pena enaltecer este 
tipo de iniciativas.» 

«Uma felicitação para o árbitro Fábio Veríssimo. Para nós é uma honra que ele tenha sido 
nomeado para estar no Europeu 2017, na Croácia.» 

«Felicitar a Câmara Municipal de Peniche pela instalação dos LED, pelo pioneirismo da 
obra e pela sua importância.» 
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«Uma saudação às comemorações do 25 de Abril: 
A Bancada da CDU não pode deixar de se congratular pela mobilização popular por todo 

o concelho que mereceram as comemorações do 25 de Abril. 
Saudamos, por isso, todas as associações do nosso concelho que, num esforço de 

intercooperação, asseguraram que esta data, tão importante para os portugueses, fosse celebrada 
com tanto entusiasmo e participação popular.  

Saudamos, ainda, as exposições que foram inauguradas na Fortaleza. A primeira que foi 
inaugurada e que fala da história da Fortaleza, já fazia falta há muito tempo e entendemos que é 
um exploratório que pode dar outra dimensão daquilo que é a história da Fortaleza.  

Saudamos, também, a abertura da Fortaleza aos jovens, como uma medida acertada para 
um cada vez maior envolvimento dos mais novos nas questões políticas e nas causas públicas. Por 
isso, pensamos que, com esta abertura, as comemorações do 25 de Abril saíram reforçadas e julgo 
que todos, Assembleia Municipal, Câmara Municipal e todos os que patrocinaram esta ideia, estão 
de parabéns.» 

Apresentou a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção Fortaleza 
A Fortaleza de Peniche foi um dos monumentos que integrou a lista inicial do Programa 

REVIVE – Valorização do património para fins turísticos. 
Pensava-se poder ser um caminho, dado o completo alheamento de anteriores governos 

relativamente à disponibilização de apoios financeiros necessários para repensar o projeto da 
Fortaleza, considerando as necessidades de recuperação física dos espaços e a sua adaptação a um 
projeto multifuncional, dinâmico e que integrasse claramente as dimensões local e nacional das 
memórias que o monumento evoca. 

A luta de milhares de portugueses e portuguesas levou a que o governo, em boa hora, 
decidisse voltar atrás naquela decisão e, por iniciativa do senhor Ministro da Cultura, se 
constituísse um Grupo Consultivo para a Fortaleza de Peniche, com o objetivo de elaborar 
propostas para: 

- a apresentação do Monumento nacional, integrando a história da Fortaleza de 
Peniche desde a sua construção; 

- a compatibilização das funções com a história do monumento, nomeadamente a 
preservação da memória da sua história recente, na luta pela democracia; 

- a criação na Fortaleza de Peniche de um museu que acolha o historial da mesma 
enquanto prisão política; 

- a definição de eixos de ocupação dos espaços da Fortaleza, tendo em vista a sua fruição 
pelos habitantes de Peniche e pelos demais visitantes; 

- a reflexão referente à viabilidade económica da proposta apresentada. 
Entretanto, e por proposta do PCP, o Orçamento de Estado integrou um artigo específico 

(artigo 126.º) sobre o Plano de intervenção na Fortaleza de Peniche, que diz o seguinte: 
“Durante o ano de 2017, o Governo elabora e concretiza um plano de intervenção urgente 

na Fortaleza de Peniche, que detenha a degradação do complexo, nomeadamente, das muralhas e 
dos edifícios da antiga prisão política de alta segurança.” 

No corrente mês de abril, o Grupo Consultivo da Fortaleza de Peniche aprovou por 
unanimidade o seu documento final, que foi apresentado ao senhor Ministro da Cultura. 

Assim, a Assembleia Municipal de Peniche reunida em 26 de abril de 2017, decide o 
seguinte: 

- Felicitar o Governo pela iniciativa de realizar a sua reunião de Conselho de Ministros 
em Peniche, na Fortaleza de Peniche, por ocasião do 43.º aniversário da libertação dos últimos 
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presos políticos; 
- Saudar o Executivo Municipal por ter assumido com frontalidade as oportunidades 

perante a porta aberta pelo Governo; 
- Saudar a elevada qualidade do trabalho do Grupo Consultivo para a Fortaleza de 

Peniche criado sobre a égide do governo, como proposta de trabalho para a Fortaleza, e que merece 
a nossa total concordância; 

- Desejar que sejam assegurados, com a rapidez desejável, os meios financeiros 
necessários para a recuperação e valorização da Fortaleza de Peniche, no quadro do Orçamento de 
Estado e de outras formas de financiamento a explorar, como por exemplo os Fundos Comunitários. 

Peniche, 26 de abril de 2017. 
A Bancada da CDU.» 
 
Mariana Rocha (CDU) 
Apresentou a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção 
Contra o encerramento da Agência da CGD de Atouguia da Baleia 
O encerramento da agência da CGD de Atouguia da Baleia, preparado às escondidas da 

População e dos órgãos de Poder Local, é um ataque ao desenvolvimento económico da freguesia de 
Atouguia da Baleia e um desrespeito pelos direitos dos milhares de clientes desta agência, bem 
como dos residentes desta freguesia, em particular, e de todos os cidadãos do Concelho de Peniche, 
em geral. 

Este encerramento traria dificuldades acrescidas aos cidadãos com menos recursos, com 
maiores dificuldades de mobilidade e sem meios de transporte próprios, nomeadamente os 
pensionistas e idosos, e penalizaria ainda mais as já difíceis condições em que os comerciantes e 
outras pequenas e médias empresas desenvolvem a sua atividade. 

A Caixa Geral de Depósitos é um Banco Público, tem obrigação de prestar um serviço 
público bancário acessível a todos os cidadãos independentemente do local ou região onde vivem. 

Neste sentido o Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Peniche manifesta a sua 
indignação e a sua oposição ao encerramento da agência da CGD de Atouguia da Baleia, e exigimos 
da Administração da Caixa Geral de Depósitos e do Governo a reversão desta decisão. 

P’lo Grupo da CDU» 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que as moções seriam submetidas a votação posteriormente. 
 
José António Amador (CDU): 
Apresentou a saudação que a seguir se transcreve: 
«Saudação ao quadragésimo terceiro aniversário em liberdade do 1.º de maio de 2017, Dia 

Internacional do Trabalhador. 
Homenageamos as mulheres e homens que em todo o mundo lutaram e lutam contra a 

exploração, por melhores condições de vida e de trabalho e para a construção de sociedades mais 
justas e solidárias. 

Em Portugal, a luta dos trabalhadores deu um contributo importante para combater a 
política de direita de sucessivos governos e derrotar e afastar o governo PSD-CDS e a sua ação de 
favorecimento do capital e de agravamento da exploração e empobrecimento dos trabalhadores, do 
povo e do país. 

Foi com a luta que os trabalhadores conseguiram o aumento (ainda insuficiente) do salário 
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mínimo nacional, a recuperação dos quatro feriados, a reposição dos salários e das trinta e cinco 
horas na Administração Pública, entre outros direitos e conquistas nos locais de trabalho, empresas 
e setores. Mas é preciso ir mais longe e atacar as causas que estão na origem da pobreza laboral.  

É preciso valorizar o trabalho e os trabalhadores, isto é: 
- Aumentar salários; 
- Reduzir e harmonizar horários de acordo com a vida dos trabalhadores e das suas 

famílias; 
- Criar e garantir emprego com direitos e combater eficazmente a precariedade; 
- Desbloquear e dinamizar a negociação e contratação coletiva; 
- Revogar as normas gravosas da legislação laboral; 
- Defender os serviços públicos e as funções sociais do Estado. 
É preciso continuar a lutar: 
- Pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde; 
- Por uma escola pública de qualidade e inclusiva; 
- Pela valorização das pensões de reforma, do subsídio de desemprego e outros apoios 

sociais; 
- Pelo acesso à reforma, sem penalizações, ao fim de quarenta anos de descontos; 
- Pelo limite da idade de reforma nos 65 anos e o fim do fator de sustentabilidade que reduz 

o valor das pensões. 
Viva os Trabalhadores do Mundo. 
Viva o 1.º de maio. 
Bancada da CDU.» 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a intervenção do senhor José Amador e saudou o voto apresentado, 

por ser importante que se sublinhe a data do primeiro de maio. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
A bancada do Partido Social Democrata se associava às congratulações feitas aos 

atletas e aos desportistas do concelho. É muito difícil darem sempre conta de todos os 
resultados, sobretudo quando eles são em bom número, como é o caso da atleta Victoria 
Kaminskaya, que vai colecionando recordes, quase todas as semanas, e consegue superar 
o seu próprio recorde, o que é bom sinal, de que está a evoluir. Espera, em breve, poder 
dar-lhe os parabéns por medalhas olímpicas. 

Relativamente à moção apresentada pela senhora Mariana Rocha, tem sempre 
muitas dúvidas na apresentação de moções sobre factos consumados. Julga que a Câmara 
Municipal, em tempo, tal como a Junta de Freguesia, disseram ao Governo da República 
e à Caixa Geral de Depósitos que não concordavam com o encerramento. 

O Partido Comunista Português é um dos partidos que apoia o governo que 
tomou a decisão de aprovar um plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos 
que, por sua vez, deu origem ao encerramento da agência de Atouguia da Baleia. Não 
vale a pena suspirar quando o Partido Social Democrata está no governo e as decisões 
são más e é o Partido Social Democrata local que tem a culpa e, depois, quando o Partido 
Comunista Português apoia o governo e vem contrariar uma medida desse mesmo 
governo que apoia e que, aparentemente, rejeita qualquer responsabilidade no assunto, 
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não se pode suspirar. O suspiro é sempre da mesma pessoa, no entanto, mostra que é um 
bocadinho incoerente. 

Obviamente, a bancada do Partido Social Democrata é contra o encerramento do 
balcão da Caixa Geral de Depósitos, mas ele já aconteceu. Aconteceu hoje, pelo que não 
vale a pena dizer que traria problemas para as pessoas, ele trará problemas às pessoas de 
Atouguia da Baleia. 

Sabe que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia recebeu resposta da Caixa 
Geral de Depósitos, tendo sido dito que o encerramento era irreversível. 

Parece-lhe de pouca utilidade apresentar uma moção contra o encerramento de 
uma coisa que já encerrou e, tal como a tarja que o Partido Comunista Português colocou 
à porta da agência de Atouguia da Baleia, branqueia um bocadinho o processo. 

Há várias semanas que se sabe que o balcão da Caixa Geral de Depósitos ia 
encerrar, houve outros sítios onde a decisão foi revertida. Houve locais em que estava 
anunciado que iriam encerrar e a decisão foi revertida. Se aqui não aconteceu, foi porque, 
neste caso, a geringonça não funcionou. 

Relativamente à frontalidade que o senhor Rogério Cação aponta ao processo da 
Fortaleza de Peniche, tem seríssimas dúvidas em votar sobre o assunto, na véspera de 
um Conselho de Ministros, onde vai ser tomada alguma decisão sobre a Fortaleza de 
Peniche. 

Acha que seria prudente esperar até amanhã para ver o que será aprovado pelo 
Conselho de Ministros e espera que sejam boas notícias. Se esperam que a bancada do 
Partido Social Democrata esteja contra boas notícias, estão enganados, porque sempre 
disseram que caberia sempre ao governo uma parte da recuperação da Fortaleza de 
Peniche. Numa concessão parcial, como estava prevista no programa Revive, no mesmo 
Revive que a Assembleia Municipal de Peniche apoiou em setembro, com o voto do 
senhor Rogério Cação, tem de haver dinheiro público para financiar uma parte da 
recuperação da Fortaleza de Peniche. 

Não concorda com várias coisas que estão nesta moção, mesmo sem ter tido ainda 
acesso ao texto, sobretudo não concorda com a forma como os factos estão narrados, 
porque esconde vários passos fundamentais. Esconde, desde logo, o lamento que o 
próprio senhor Rogério Cação deu conta na última sessão da Assembleia Municipal, da 
forma como a Assembleia Municipal de Peniche foi afastada deste processo. Não pode 
concordar com um texto que ignore este passo. A Assembleia Municipal de Peniche não 
pode ignorar a forma como foi marginalizada deste processo, parece-lhe completamente 
incompreensível. 

Estando agendada uma sessão temática da Assembleia Municipal para discutir a 
Fortaleza de Peniche e na véspera da realização de um Conselho de Ministros na 
Fortaleza de Peniche, parece-lhe que não faz grande sentido apresentar uma moção, 
porque os dados sobre o que vai acontecer ainda não estão claros. 

O Partido Social Democrata estará sempre pronto para aplaudir as boas notícias. 
Foi o primeiro partido a propor uma moção para apoiar a decisão do Governo em 
resolver o problema da Fortaleza de Peniche. 

Ainda não se sabe o que vai acontecer, mas, sobretudo, esta moção não conta as 
coisas como aconteceram, o que não é aceitável. 

 
Rogério Cação (CDU): 
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Disse que: 
Independentemente da agência da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da 

Baleia já ter encerrado, nada impede que a Assembleia Municipal de Peniche manifeste a 
sua indignação. Poderá corrigir-se os tempos verbais da moção apresentada pela senhora 
Mariana Rocha. Não há decisões totalmente irreversíveis, pelo que se deve continuar a 
lutar. 

Parece-lhe exagerado dizer que é fora de tempo, que é despropositado, como lhe 
pareceu que o senhor Ademar Marques quis insinuar na sua intervenção sobre a Caixa 
Geral de Depósitos. 

Relativamente à moção sobre a Fortaleza de Peniche, esta contém o que quem a 
elaborou entende que é necessário e não põe em causa, em nada, todas as suas anteriores 
intervenções feitas na Assembleia Municipal sobre o assunto. 

Já disse, e repete, que entende que a Assembleia Municipal de Peniche deveria 
ter participado e, este documento, vem na sequência do que foi feito, pelo que reproduz 
a posição que se reporta a isso. Não está a escamotear nada, não há uma falta de 
frontalidade, não há falta de transparência, há o reportar uma condição que consideram 
essencial, que é o de haver uma identificação com as condições reais que existem neste 
momento e que querem ver confirmadas, para que possa haver uma solução financeira e 
um compromisso, por parte do Estado Português, para a Fortaleza de Peniche. 

A solução prevista no programa Revive só não foi tomada por um qualquer 
empresário porque nenhum quis. Esse processo esteve aberto durante muito tempo. Toda 
a gente já tinha ouvido falar da proposta do grupo Pestana e sabe porque é que essa 
proposta não funcionou, como não iria funcionar mantendo-se as mesmas condições no 
Revive. 

Concorda muito mais com esta solução que foi encontrada, porque tem de haver 
condições de sustentabilidade, mas não se pode pôr em causa a fruição plena do espaço. 

O documento de trabalho que foi construído pelo Grupo Consultivo da Fortaleza 
de Peniche, como ponto de partida, parece-lhe muito bem conseguido e vai ao encontro 
daquilo que são as espectativas. É isso que fundamenta a moção. 

Considerando que está prevista uma segunda reunião para esta sessão da 
Assembleia Municipal, está disponível para que, se o senhor Ademar Marques, a senhora 
Presidente da Mesa e os restantes membros da Assembleia Municipal assim o 
entenderem, a moção seja discutida nessa reunião, depois da reunião do Conselho de 
Ministros que se vai realizar na Fortaleza de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Está prevista a realização de uma sessão temática da Assembleia Municipal sobre 

a Fortaleza de Peniche, no dia 5 de maio de 2017, para que este órgão autárquico, já na 
posse de todos os elementos, inclusive a decisão que será tomada amanhã pelo Conselho 
de Ministros, possa tomar as posições que entender. 

Parecia-lhe que era o tempo oportuno para discutir esta e outras moções que 
possam ser apresentadas e para haver um debate aberto, na Assembleia Municipal, sobre 
a Fortaleza de Peniche. 

Entende que amanhã é o dia mais ideal para tomar uma posição sobre a moção 
apresentada pelo senhor Rogério Cação. 
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José António Amador (CDU): 
Disse que: 
Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, do Partido Social 

Democrata, sobre a moção da Caixa Geral de Depósitos, tem a dizer-lhe que tem muito 
orgulho em ser do Partido Comunista Português, há mais de quarenta anos, e, 
provavelmente, irá continuar a ser. 

Não é o Partido Comunista Português que branqueia as posições, quem 
branqueia é o partido do senhor Ademar Marques, nomeadamente o próprio senhor 
Ademar Marques, com o anticomunismo que revela nas intervenções que faz. Um 
anticomunismo serôdio e completamente doentio, em relação ao Partido Comunista 
Português. 

Sobre o Partido Comunista Português estar no Governo, se o senhor Ademar 
Marques fosse sério já tinha lido alguns documentos, porque, às vezes, faz-lhe falta. Tem 
de lhe dar alguns exemplares do jornal Avante. 

O Partido Comunista Português, em relação ao Governo, apoiará tudo o que for 
favorável aos trabalhadores e votará contra tudo o que for contra os trabalhadores. Esta 
medida da Caixa Geral de Depósitos é precisamente isso. O senhor Ademar Marques já 
ouviu, com certeza, se não ouviu deveria ter ouvido, o Secretário-Geral do Partido 
Comunista Português dizer isto, repetidas vezes, em comícios. 

O Partido Comunista Português, em Peniche, reuniu-se de urgência sobre esta 
questão da Caixa Geral de Depósitos e, provavelmente, fez mais do que fez o Partido 
Social Democrata. Anda um abaixo-assinado a circular, recolhendo as assinaturas e 
chamando a atenção das pessoas. Não sabe se o senhor Ademar Marques já assinou o 
abaixo-assinado, mas, se calhar, deveria assinar.  

O Partido Comunista Português colocou uma faixa em frente à agência da Caixa 
Geral de Depósitos de Atouguia da Baleia, com muito orgulho, porque é contra o 
encerramento das agências da Caixa Geral de Depósitos, seja em que ponto do país for, 
porque vai contra os interesses dos trabalhadores. 

O Partido Comunista Português não anda a dormir, anda a fazer política e a 
defender os trabalhadores. 

Permanentemente, o senhor Ademar Marques fala do Partido Comunista 
Português, não dirá com ódio, mas com um anticomunismo completamente serôdio, que 
dá pena, mas, infelizmente é assim. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Vindo do senhor José Amador, serôdio, para ele, é um elogio. Regista como um 

elogio. 
Supõe que o senhor José Amador se estava a referir à intervenção que ele fez na 

sessão solene de comemoração do 25 de abril de 1974, pela leitura que o senhor José 
Amador faz de que aquilo era anticomunismo. Não, aquilo é exigência de coerência. Sabe 
que o senhor José Amador ficou incomodado. Ouviu-se que o senhor José Amador ficou 
incomodado, porque não conseguiu resistir a mandar umas bocas. Mas, se ficou 
incomodado, ainda bem, porque era com esse objetivo, incomodar o que a ele lhe parece 
uma grande incoerência. 
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Relativamente à questão da Caixa Geral de Depósitos, percebe que o senhor José 
Amador não esteja habituado a defender posições do governo, quando são desfavoráveis 
às populações, mas, neste caso, é um governo que o partido do senhor José Amador apoia 
que toma essa posição. Portanto, parece-lhe que o senhor José Amador se deve habituar, 
se quer continuar a apoiar a geringonça. 

Não estranha que o Partido Comunista Português esteja contra o encerramento, 
o Partido Social Democrata de Peniche também esteve contra muitas decisões sobre 
Peniche tomadas pelo governo apoiado pelo Partido Social Democrata, e disseram-no 
publicamente, não é isso que está em causa, acha muito bem que estejam contra. Acha 
que o momento é tardio, é pena que não se tenha impedido quando outros sítios 
conseguiram impedir o encerramento das suas agências. 

Não sabe quem é que é mais “anti”, se é o senhor José Amador anti-outros ou se 
é ele anticomunista, até porque ele não é anticomunista. Acha que cada partido tem que 
assumir, com frontalidade, as suas posições e os seus dogmas, mas há certos dogmas e 
posições incoerentes com que não consegue concordar. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o Partido Socialista se associa à moção do Partido Comunista 

Português sobre o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da 
Baleia. Acrescentou que não sabe se o encerramento é irreversível, uma vez que a 
demissão do senhor Paulo Portas também era irreversível e, depois, ficou vice-primeiro-
-ministro. 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que a moção é da bancada da Coligação Democrática Unitária. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que a bancada apenas tem elementos propostos pelo Partido Comunista 

Português, sejam filiados ou independentes, pelo que, se lhe disserem onde estão os 
elementos propostos pelo Partido Ecologista “Os Verdes”, dirá que a moção é da 
Coligação Democrática Unitária, uma vez que a coligação é apenas formada por estes 
dois partidos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Saudou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pelas iniciativas que tem 

vindo a realizar no âmbito das comemorações dos 850 anos dos Forais de Atouguia. Disse 
que os forais de Atouguia da Baleia são a fundação da comunidade que é o atual concelho 
de Peniche, pelo que queria sublinhar o grande interesse destas comemorações, não só 
porque o programa tem sido muito interessante, e continuará a ser, mas porque todos se 
sentem parte destas comemorações, porque são as suas raízes e o início de uma 
comunidade. 

Felicitou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pela 
iniciativa, e o comissário das comemorações, o senhor Ademar Marques, que, de uma 
forma muito elevada, tem sublinhado estes 850 anos dos forais de Atouguia da Baleia. 

Felicitou o senhor Fernando Engenheiro pela publicação de um livro sobre a 
freguesia de Atouguia da Baleia, intitulado A Nobre Villa da Athouguia e Suas Povoações. 
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Disse que é uma obra muito interessante e com uma edição lindíssima e de muita 
qualidade, patrocinada pela Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Perguntou à Assembleia se preferia discutir e votar a moção sobre a Fortaleza de 
Peniche na segunda reunião desta sessão da Assembleia Municipal e votar, de seguida, a 
moção sobre o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da 
Baleia. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que ainda não recebeu o texto da moção sobre o encerramento da agência 

da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da Baleia. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o texto da moção sobre o encerramento da agência da Caixa Geral de 

Depósitos de Atouguia da Baleia iria ser reproduzido e entregue a todas as bancadas da 
Assembleia. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Partido Socialista está disponível para discutir a moção sobre a 

Fortaleza de Peniche na segunda reunião desta sessão da Assembleia Municipal. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal iria avançar na ordem de trabalhos e voltaria 

à moção sobre o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da 
Baleia ainda no decorrer desta primeira reunião da sessão de abril da Assembleia 
Municipal. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  

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

senhores, adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Felicitou a presidência da Câmara Municipal pela aposta na iluminação com 

tecnologia LED, que é uma mais-valia para o concelho de Peniche. 
Disse que, com o aproximar da época balnear, gostaria de saber se as praias do 

concelho estão todas em condições para receber os banhistas. 
Perguntou qual o ponto de situação do processo de arrendamento de um 

estabelecimento de restauração, que é propriedade do Município, sito junto à praia do 
Molhe Leste. 

Disse que existem algumas reclamações sobre a limpeza da ilha da Berlenga, pelo 
que gostaria de saber o ponto de situação desse processo, assim como do processo de 
atribuição dos abrigos aos pescadores. 

Disse que o elemento da Assembleia Municipal nomeado para a Comissão de 
Acompanhamento do PDM (Plano Diretor Municipal) nunca foi chamado para uma 
reunião, pelo que pergunta ao senhor Presidente da Câmara se também é uma leviandade 
da sua parte questionar este tipo de assunto. 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Não sabe se é melhor ser leviano se ser serôdio. 
Gostaria de perguntar ao senhor Presidente da Câmara que medidas é que a 

Câmara Municipal tem tomado, nomeadamente no contacto com as autoridades, 
relativamente ao crescimento do sentimento de insegurança no concelho. Não só nas 
redes sociais, mas também na comunicação social, tem assistido a um aumento da 
perceção da insegurança. A perceção é muito importante neste assunto, porque é a 
perceção que condiciona as atitudes, pelo que gostaria de saber que medidas é que a 
Câmara Municipal tomou, nomeadamente no contacto com as autoridades locais, para 
tentar contrariar o crescimento do sentimento de insegurança. 

Julga que em agosto do ano passado, o Município contratou uma assessoria 
jurídica, no valor mensal de dois mil duzentos e setenta e cinco euros e cinquenta 
cêntimos, com IVA incluído, para a elaboração dos regulamentos que estão em falta no  
ordenamento jurídico local. Julga que, desde então, a Assembleia Municipal aprovou 
apenas um regulamento, mas estão muitos regulamentos por aprovar, nomeadamente o 
de publicidade e ocupação do espaço público e o da venda ambulante, existem também 
vários protocolos por elaborar, nomeadamente o de gestão do espaço de recolha de 
animais, a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche (APAP) e 
outros protocolos a celebrar com outras associações, nomeadamente a Associação  
Brigada das Amigas. 

Tem ideia de que o senhor Presidente da Câmara disse à Assembleia Municipal 
que iria contratar a assessoria para que estes assuntos avançassem, não sabe quantos 
meses depois, mas alguns quinze mil euros mais IVA depois, ainda não existem 
resultados, pelo que gostaria de saber o ponto de situação deste processo. 

Outro assunto, já abordado pelo senhor Américo Gonçalves, é a situação da ilha 
da Berlenga. No dia 10 de abril, o senhor Vereador Filipe Sales alertou para a falta de 
limpeza das instalações sanitárias e a falta de recolha de lixo na ilha da Berlenga. Este 
assunto torna-se relevante porque o bom tempo, este ano, chegou bastante cedo e, nos 
últimos fins-de-semana, é provável que tenha ido muita gente à ilha da Berlenga. Gostaria 
de saber se, em resultado da intervenção do senhor Vereador Filipe Sales, foi efetuada 
alguma intervenção na ilha. 

A limpeza da ilha da Berlenga entronca-se com a questão mais genérica da 
recolha do lixo, que é um problema continuado no concelho. Nesta altura do ano há 
menos lixo, mas, ainda assim, verificam-se alguns problemas. Entretanto, está a chegar a 
altura do ano em que a população de Peniche mais do que duplica e os problemas tendem 
a avolumar-se. No ano passado, houve um sério problema durante o verão, pelo que 
gostaria de saber que medidas é que estão a ser tomadas para que não volte a acontecer. 

A questão da limpeza do concelho entronca-se, por sua vez, com a questão da 
preparação do verão, em geral. Sabe que não é no último ano do mandato que se vão 
alterar, substancialmente, as coisas. Ou seja, se as coisas não correram brilhantemente, 
em onze anos, é difícil que seja no último ano que vão correr bem. Seria bom que se 
tentasse acautelar os problemas de trânsito, de recolha do lixo, de estacionamento nas 
praias e do aparcamento das autocaravanas, que, no ano passado, foi transferido de sítio, 
mas continua a acontecer. Gostaria de recomendar que fosse feito um plano de 
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contingência para um verão, que se espera que seja tão bom como o do ano passado ou 
melhor. 

Seria bom apostar na divulgação turística e acautelar a chegada dos turistas, para 
que todos possam ter a melhor informação. 

Agradecia a referência que a senhora Presidente da Mesa fez às comemorações 
dos 850 anos dos Forais de Atouguia e convida todos a estarem presentes na conferência 
que se irá realizar no próximo sábado. 

Outro assunto, que é delicado, mas, nem por isso, deve deixar de ser discutido, 
tem a ver com o acampamento de pessoas de etnia cigana no centro de Peniche. Sabe que 
o assunto tem sido discutido pela Câmara Municipal e sabe, também, que não tem tido 
grande evolução. Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata, já há algum 
tempo, fizeram a sugestão de um pedido de apoio ao Alto Comissariado para as 
Migrações, que na altura ainda se chama Alto Comissariado para a Emigração e para o 
Diálogo Intercultural, que tem um gabinete específico e especializado nestes temas. Em 
razão das funções que teve, conhece bem o trabalho desta instituição, que é meritório na 
mediação com as comunidades ciganas. 

Existindo um problema no centro da cidade de Peniche, que é difícil e, por isso, 
aborda com serenidade, porque acha que é, de facto, um tema muito complicado para 
resolver, mas é um tema em que se tem de tentar várias abordagens, quando as outras 
não funcionam.  

Aproveitava para perguntar qual é que tem sido a evolução no número de 
famílias que têm estado no acampamento e saber se esta sugestão pode ser seguida, 
porque lhe parece que é uma solução bastante viável, para tentar estabelecer um diálogo 
que possa levar a alguma solução. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que: 
Agradeceria as palavras elogiosas da senhora Presidente da Mesa, sobre as 

comemorações dos 850 anos dos Forais de Atouguia. 
Traz uma série de questões para colocar ao senhor Presidente da Câmara, muitas 

são repetentes. Começa pelo processo dos semáforos instalados na freguesia de Atouguia 
da Baleia, são quase doze anos a falar no mesmo, gostaria de saber o ponto de situação 
do processo. 

Na última sessão da Assembleia Municipal em que participou, disse que gostaria 
de ter uma solução definitiva para a Casa dos Valas e anda a solicitar uma reunião à 
presidência da Câmara Municipal, para tratarem do assunto, há anos, mas, até à data, 
não houve qualquer tipo de resposta. 

Gostaria de saber se há algum avanço na resolução do problema da Ribeira do 
Poço, em Atouguia da Baleia. 

O caminho da Quinta do Gato Cinzento está fechado e queria saber se há alguma 
novidade em relação ao assunto. 

Esta semana, foi contactado pela empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. para 
saberem se a Freguesia de Atouguia da Baleia tinha terra vegetal para a recuperação da 
rotunda de Porto de Lobos. Ficou indignado, porque desconhecia qualquer projeto para 
a recuperação daquele espaço. Também não sabe se a Câmara Municipal tem 
conhecimento de algum projeto para recuperação da referida rotunda. 
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As praias do Molhe Leste e do Médão/Supertubos, localizadas na freguesia de 
Atouguia da Baleia, foram consideradas as melhores praias da Europa, mas, quem as 
visita, fica um pouco desiludido com o que vê, nomeadamente à noite, o espaço é 
medonho pela falta de iluminação. O estabelecimento de restauração, que é propriedade 
do Município, sito junto à praia do Molhe Leste, também não dignifica ninguém, porque 
está abandonado e desprezado. 

A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem solicitado, ao longo destes 
últimos anos, a atribuição de nome a várias artérias da freguesia de Atouguia da Baleia e 
não tem havido qualquer tipo de resposta. Teve conhecimento, no ano passado, que a 
Câmara Municipal nomeou uma Comissão de Toponímia e que iram resolver as situações 
que estavam pendentes. Passou-se mais um ano e, em relação à Freguesia de Atouguia 
da Baleia, não houve qualquer tipo de resposta. Há pessoas que querem formar uma 
empresa e não conseguem, porque não têm o nome atribuído à rua e, consequentemente, 
não têm código postal. O mais grave é que as pessoas deslocam-se ao Município e são 
informadas que estão à espera de uma reunião com o presidente da junta de freguesia 
para se resolver a situação. Ele nunca foi convocado para qualquer tipo de reunião nem 
sabe qual é a necessidade dessa reunião. É prática corrente, no Município, reencaminhar 
as pessoas para a junta de freguesia. 

A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia recebeu uma reclamação sobre uma 
regueira existente na Rua do Caldeirão, em Geraldes, reenviou a referida reclamação para 
o Município, para se saber quem é o proprietário da regueira, porque teria de ser tapada, 
a proprietária foi intimada pelo Município para fazer o serviço, foi aos serviços do 
Município saber o que se passava e mandaram-na para Junta de Freguesia, porque a Junta 
de Freguesia é que sabia, uma vez que a reclamação tinha partido da Junta de Freguesia, 
o que é mentira, a reclamação não partiu da Junta de Freguesia, apenas passou pela Junta 
de Freguesia. 

Ainda hoje, uma senhora da Consolação ligou-lhe porque telefonou para o 
Município, porque tinha umas ervas a necessitar de serem cortadas, e disseram-lhe para 
cortar as ervas, as colocar no passeio e dar conhecimento aos serviços do Município, que 
as iriam buscar. Acontece que a senhora hoje ligou para os serviços do Município e a 
resposta que recebeu foi para ir à Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia é que 
faz esse serviço. 

A Junta de Freguesia está para colaborar, mas as responsabilidades são do 
Município, que as deve assumir e não tem de estar sempre a reencaminhar as pessoas 
para a Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia resolve muitas coisas, mas não 
consegue resolver todas as situações. 

O sistema de rega dos espaços verdes da Consolação, nomeadamente na zona do 
Botado, já está montado, mas os espaços verdes deixam muito a desejar e, com o verão a 
aproximar-se, deveria procurar-se dignificar mais aqueles espaços. 

Gostaria de saber o que se passa com o parque para autocaravanas a instalar no 
Casal Moinho, em terreno que é propriedade do Município, nomeadamente para quando 
a sua concretização. 

Há um ano, a Freguesia de Atouguia da Baleia adquiriu uma retroescavadora e 
solicitou um subsídio ao Município, para comparticipação no pagamento, que já foi 
aprovado, mas, passado um ano, ainda está à espera do pagamento. 
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Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que: 
Agradecia as palavras do senhor Américo Gonçalves, relativamente à iluminação 

com tecnologia LED. Tendo em conta o impacto que tem, em todo o concelho, também 
seria justo que outras pessoas o reconhecessem. A qualidade da iluminação pública, de 
facto, melhorou muito significativamente. Não é só a Câmara Municipal que está de 
parabéns, é também a Assembleia Municipal, porque viabilizou o processo. O Município 
de Peniche optou por um caminho pioneiro, que tem feito com que muitos municípios, 
de norte a sul do país, tenham solicitado informações, a que o Município de Peniche tem 
correspondido. Por isso, agradecia esta referência do senhor Américo Gonçalves e, 
obviamente, julga que este é também o sentimento de outros, que se terão, 
eventualmente, esquecido de referir. 

O Município de Peniche tem sempre, através de orientação política e, também, 
por aquilo que são as práticas habituais, relativamente aos serviços, um conjunto de 
rotinas que levam a que, de forma sistemática, se possa preparar a época balnear. 

Há uma dimensão, que a presidência da Câmara Municipal tem priorizado, que 
tem a ver com as questões da limpeza. 

Apesar de tudo, o Município manteve sempre a contratação do serviço de 
limpeza de praias, dentro da rotina dos serviços e da componente do orçamento, e quase 
como a primeira prioridade. 

A segunda prioridade tem a ver com as questões da segurança, dotar as praias 
de sistemas de segurança, nomeadamente ao nível de nadadores-salvadores. O 
Município tem acompanhado e apoiado, numa relação muito direta com a Autoridade 
Marítima Nacional e com os Bombeiros Voluntários de Peniche, relativamente ao 
encontrar de soluções para um problema ao nível da formação, que surgiu no ano 
passado, por força da alteração da legislação nesta matéria. 

O Município de Peniche celebrou dois protocolos com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche, que envolvem, também, duas empresas, uma 
para cada uma das situações, de modo que se possam criar condições para que um 
problema, que surgiu no ano passado, a nível nacional, não se repita. 

Decorrente do funcionamento do Concelho Municipal de Segurança, há um 
conjunto de medidas para alertar as pessoas para não deixarem bens visíveis no interior 
das suas viaturas estacionadas junto às praias. 

Há uma situação que decorre do investimento que tem vindo a ser feito, que tem 
a ver com a colocação e substituição de estrados nas praias, no sentido de garantir 
melhores acessibilidades. 

O Município tem vindo a trabalhar nas áreas de intervenção de segurança, 
limpeza e proteção civil, áreas a que presidência da Câmara Municipal dá e continuará a 
dar o seu enfoque muito especial, em articulação com as entidades que referiu e com o 
envolvimento dos serviços do Município. 

O Município suporta o custo do arrendamento de terrenos, situados junto à praia 
do Baleal, para garantir uma bolsa de estacionamento, em termos significativos, que está 
delimitada, arranjada e sinalizada. 

Neste momento, existem vários desajustamentos na ilha da Berlenga. Um desses 
desajustamentos tem a ver com o fornecimento de energia elétrica, por parte da EDP. O 
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Município contrata, anualmente, dois trabalhadores, para a ilha da Berlenga, e estes 
necessitam de energia elétrica. 

Após as observações do senhor Vereador Filipe Sales e do senhor Vereador Jorge 
Gonçalves, em sede da Câmara Municipal, a presidência da Câmara Municipal fez 
deslocar, logo no dia seguinte, o trabalhador que tem acompanhado essa área, no sentido 
de minimizar e repor. 

Relativamente ao conjunto dos utilizadores da ilha da Berlenga, desde os 
pescadores aos turistas, tem de se tentar encontrar uma solução fora do quadro 
residencial dos trabalhadores que lá estão, porque têm de ter condições de habitabilidade. 
No quadro de pessoal, estão previstos dois trabalhadores, que poderão ser mobilizados 
ainda mais antecipadamente. 

A Câmara Municipal, corajosamente, entendeu pôr mãos à obra, para evitar a 
situação imoral que vigorou durante muitos anos na utilização das casas-abrigo da ilha 
da Berlenga. Ainda não se chegou à situação definitiva e perfeita. Dos catorze abrigos, 
atualmente, existem dois que estão indevidamente ocupados. 

Em reuniões, realizadas hoje, com os serviços do Município e com a consultora 
jurídica do Município Ana Cláudia Guedes, foi fixada a metodologia que se utilizará para 
que a tutela da legalidade se exerça sobre as duas situações de violação que estão a 
acontecer nos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga. São processos complexos, que 
não derivam de notificação pessoal, mas de notificação através de edital. Os serviços vão 
desencadear processos para a reposição da legalidade, tendo em conta o que já foi feito. 
Não se trata de notificações, trata-se de mobilizar os meios necessários para retirar no 
momento em que seja possível. 

Relativamente ao estabelecimento de restauração, que é propriedade do 
Município, sito junto à praia do Molhe Leste, existem dois níveis de intervenção. Um mais 
geral, que tem a ver com o acautelar o futuro do edifício, no quadro do que será o 
Programa da Orla Costeira (POC). O processo do POC está em discussão pública e pode 
ser consultado. 

Uma muito boa notícia é que aquela estrutura foi afastada de poder ficar na 
situação de apoio balnear, para ser uma estrutura que será edificada e que, de acordo com 
o que está neste momento, não carecerá de ser objeto de demolição ou de relocalização. 

O processo de concurso poderia, eventualmente, já estar concluído, se, da 
utilização e do projeto que foi apresentado pelo concorrente, não tivesse havido o que, 
quer a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) quer a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), consideram de 
alterações que, no entender destas entidades, violam aquilo que é possível de fazer neste 
momento. Portanto, está a decorrer na CCDRLVT um processo de clarificação, já que o 
concorrente pretende fazer, ao nível da cobertura, uma intervenção que pode configurar 
uma impossibilidade. É essa a questão que se está a debater. É um processo que tem 
demorado, uma vez que não depende do Município, mas que está a ser acompanhado 
pela autarquia. 

Relativamente às questões do PDM, houve alteração na legislação, relativamente 
aos mecanismos de acompanhamento. Quem convoca a estrutura de acompanhamento é 
a CCDR, por isso, foi suscitado, pelo Município, já há algum tempo, que fosse 
desenvolvida essa reunião. Não considera que a questão colocada seja leviana, é uma 
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questão oportuna, e a informação que for prestada à Câmara Municipal será partilhada 
com a Assembleia Municipal. Solicitava à senhora Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro que, quando a informação sobre este ponto for à Câmara 
Municipal, seja partilhada com a Assembleia Municipal. 

Entre a perceção e a realidade existem diferenças, é o caso das questões de 
segurança. 

Recentemente, no Conselho Municipal de Segurança, a primeira conclusão foi 
que os índices de segurança no concelho de Peniche melhoraram de 2016 para 2017. À 
data da realização do Concelho Municipal de Segurança, os indicadores eram também 
globalmente nesse sentido. 

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, disse que: 
À pergunta sobre qual é que tem sido a relação entre a Câmara Municipal e as 

forças de segurança, em matéria de segurança, a resposta é que tem sido uma relação 
próxima e com muito envolvimento, inclusivamente de ele próprio, particularmente 
quando houve, numa mesma noite, duas situações, uma no Baleal e outra na cidade de 
Peniche. Dada esta coincidência, sentiu a necessidade de obter, quer da parte da Guarda 
Nacional Republicana (GNR) quer da parte da Polícia de Segurança Pública (PSP), 
informação sobre a relação de causa/efeito ou de coincidência de objetivos ou de atores, 
etc., o que foi afastado, dada a natureza das situações que ocorreram. 

A informação que as forças de segurança trouxeram ao Conselho Municipal de 
Segurança não correspondem àquilo que é a perceção e houve uma diminuição, em 
termos de criminalidade geral, relativamente ao período 2016/2017 e nos meses do 
princípio do ano. Esta evolução é continuada e sustentada, ao longo dos anos, mesmo 
que, por vezes, existam alguns picos, apesar das insuficiências que todos, normalmente, 
se queixam nas forças de segurança, relativamente aos recursos, menos no caso da PSP, 
que admitiu que os recursos que tem, neste momento, são ajustados. 

Relativamente à questão do reforço ao nível de competências jurídicas, para 
apoio aos trabalhos do Município, já solicitou uma informação sobre as múltiplas frentes 
em que esta assessoria tem vindo a trabalhar, porque lhe parece estar a haver uma certa 
incidência sobre a mesma. 

Sumariamente, sobre a questão dos regulamentos, diria que alguns dos atrasos 
que se têm verificado não derivam da assessoria, derivam, às vezes, da dificuldade do 
Município poder acompanhar as exigências que são colocadas e os desafios. 

A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística tem tido alguma dificuldade em 
dar o seu contributo para o Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 
Público. Está agendada uma reunião, entre consultora jurídica do Município Ana Cláudia 
Guedes e o Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para o dia 15 de maio, 
para aclarar algumas questões de pormenor e situações específicas. 

Tem havido um trabalho, que considera excelente, da consultora jurídica do 
Município Ana Cláudia Guedes. Em alguns domínios estão a ser desenvolvidos 
trabalhos, em outros tem havido algumas dificuldades, exatamente, pela dificuldade de 
recursos humanos do Município, que, não estando ultrapassada, está atenuada. 

Existe um outro trabalho, que tem a ver com os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos, que necessita de resposta para algumas questões. A legislação que saiu, 
pegando nas palavras da referida consultora jurídica, é uma legislação com um conceito 
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liberal e que pretende, ou, pelo menos, entende dar mais liberdade e menos colocação de 
vínculos ou de dificuldades ao desenvolvimento das atividades económicas. Por isso, um 
caminho que foi equacionado e que levará a reunião da Câmara Municipal, é o de poder, 
em sede da restrição das atividades, concretamente na redução de horários, criar 
mecanismos que possam ser mais operacionais, mais rápidos, mais eficazes e eficientes, 
relativamente às medidas de penalização de infratores. 

Existem situações muito complexas, mas mesmo muito complexas, 
nomeadamente quando existem estabelecimentos instalados em edifícios habitacionais. 

Existem estabelecimentos, nomeadamente de restauração e/ou de bebidas, sobre 
os quais nunca foram colocados quaisquer problemas, por isso, não é justo fazer 
delimitações de horários a esses estabelecimentos. 

O caminho que está a ser preparado, para levar a reunião da Câmara Municipal 
e, depois, trazer à Assembleia Municipal, é no sentido de regulamentar o mais possível, 
de modo a que as infrações sejam mais penalizadas e com maior rapidez. Ou seja, fazer 
descriminação negativa para quem infringir o regulamentado. 

Numa avaliação que os serviços do Município fizeram sobre o assunto, 
concluiu-se que existem muito poucas reclamações, relativamente à questão do ruído em 
função dos horários dos estabelecimentos. Existia a expetativa de que, eventualmente, 
pudesse haver um aumento de ruído com esta maior liberalização dos horários. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que, relativamente aos assuntos 

atribuídos à assessoria jurídica, não explicasse cada um deles, porque devem ser imensos, 
mas, se pudesse, que fizesse uma avaliação global. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Continuou, dizendo que: 
Existe um balanço positivo sobre o trabalho da jurista Ana Cláudia Guedes e 

levará a reunião da Câmara Municipal, proximamente, mais alguma evolução sobre estas 
situações. 

Os protolocos a celebrar entre o Município e a APAP, a Associação Brigada das 
Amigas e o Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de 
Peniche, já não estão na esfera jurídica. No caso do Patrimonium, o Município está a 
aguardar contributos, relativamente à proposta que apresentou, e, no caso da APAP e da 
Brigada das Amigas, na sequência de uma reunião que o Município teve com a Direção-
Geral de Alimentação e Veterinária, estão a ser trabalhadas, entre a Médica Veterinária 
Municipal e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, as bases para estes protocolos, 
tendo em conta o que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária considera aceitável, 
do ponto de vista legal, e tendo como base outras experiências em outros municípios. 

Tirando algumas situações pontuais, por força de investimentos que foram 
efetuados, a situação da recolha do lixo foi melhorada, significativamente. Pontualmente, 
por vezes, surgem algumas situações, mas, muitas delas, são responsabilidade dos 
próprios produtores de resíduos. Não se pode apenas responsabilizar o Município. Por 
isso, o Município continuará com as campanhas de sensibilização, no sentido de haver 
colaboração dos munícipes. Não considera que este seja um problema continuado, 
existem é algumas situações pontuais. 
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O Município tem vindo a acompanhar, muito bem, o processo relativo aos 
cidadãos de etnia cigana. Existem várias dimensões desse acompanhamento, 
nomeadamente em matérias como a questão de animais de companhia e as questões 
associadas às situações sociais e de educação. Há a necessidade de fazer uma atualização 
da informação sobre o número de famílias. A senhora Vereadora Clara Abrantes, na 
qualidade de responsável pelo Pelouro da Solidariedade Social, prestará mais 
informações sobre o assunto. 

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

O senhor Vice-Presidente da Câmara, na qualidade de vereador responsável pelo 
Pelouro do Trânsito, responderá sobre a questão dos semáforos. 

O processo da Casa dos Valas, sita na vila de Atouguia da Baleia, tem duas 
dimensões, a cobertura e o programa de utilização e musealização. Concorda que está em 
falta para com o senhor Presidente da Junta de Freguesia, relativamente à realização de 
uma reunião para se tratar desse assunto, porque existe um conjunto enorme de situações 
em desenvolvimento, não tem problemas em dizê-lo. Esta é uma matéria a que também 
dará a atenção que merece, com a ressalva que já colocou, relativamente à dificuldade em 
encontrar uma solução mais rápida. 

Quanto às questões da Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia, o Município 
ainda não conseguiu ir ao contacto direto com o infrator. Eventualmente, terá de retomar 
uma reunião que se realizou no local, mas com outro objetivo. 

A situação do caminho da Quinta do Gato Cinzento foi acompanhada pelo 
Município. Como o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sabe, 
foram colocadas as questões à Agência Portuguesa de Ambiente, que é quem faz a gestão 
da orla costeira. A presidência da Câmara Municipal tem insistido para que exista uma 
clarificação, face à questão do avanço da erosão e, consequentemente, o recuo das arribas. 

Desconhece qualquer projeto de alteração à rotunda de Porto de Lobos. Há 
poucos dias, esteve, informalmente, com um administrador da empresa Infraestruturas 
de Portugal e este perguntou-lhe se estava tudo a correr bem. Respondeu-lhe que estava 
tudo a correr muito mal. Não sabendo, ainda, de mais esta situação da rotunda. A 
presidência da Câmara Municipal está completamente alheia da situação relatada pelo 
senhor Presidente da Junta de Freguesia, sobre a referida rotunda, e, mais uma vez, 
condena aquilo que tem sido a prática da empresa Infraestruturas de Portugal, que é 
transversal a todos os governos. 

Sobre a iluminação das praias do Molhe Leste e do Médão/Superturbos, apesar 
de entender que devem ser as entidades que recebem as taxas das concessões de praia 
que têm essa responsabilidade, já assumiu, perante a Assembleia Municipal, que a 
presidência da Câmara Municipal irá tentar resolver o problema. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara responderá às questões associadas à 
toponímia, parque de autocaravanas e espaços verdes e seu funcionamento, pelo que 
solicitava que a senhora Presidente da Mesa lhe desse a palavra.  

 
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: 
Em Atouguia da Baleia, há um mês, começou a obra do Centro Escolar de 
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Atouguia da Baleia, que será um investimento do Município, no valor de dois milhões e 
quatrocentos mil euros, com apoios comunitários. Foi, também, lançado o concurso 
público para as obras de urbanização da unidade de execução, que permitiu a aquisição 
do terreno para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, no valor de setecentos mil euros. 
A freguesia de Atouguia da Baleia tem cinquenta por cento das luminárias com 
tecnologia LED instaladas nas freguesias. Foi pintada a via que liga as vilas de Atouguia 
da Baleia e Ferrel, e as vias de ligação das localidades de Bufarda a Ribafria e Ribafria a 
Carqueja. 

Relativamente à toponímia, já se realizaram algumas reuniões, existe um caderno 
de encargos bastante grande, e os serviços estão a tentar resolver todas as situações, 
nomeadamente a dos empresários referidos pelo senhor Presidente da Junta de 
Freguesia. 

Relativamente à situação descrita sobre as ervas da Consolação, admite que 
algum trabalhador do Município tenha dito o que foi relatado, mas não foi o 
vice-presidente da câmara que mandou dizer. Na questão da limpeza urbana, cada 
autarquia tem as suas responsabilidades, pelo que se sabe o que é da responsabilidade 
da Freguesia de Atouguia da Baleia e o que é da responsabilidade do Município de 
Peniche. 

A situação da rega dos espaços verdes da Consolação já está ultrapassada. Se a 
relva corresponde ao ideal, ou não, tem de se trabalhar. O protocolo, relativamente aos 
espaços verdes, foi sempre assumido nesse sentido, ou seja, tem de ser evolutivo, face às 
necessidades que são colocadas. 

Relativamente às questões da limpeza, queria valorizar a aquisição, pelo 
Município, de uma viatura, no valor de mais de cento e vinte mil euros, que está a fazer 
um trabalho notável em termos de recolha de lixo. O Município está a aguardar, a todo o 
momento, a entrega de mais trezentos novos contentores. Pela primeira vez, na história 
do Município de Peniche, os contentores são lavados cinco vezes num só ano. 

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

Câmara, relativamente aos acampamentos de pessoas de etnia cigana, do concelho de 
Peniche, disse que: 

Foi efetuado um levantamento socioeconómico da população de etnia cigana 
residente no concelho de Peniche. 

Durante esta semana, irá decorrer um mapeamento, para comparabilidade com 
outros mapeamentos, relativamente ao acampamento da Fonte Boa, em Peniche. 

Está agendada uma reunião com os parceiros, nomeadamente da parte da saúde, 
da educação, proteção social, forças de segurança e autarquias, no sentido de pensar, em 
conjunto, o que será a estratégia local para a inclusão da população de etnia cigana. 

Sendo um documento estratégico, será debatido pelo Conselho Local de Ação 
Social (CLAS), pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. 

É um trabalho que tem vindo a ser construído e, neste momento, é necessário 
reunir com os parceiros, para se dialogar e chegar a um consenso do que tem sido as 
intervenções conjuntas e que não estão reunidas num documento próprio. É necessário 
ir ao encontro do que já foi efetuado e reafirmar o que é necessário fazer no futuro. 

Relativamente aos mediadores, há um problema de liderança no acampamento 
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da Fonte Boa, o que é preocupante. Os mediadores deverão ser, preferencialmente, de 
etnia cigana, para facilitação da comunicação e do reconhecimento da liderança. 

De 2010 para 2016, houve uma evolução de vinte e cinco para vinte e nove 
agregados familiares e de oitenta e oito para cento e treze indivíduos. Esta evolução teve 
a ver com novos nascimentos e a constituição de agregados decorrentes dos próprios 
agregados que estão no acampamento. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou à senhora Vereadora Clara Abrantes se o acompanhamento é efetuado 

apenas ao núcleo da Fonte Boa ou também nos núcleos de Atouguia da Baleia e da Serra 
d’El-Rei. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Disse que o núcleo de Atouguia da Baleia tem oito agregados familiares e o 

núcleo da Serra d’El-Rei tem três agregados familiares. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou à senhora Vereadora Clara Abrantes se, em Atouguia da Baleia, são 

dois núcleos. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Confirmou que, em Atouguia da Baleia, existem dois núcleos. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que, se há pessoa que já agradeceu a sinalização rodoviária, a iluminação 

com tecnologia LED e o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, nomeadamente no 
Conselho Municipal de Segurança, foi o Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia. Julga que não tem de estar sempre a agradecer o mesmo. 

Lembrou que o senhor Presidente da Câmara não prestou informação sobre o 
pagamento do subsídio para comparticipação no pagamento da retroescavadora. 

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

Câmara, disse que: 
Relativamente ao sistema semafórico, tal como o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia sabe, a Câmara Municipal, na sequência dos contributos 
recebidos das juntas de freguesia de Atouguia da Baleia e da Serra d’El-Rei, já tomou uma 
deliberação e a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. fez algumas intervenções, 
nomeadamente a substituição de lâmpadas.  

Como já teve oportunidade de informar o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, a remoção dos semáforos que não estão a funcionar será 
efetuada mais tarde, uma vez que a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. incluiu esse 
serviço num caderno de encargos que abrange todo o distrito. 

Não tem informação sobre o subsídio da retroescavadora, mas, se o pedido ainda 
não foi presente em reunião da Câmara Municipal, irá em breve. 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara não justificou o motivo de o 

regulamento de venda ambulante já ter sido aprovado pela Câmara Municipal, mas ainda 
não ter sido enviado à Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
O Regulamento do Comércio e da Prestação de Serviços de Restauração e/ou 

Bebidas não Sedentários do Município de Peniche, que regulará, nomeadamente, as feiras 
e a venda ambulante, ainda não foi para discussão pública pela relação que existe entre 
este regulamento e os regulamentos de Taxas, Tarifas e Preços e de Publicidade e de 
Ocupação do Espaço Público, que também necessitam de ser alterados. 

A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística está a trabalhar na revisão de 
três regulamentos municipais, concretamente O Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços, 
o Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público e o Regulamento de 
Urbanização e Edificação, e estabeleceu como prioridade o Regulamento de Publicidade 
e de Ocupação do Espaço Público. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que também não lhe responderam à pergunta sobre o parque para 

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

Câmara, disse que foi preparado um projeto para a construção de um parque para 
autocaravanas, no Casal Moinho, em terrenos propriedade do Município que têm vindo 
a ser usufruídos pela Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho. Os valores 
em causa são muito significativos, na ordem dos duzentos mil euros, e o Município, neste 
momento, não tem verba para esse efeito, mas a Câmara Municipal tenciona honrar o 
compromisso que assumiu, pelo que irá estudar a forma e as etapas para se concretizar a 
intervenção. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 
O senhor Presidente da Câmara saiu da reunião, informando a Assembleia 

Municipal que tinha de se retirar para ir descansar, uma vez que, no dia seguinte, de 
manhã, teria de estar na Fortaleza de Peniche, para receber o Governo da República, que 
se iria reunir naquele local, em Conselho de Ministros. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, ficou a substituir o senhor 
Presidente da Câmara, ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro. 

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR (CONTINUAÇÃO ):  
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A Assembleia Municipal voltou à apreciação da moção sobre o encerramento da 

agência da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da Baleia, tendo usado da palavra os 
senhores, adiante identificados: 

 
José Leitão (PSD) 
Disse que: 
Pretendia começar por declarar que o Partido Social Democrata irá votar 

favoravelmente esta moção contra o encerramento da agência da Caixa Geral de 
Depósitos de Atouguia da Baleia. Trata-se de um documento político e estão em período 
de pré-campanha, mas, com o devido respeito pela colega que o apresentou e, 
seguramente, o elaborou, acha que é um documento do mais inócuo que se pode 
imaginar. É o tipo de documento que as administrações gostam de receber. 

A moção suporta o pedido de não encerramento da agência da Caixa Geral de 
Depósitos de Atouguia da Baleia em dois pontos. O primeiro é que traria dificuldades 
aos cidadãos com menos recursos, maiores dificuldades de mobilidade, etc. Então e os 
cidadãos da Bufarda, Ribafria, Bôlhos, Casais de Mestre Mendo, Reinaldes, Ferrel e Serra 
d’El-Rei, que não têm Caixa Geral de Depósitos nas suas localidades? Ou seja, há um 
conjunto de pessoas a quem este ponto se aplica, exista ou não a agência da Caixa Geral 
de Depósitos em Atouguia da Baleia. Estes motivos vão continuar a existir, com ou sem 
a agência da Caixa Geral de Depósitos em Atouguia da Baleia, e nunca ouviu ninguém 
na Assembleia Municipal se bater por isso. 

Depois, apresenta outro argumento que é o facto de a Caixa Geral de Depósitos  
ser um banco público e ter a obrigação de prestar um serviço público bancário acessível 
a todos os cidadãos. A resolução da agência da Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da 
Baleia vai resolver isto a todos os cidadãos do concelho de Peniche? Ou vai continuar a 
resolver só a alguns e a não resolver outros? Que consequências é que a Coligação 
Democrática Unitária, que apresentou a moção, depois de a ver votada favoravelmente, 
vai incrementar para alargar este serviço público da Caixa Geral de Depósitos a todo o 
concelho de Peniche? Tem mais medidas? Pensa fazer mais alguma coisa? 

Como já referiu, o Partido Social Democrata votará favoravelmente esta moção. 
O Partido Social Democrata já votou, tantas vezes, favoravelmente, moções contra os 
próprios governos que, com muito maior prazer, votará, politicamente, contra um 
governo que é apoiado pela Coligação Democrática Unitária, força política que apresenta 
a moção contra o próprio governo. Portanto, para o Partido Social Democrata, no aspeto 
político, é interessante ter mais esta experiência.  

Queria alertar também para uma outra questão, até porque se falou, há pouco, 
no tempo cronológico, se era tarde ou se era cedo para apresentar esta moção. Este plano 
de recuperação da Caixa Geral de Depósitos, que o vosso governo aprovou e a que a 
administração da Caixa Geral de Depósitos vai dar andamento, também prevê 
despedimentos, não apenas encerramento de unidades, mas também despedimentos. 
Sobre esse horizonte, que não está tão longe quanto isso, esta moção não fala. 

Pede licença à senhora Presidente da Mesa para dizer ao senhor Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, Jorge Amador, que, há pouco tempo, ele referiu estar a fazer tantas 
coisas em Atouguia da Baleia, que teve muita pena que, nos últimos doze anos, não tenha 
sido feito, em Atouguia da Baleia, cinco por cento do que ele disse. Se estas tantas coisas 
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tivessem sido feitas ao longo dos últimos doze anos, tudo seria tranquilo e teria dado um 
bom resultado para Atouguia da Baleia. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o senhor José Leitão já referiu o sentido de voto do Partido Social 

Democrata. 
Perguntou se seria possível que o texto dissesse que é a Assembleia Municipal 

que manifesta a sua indignação e não o grupo da Coligação Democrática Unitária, porque 
não faz sentido a Assembleia Municipal aprovar uma moção que diz ser da Coligação 
Democrática Unitária. Acrescentou que se deveria alterar o documento onde diz “traria” 
para “trará”, para ficar mais correto, uma vez que o encerramento já é certo. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Acha que o senhor José Leitão tem uma certa capacidade para ir buscar uns 

argumentos que são interessantes e que, ele próprio, tem alguma dificuldade em 
contrariar. Mas, na intervenção do senhor José Leitão, há uma confusão, ainda que se 
saiba que há uma interdependência, a Caixa Geral de Depósitos não é o Governo da 
República, embora tenha sido o Governo da República a aprovar um plano para a Caixa 
Geral de Depósitos. 

Dentro do Governo da República também há vozes que se têm manifestado, 
publicamente, contra algumas decisões do mesmo Governo, isto é, a geringonça, como 
alguns chamam ao atual governo, tem várias velocidades e vários andamentos, o que tem 
sido notório, vale a pena definir isso. 

Acha que esta moção tem um objetivo, claramente político, de manifestar 
indignação. 

Relativamente às questões que foram colocadas pelo senhor Ademar Marques, 
com certeza que sim, é uma moção que, obviamente, se pretende que seja subscrita pela 
Assembleia Municipal e, quanto ao traria e ao trará, obviamente que sim, que se deve 
colocar a questão como consomada, dada a circunstância de já estar concretizada.  

Reconhece que a eficácia deste tipo de moções vale, num primeiro momento, pela 
indignação que pretende sublinhar e, a partir daí, haverá outras formas, eventualmente 
mais organizadas, de se lutar pelo que a Assembleia Municipal pretende, que é a reversão 
da medida. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que queria apenas clarificar que, quando falou na Caixa Geral de Depósitos 

e no Governo da República, em simultâneo, não os quis misturar, a própria moção da 
Coligação Democrática Unitária é que termina da seguinte forma: “exigir da 
administração da Caixa Geral de Depósitos e do Governo a reversão da decisão”, ou seja, 
é a própria moção é que fala nos dois órgãos em simultâneo, e, por isso, conduziu a sua 
intervenção nesse sentido. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que, colocado dessa forma, está bem colocado. Exigir, por um lado, da 

administração da Caixa Geral de Depósitos e, por outro lado, do Governo. Para ele faz 
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todo o sentido, não entende onde é que o senhor José Leitão está a ver misturas. 
 
José António Amador (CDU): 
Disse que apenas queria replicar a intervenção do senhor José Leitão, quando este 

afirmou, dirigindo-se à sua bancada, “o vosso governo”. Não há um governo nosso. O  
Governo é do Partido Socialista. O Partido Comunista Português apoiará tudo o que for 
benéfico para os trabalhadores, mas votará contra tudo o que for prejudicial para os 
trabalhadores. Não vale a pena estarem, permanentemente, a repetir “o vosso governo”, 
porque o Partido Comunista Português não tem governo nenhum, não tem ministros 
nem secretários de estado, o senhor Ademar Marques é que era secretário de estado no 
anterior governo, de triste memória. O Partido Comunista Português não tem governo 
nenhum, não pertence ao Governo da República, nem tem nada a ver com o Governo da 
República. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Esclareceu que nunca foi secretário de estado. 
 
Mariana Rocha (CDU) 
Disse que: 
O senhor José Leitão disse que a moção se referia aos cidadãos da freguesia com 

menos recursos e com menos possibilidades e que não se refere às pessoas de Ribafria. 
Sendo ela nascida, criada e residente em Ribafria, com muito orgulho, quer esclarecer 
que, quando na moção refere os cidadãos da freguesia, está a englobar todos os cidadãos 
da freguesia de Atouguia da Baleia, independentemente se moram na vila de Atouguia 
da Baleia, ou nos lugares de Ribafria ou de Reinaldes. 

Pretendeu englobar todos os cidadãos da freguesia de Atouguia da Baleia, sem 
exceção, mas confirma que, para alguns, a freguesia de Atouguia da Baleia é mesmo só a 
vila de Atouguia da Baleia, porque o resto é paisagem. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, interpretando as sugestões que foram dadas, sobre a redação da 

moção, o texto seria alterado, no segundo parágrafo, para passar a dizer “este 
encerramento traz dificuldades acrescidas aos cidadãos” e, no último parágrafo, “neste 
sentido a Assembleia Municipal de Peniche manifesta a sua indignação”. 

 
Deliberação n.º 5/2017: Submetida a votação, foi a moção apresentada pela 

bancada da Coligação Democrática Unitária, que a seguir se transcreve, aprovada por 
unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor: 

«Moção 
Contra o encerramento da Agência da CGD de Atouguia da Baleia 
O encerramento da agência da CGD de Atouguia da Baleia, preparado às escondidas da 

População e dos órgãos de Poder Local, é um ataque ao desenvolvimento económico da freguesia de 
Atouguia da Baleia e um desrespeito pelos direitos dos milhares de clientes desta agência, bem 
como dos residentes desta freguesia, em particular, e de todos os cidadãos do Concelho de Peniche, 
em geral. 

Este encerramento traz dificuldades acrescidas aos cidadãos com menos recursos, com 
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maiores dificuldades de mobilidade e sem meios de transporte próprios, nomeadamente os 
pensionistas e idosos, e penalizaria ainda mais as já difíceis condições em que os comerciantes e 
outras pequenas e médias empresas desenvolvem a sua atividade. 

A Caixa Geral de Depósitos é um Banco Público, tem obrigação de prestar um serviço 
público bancário acessível a todos os cidadãos independentemente do local ou região onde vivem. 

Neste sentido a Assembleia Municipal de Peniche manifesta a sua indignação e a sua 
oposição ao encerramento da agência da CGD de Atouguia da Baleia, e exigimos da Administração 
da Caixa Geral de Depósitos e do Governo a reversão desta decisão.» 

 
O Partido Social Democrata entregou a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de Voto 
Moção contra encerramento do balcão da CGD 
Os Deputados Municipais do PSD, muito embora votem favoravelmente a moção 

proposta pela CDU contra o encerramento do balcão da CGD de Atouguia da Baleia, uma vez que 
concordam com o seu teor, consideram que a mesma peca por tardia, ineficaz e frouxa.  

Tardia, porque é apresentada no último dia de funcionamento do balcão do banco público 
em Atouguia da Baleia, cujo encerramento prejudica seriamente a população da freguesia, como 
há cerca de um mês a Junta de Freguesia fez saber à Administração da CGD e ao Governo.  

Ineficaz, porque visa sobretudo um ‘lavar de mãos’ por parte da CDU. Como partido que 
apoia o Governo do PS que delineou o plano que leva ao encerramento do balcão de Atouguia da 
Baleia, o PCP/CDU podia e devia ter feito mais, antes de consumado o ato. 

Frouxa, porque quando se quis opor à inclusão da Fortaleza de Peniche no Revive, a CDU 
soube usar toda a sua influência do Governo para ver retirada a proposta, coisa que agora não quis 
ou não soube fazer. 

O PSD Peniche sempre se opôs a medidas que prejudiquem a população de Peniche, 
mesmo quando adotadas por Governos liderados pelo PSD. Por maioria de razão, condena 
profundamente este encerramento.» 

 
A bancada do Partido Socialista informou que iria entregar uma declaração de 

voto, o que não fez até ao fecho da presente ata. 
 

APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO 

(CONTINUAÇÃO):  
 
A Assembleia Municipal voltou à apreciação do ponto em epígrafe, tendo usado 

da palavra os senhores, adiante identificados: 
 
Paulo Balau (PSD): 
Sugeriu que a Assembleia Municipal continuasse a apreciação deste ponto da 

ordem de trabalhos na segunda reunião desta sessão, já com a presença do senhor 
Presidente da Câmara, e, nesta reunião, poderia avançar com a ordem do dia. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que compreendia a proposta do senhor Paulo Balau, mas os assuntos da 

ordem do dia são propostas da Câmara Municipal à Assembleia Municipal, pelo que é 
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importante ter a presença do senhor Presidente da Câmara, pelo que a Assembleia 
Municipal deve continuar este ponto da ordem de trabalhos. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
A última vez que perguntou sobre o cumprimento das condições do 

arrendamento de um terreno, situado junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
Rodrigues de Sousa, em Peniche, para a instalação de um posto de combustíveis, 
disseram que faltava apenas o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional. A verdade é que mais uma época desportiva está a acabar sem que o campo de 
relva sintética do Parque Urbano tivesse sanitários públicos. Há de iniciar-se a próxima 
época e, por este andar, irá acontecer o mesmo. Gostaria de saber o ponto de situação 
deste processo, porque o arrendamento já tem quase três anos e não foi feito nada do que 
estava previsto no caderno de encargos.  

Como os membros da Assembleia Municipal sabem, está ligado a várias 
associações do concelho. Já foram apresentadas as candidaturas para que as associações 
recebam apoios do Município, nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, referentes ao primeiro semestre de 2017. Entretanto, em junho, as 
associações terão de apresentar as candidaturas para o segundo semestre, mas ainda não 
sabem o resultado das candidaturas do primeiro semestre, nomeadamente se vão receber 
os apoios a que se candidataram. A Carta Local do Associativismo acrescentou, mas o 
Executivo, neste caso, não está a acrescentar nada. O Município de Peniche exige às 
associações, que dependem de trabalho voluntário, muitos documentos, designadamente 
relatório de contas, certidões de não dívida, orçamentos, etc. e, no final de abril, essas 
mesmas associações ainda não sabem se vão ter algum fundo disponível. Estava previsto 
saber-se, em março, o resultado das candidaturas do primeiro semestre. Gostava de saber 
o ponto se situação deste assunto. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
Relativamente à iluminação com tecnologia LED, não está muito satisfeito, 

porque, em localidades em que os candeeiros estão mais afastados, como é o caso de 
Ferrel, há menos luminosidade com a tecnologia LED do que com o vapor de sódio. 
Convida o senhor Vice-Presidente a passar pelo Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, 
para ver a miséria em que ficou a iluminação naquela artéria. 

Nos locais onde os candeeiros são verticais e tinham uma bola grande, a 
iluminação era superior, porque, tecnicamente, há um erro. Estes candeeiros podem levar 
até sete lâmpadas, mas estão a colocar apenas três. Na zona do cemitério de Ferrel são 
suficientes as três lâmpadas por candeeiro, mas, no Largo dos Arneiros, em frente à 
Associação não é suficiente. Há qualquer coisa que tem de ser alterada, ou colocam mais 
candeeiros, ou mais lâmpadas ou então volta-se ao vapor de sódio. 

O Largo Dr. Manuel Pedrosa é a artéria mais comercial da vila de Ferrel, mas é a 
que tem pior iluminação. Nesta artéria, substituíram uma lâmpada para tecnologia LED, 
mas mantiveram duas de sódio. 

Nas zonas onde os candeeiros estão a uma distância de cerca de trinta metros 
entre si, a iluminação melhorou. 
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É necessário que o Município fiscalize o contrato que celebrou, nomeadamente o 
número de lâmpadas que cada candeeiro leva. 

Na sessão da Assembleia Municipal do mês de fevereiro, colocou uma questão 
sobre um terreno localizado entre a Rua Rio da Catrina e a Rua das Cercas, em Ferrel. Já 
sabe quem comprou o material que lá está aplicado, arame e paus, e também já sabe quem 
o aplicou. Quem pagou a vedação foi um privado, mas continua a estar lá uma placa a 
dizer “Património Municipal”. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, na última sessão da Assembleia 
Municipal, em resposta à sua pergunta, disse-lhe: “amanhã já sabes”. Mas, passados dois 
meses, ainda não sabe. Ou a placa está a mais ou a vedação está a mais. A Junta de 
Freguesia de Ferrel, normalmente, serve-se dos terrenos Municipais, mas, se este é 
municipal, não se pode servir dele, porque está vedado. Pessoalmente, exige uma 
resposta sobre esta situação, porque algo se passa e as bocas e as famas começam a 
transmitir-se. 

Também na última sessão da Assembleia Municipal, o senhor Presidente da 
Câmara disse-lhe que o Comandante Operacional Municipal iria conservar com ele sobre 
a parede de um lote de terreno, que é propriedade do Município, sito na Rua Urbanização 
do Regato, em Ferrel. Volta a referir que a parede vai cair e que o lote é propriedade do 
Município. A situação agravou-se, porque as baias, que lá estavam para vedar o local, 
foram roubadas. 

No Mercado Abastecedor de Peniche é efetuada a venda de produtos por miúdo, 
e devia ser só por grosso. Os vendedores estão a vender as caixas da fruta para o Mercado 
Municipal, para serem vendidas a retalho, mas, ao fim do dia, vendem ao quilo e ao 
desbarato. Acha que a fiscalização do Município deve fazer alguma coisa, porque é uma 
concorrência desleal. 

Na última sessão da Assembleia Municipal, uma freguesa de Ferrel colocou uma 
questão sobre a Travessa Vasco da Gama, em Ferrel, mas ninguém lhe disse qual a 
intervenção que pode ser feita naquela artéria. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Queria deixar, bem claro, que não concordava com a saída do senhor Presidente 

da Câmara Municipal da sessão da Assembleia Municipal. Alguns membros da 
Assembleia Municipal também estarão, amanhã de manhã, na Fortaleza de Peniche, para 
receber o Governo da República, e outros terão de estar a trabalhar, alguns em Lisboa, às 
oito horas da manhã, pelo que também necessitam de descansar. 

Na sessão de fevereiro da Assembleia Municipal, referiu-se a um esgoto, na praia 
do Quebrado, que, estranhamente, o senhor Presidente da Câmara Municipal 
desconhecia. Gostaria de saber se o senhor Vice-Presidente da Câmara tem alguma 
informação sobre o assunto. 

Relativamente à Fonte do Rosário, um assunto que já abordou por diversas vezes, 
gostaria de saber o que tem sido feito para que aquele património esteja protegido. Já é 
conhecido que o processo que conduziria à proteção daquele património caducou, mas 
não se sabe o que foi feito depois disso, apesar de já ter abordado o assunto várias vezes. 

É triste verificar que, na cidade de Peniche, nos espaços em que foram cortadas 
as palmeiras, não foram plantadas novas árvores. Passaram cerca de três anos e não existe 
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sequer um plano de arborização, documento que o Partido Social Democrata propôs e a 
Câmara Municipal aprovou que se elaborasse. Era importante que, nos espaços onde 
foram cortadas as palmeiras, se plantassem árvores. Não lhe parece que a obra que se fez 
na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com pedras a monte, fosse prioridade, 
havendo, ao lado, um jardim sem qualquer arvoredo. Custa-lhe muito ver a cidade 
despida de árvores. 

Gostaria de saber se o terreno que está ao lado do Centro Interpretativo de 
Atouguia da Baleia é para criar um estacionamento, como foi dito na inauguração, há 
cinco anos. O espaço está abandonado e não existem espaços de estacionamento naquela 
zona. 

Relativamente ao parque de estacionamento da praia do Baleal, não existe 
qualquer controlo, como se verificou no passado fim-de-semana. Existe lixo e areias por 
todo o lado. Há caravanas atravessadas que ocupavam quatro lugares de estacionamento, 
com vista para a praia, e ninguém faz nada. Não se cumpre nada. Não entende porque 
não se coloca um pórtico para impedir a entrada das caravanas no lado sul daquele 
parque de estacionamento, como está do lado norte, junto à praia do Lagido. 

Na Travessa das Acácias, nos Casais do Júlio, existem duas moradias sem acesso 
por passeio ou estrada, existe apenas pedras e areia. Seria importante que se identificasse 
e reparasse essa situação. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Solicitou que a sua intervenção fosse feita na segunda reunião desta sessão da 

Assembleia Municipal. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal já tinha decidido que este ponto da ordem de 

trabalhos ficaria concluído nesta reunião, pelo que os trabalhos devem avançar como 
decidido. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que: 
Fala-se muito sobre a questão do lixo, que há lixo por todo o lado. Fala-se, 

também, muito, no papel do Município, mas também há que abordar qual é o papel do 
munícipe e aquilo que é o papel da cidadania e do civismo das pessoas que utilizam os 
caixotes do lixo e os espaços públicos, como é o caso da ilha da Berlenga. 

Vai retratar duas situações, uma relativamente à utilização dos recetáculos de 
resíduos sólidos urbanos, conhecidos como molok, e dos ecopontos, na zona onde habita, 
na freguesia de Atouguia da Baleia, e outra relativa à ilha da Berlenga. 

Começando pela situação de Atouguia da Baleia, certo é que, durante o verão, 
viu uma utilização pouco digna dos molok e dos ecopontos. Desde a deposição de óleos 
usados de carros nos ecopontos, por acaso era no amarelo, talvez tenham pensado que 
era no amarelo que depositava óleo, e também a colocação, ao lado desses mesmo 
ecopontos, de restos da atividade agrícola e restos de jardinagem, que ficaram lá, durante 
algum tempo. Obviamente, depois foi feita a recolha. O facto de aqueles resíduos terem 
estado naquele local, onde não deveriam estar, não era por causa de não ter sido feita a 
recolha, mas por os utilizadores não terem feito um bom uso dos ecopontos. 
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O que pretende dizer é que há que intensificar a sensibilização dos utilizadores, 
dos munícipes e dos visitantes, para o que deve ser o correto uso dos caixotes do lixo, 
para não haver lixo espalhado pela cidade e pelo concelho, fruto da má utilização dos 
equipamentos. 

Também tem visto nos molok a deposição de monos, desde restos de móveis e 
brinquedos, mesmo estando afixado no local um aviso do Município sobre as condições 
e as regras de utilização e as coimas a aplicar. As pessoas, não sendo todas, felizmente 
assiste-se a um aumento do grau de civismo e de boa cidadania, não utilizam os 
contentores do modo mais correto. 

A outra situação tem a ver com a ilha da Berlenga. De todas as vezes que foi à 
ilha, nunca deixou lá lixo, ou seja, se todas as pessoas que forem à ilha trouxerem o lixo 
para terra não é necessário ter a quantidade de caixotes que existe no cais da Berlenga, 
não é necessário alertar para a deposição de lixo em locais onde ele não deve estar. Não 
se refere apenas aos visitantes ou aos turistas, existe também a necessidade de sensibilizar 
os operadores marítimo-turísticos. 

Relativamente ao lixo, há que distinguir o papel do Município do papel do 
munícipe. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Relativamente à intervenção do senhor Sérgio Leandro, é verdade que a 

consciencialização das pessoas é fundamental. Mas, o Município não pode contar com 
esse resultado, tem de contar com a falta de civismo que se sabe que existe, porque tem 
sido constatável, ao longo do tempo, e tem de estar preparado para ele e, por isso, é que 
a questão é recorrentemente levantada na Assembleia Municipal. 

Sabendo que há pessoas com falta de civismo, tem que haver uma resposta 
pronta por parte do Município, e é para essa resposta que apelam, para que se possa 
evitar situações menos agradáveis, à vista e ao olfato, de acumulação de lixo. 

Em bom tempo, foi proposta pelo Partido Social Democrata uma ação de 
sensibilização, que felizmente foi executada pelo Município, no ano passado, que 
resultou na colagem de autocolantes, mas que não é suficiente, é preciso fazer mais. 

A abordagem junto das empresas marítimo-turísticas, relativamente à ilha da 
Berlenga, parece-lhe interessante e deve ser feita. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que se lembra que, há cerca de trinta anos, quando estava na escola 

primária, houve a campanha do vidro velho vira novo. A partir daí, toda a gente deposita 
o vidro no vidrão, se se começar a intensificar estas ações de sensibilização, de educação 
e formação, daqui a alguns anos, espera que menos de trinta, conseguir-se-á ter uma 
maior utilização e um maior civismo por parte de todos. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Em substituição do senhor Presidente da Câmara, disse que: 
O Município não fez apenas a colagem de autocolantes em todos os mil e cem 

contentores que existem concelho. Foi feito mais do que isso. Foi feita uma campanha 
sobre os animais e ao respeito que quem tem animais deve ter, não deixando os dejetos 
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no chão. Esta campanha foi a todas as escolas do primeiro ciclo do ensino básico, porque 
é aí que começa, sem dúvida nenhuma, este trabalho pedagógico. 

Não tinha tido oportunidade de responder ao senhor José Leitão, mas queria 
dar-lhe seis exemplos de investimento na freguesia da Atouguia da Baleia: Centro 
Interpretativo da Atouguia da Baleia… 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Interrompeu o senhor Vice-Presidente da Câmara e solicitou-lhe que apenas 

respondesse às questões que foram colocadas neste último bloco de intervenções. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse à senhora Presidente da Mesa que tinha sido visado pelo senhor José Leitão 

numa intervenção anterior. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o senhor Vice-Presidente da Câmara tinha sido visado porque numa 

sua intervenção, anterior à do senhor José Leitão, a latere, nomeou os investimentos 
efetuados na freguesia de Atouguia da Baleia, e a Mesa deixou passar, mas lembra que 
foi o que iniciou este diálogo. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Continuou, dizendo que: 
Relativamente ao cumprimento das condições do arrendamento de um terreno, 

situado junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, 
para a instalação de um posto de combustíveis, irá solicitar aos serviços do Município 
que, amanhã, preparem uma informação com uma resposta concreta. 

Relativamente à questão sobre os apoios ao associativismo, a senhora Vereadora 
Clara Abrantes prestará esclarecimentos. 

 Relativamente à iluminação com tecnologia LED, o senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Ferrel chamou a atenção para alguns aspetos que têm de ser melhorados 
e que têm de ser monitorizados e avaliados. Há algumas situações que têm sido detetadas 
nos candeeiros, nomeadamente dos loteamentos, que terão de ser melhoradas. De uma 
forma geral, a opinião que tem chegado à presidência da Câmara Municipal é bastante 
positiva. Existe uma coisa que não vai ser resolvida, é preciso que fique claro, há 
luminárias distantes umas das outras entre trinta a cinquenta metros, pelo que o que o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel disse é verdade, quanto maior a 
distância menor é a capacidade e a qualidade da iluminação. Como não vai haver 
oportunidade para relocalizar essas luminárias, por razões que todos compreendem, esta 
questão irá colocar-se em vários locais. 

Relativamente ao terreno localizado entre a Rua Rio da Catrina e a Rua das 
Cercas, em Ferrel, e à parede de um lote de terreno, que é propriedade do Município, sito 
na Rua Urbanização do Regato, em Ferrel, amanhã transmitirá as questões ao senhor 
Presidente da Câmara Municipal. Não existem boas e más famas, as coisas têm nome, se 
estiver mal, está mal, se estiver bem, está bem. A presidência da Câmara Municipal tem 
de responder à questão que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel colocou, 
não haverá qualquer problema. 
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Em relação ao Mercado Abastecedor de Peniche, o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia fez uma chamada de atenção, que já foi feita várias vezes em sessões da 
Assembleia Municipal e também em reuniões da Câmara Municipal e foi transmitida aos 
serviços do Município. Ele próprio irá formalizar esta questão, por escrito, à Divisão de 
Energia e Ambiente. 

A questão do senhor Henrique Estrelinha, sobre o esgoto, na praia do Quebrado, 
é um assunto que tem a ver com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 
mas, como sabem, ele não faz parte do Concelho de Administração dos SMAS, pelo que 
irá colocar o assunto ao senhor Presidente da Câmara. 

É verdade que o processo da Fonte do Rosário caducou e não avançou. 
Em relação à questão da arborização, não se trata da substituição das árvores que 

foram alvo do ataque fulminante de um inseto, não só em Peniche, mas é muito mais do 
que isso. A presidência da Câmara Municipal já apresentou um projeto sustentado para 
a zona de Peniche de Cima e, obviamente, este será um dos passos do plano. 

Relativamente ao terreno junto ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, 
o compromisso que a presidência da Câmara Municipal assumiu foi de dotar aquele 
espaço com o mínimo de condições, com tout-venant. Com a colaboração da Freguesia de 
Atouguia da Baleia, o terreno foi compactado e o espaço é utilizado, por exemplo, pelos 
autocarros que transportam os visitantes do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. 

Relativamente ao estacionamento de autocaravanas, foram colocados pórticos no 
parque de estacionamento da praia do Lagido e no parque de estacionamento central da 
cidade de Peniche. Na zona de estacionamento referida pelo senhor Henrique Estrelinha, 
julga que não é fácil a colocação de pórticos, face à largura que aquela área tem. Portanto, 
tem de se encontrar outras soluções para as autocaravanas. Na semana passada, através 
do Comandante Operacional Municipal, o Município fez um apelo às forças de segurança 
para intervirem. A fase simpática, da informação, após a entrada em vigor do 
Regulamento, já passou, o primeiro ano foi de borla, o segundo já foi com algumas coimas 
e, neste terceiro ano, não há razões para não existir intervenção das forças de segurança. 

As questões colocadas pelo senhor Sérgio Leandro fazem todo o sentido. O 
Município, além do equipamento adquirido e que já referiu, comprou mais alguns 
equipamentos urbanos para aspiração do lixo das ruas. Ninguém refere isso, mas a 
cidade, atualmente, dispõe de equipamentos que, infelizmente, ainda não chegaram às 
zonas rurais. 

A Travessa das Acácias, nos Casais do Júlio, é um assunto que já foi abordado 
em reunião da Câmara Municipal e necessita que lá se coloque alcatrão. Como está 
previsto um plano de alcatroamentos para as várias freguesias do concelho, que foi 
discutido na última reunião do mapa de obras, quando chegar à vez da Freguesia de 
Atouguia da Baleia, irá perguntar ao senhor Presidente da Junta de Freguesia qual a sua 
opinião sobre a proposta. 

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

Vice-Presidente da Câmara, disse que: 
Relativamente à primeira fase de candidaturas das coletividades do concelho 

para apoio às suas atividades regulares, os apoios a conceder pelo Município foram 
aprovados pela Câmara Municipal, no passado dia 20 de abril, em reunião extraordinária. 
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Esta deliberação da Câmara Municipal ainda não foi comunicada às coletividades, 
porque a técnica responsável por este processo encontra-se de férias, mas, na próxima 
segunda-feira, as associações serão informadas dos resultados das suas candidaturas. 

Foram apresentadas cento e cinquenta e sete candidaturas e o valor total de apoio 
coletividades será de 109 509,68 euros. Foi necessário fazer um reajuste ao Orçamento 
Municipal, porque estavam previstos apenas cerca de oitenta mil euros. 

O senhor Paulo Balau disse que o Município exigiu muita documentação às 
coletividades e que, neste momento, as mesmas se sentem lesadas, pelo que lembra que 
este processo foi construído com as associações, de novembro de 2014 a maio de 2015, e 
foram discutidos os conteúdos a inserir na Carta Local do Associativismo e no 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. As questões que foram colocadas, 
no sentido da exigência, numa perspetiva de transparência, foram questões amplamente 
discutidas nesta sala, com todas as associações que estiveram presentes. Todas as 
associações foram convidadas e participaram no processo setenta e uma associações, num 
contexto de noventa e quatro, pelo que houve uma participação de mais de cinquenta por 
cento. O processo foi sobejamente discutido, aprofundado e refletido, do qual resultou a 
Carta Local do Associativismo e do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 
documentos de que todos se podem orgulhar, pelo trabalho que juntos fizeram. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que o senhor Vice-Presidente deu uma informação incorreta, porque o 

terreno junto ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia nunca foi compactado nem 
nunca levou tout-venant. A única coisa que lá está é um acesso à Rua do Celeiro, que foi 
colocado pela Freguesia, e uma passagem para os autocarros, não tem qualquer tipo de 
estacionamento, mas, acha que faz todo o sentido dignificar aquele espaço, para ser 
utilizado como estacionamento. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
Com certeza que a senhora vereadora Clara Abrantes notou que ele esteve 

presente em todas as reuniões do associativismo para elaboração da Carta Local do 
Associativismo e do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, tendo 
contribuído em todas e com abertura total. Ele, o senhor Rogério Cação, o senhor Jorge 
Guerreiro e muitas outras pessoas. 

No concelho existem associações que têm funcionários e que é fácil resolverem 
todas as questões burocráticas previstas no Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, que foi aprovado pela Assembleia Municipal, mas outras associações 
têm mais dificuldade. 

Não disse que as associações estavam lesadas, estas são palavras da senhora 
Vereadora Clara Abrantes. As associações de menor dimensão fizeram um esforço para 
cumprir o que está previsto no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e 
chegam ao final do mês de abril sem saber que apoio vão receber. 

Deveria haver sessões da Assembleia Municipal todas as semanas, porque 
quando há sessões da Assembleia Municipal há sempre soluções imediatas para os 
problemas, ou um dia antes ou um dia depois. A deliberação foi tomada pela Câmara 
Municipal no dia 20 de abril, mas como uma funcionária está de férias, com todo o direito, 
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ainda não foi comunicado às associações.  
O assunto já devia ter ido a reunião de Câmara Municipal muito antes. Se as 

coisas não estão a funcionar como deve ser, se há mais candidaturas do que o previsto, 
têm de se encontrar soluções. Há que ir adaptando o pessoal que o Município tem à 
realidade, para que haja uma resposta. Não faz sentido se saber em maio os apoios para 
as atividades do primeiro semestre, quando as associações já têm que apresentar 
candidaturas para o segundo semestre, alguma coisa está a falhar. 

Como é obvio, nem sempre tudo corre bem. A sua intervenção foi um alerta e 
uma tentativa de saber o que se está a passar. Ficou a saber, agora, que foi aprovado em 
reunião Câmara Municipal, no dia 20 de abril. O valor pouco importa, o importante é que 
as associações saibam com o que podem contar.  

O senhor Vice-Presidente não deu resposta à questão sobre o cumprimento das 
condições do arrendamento de um terreno, situado junto à Avenida Monsenhor Manuel 
Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, para a instalação de um posto de combustíveis. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Em substituição do senhor Presidente da Câmara, disse que: 
Relativamente à questão sobre o cumprimento das condições do arrendamento 

de um terreno, situado junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, 
em Peniche, foi a sua primeira resposta e disse que, amanhã, depois de almoço, porque 
de manhã irá estar na iniciativa já referida, irá solicitar uma informação aos serviços que, 
à noite, entregará ao senhor Paulo Balau. 

Sobre a questão do associativismo, entre o último dia para a apresentação de 
candidaturas e a decisão de Câmara Municipal, não passou assim tanto tempo. Há uma 
coisa que a senhora Vereadora Clara Abrantes colocou e que faz todo o sentido, é que o 
número de candidaturas aprovadas foi muito além daquilo que era espectável, e o valor 
representa isso mesmo. Portanto, isso significa um grande investimento, também nessa 
área.  

Queria dizer ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 
que, sobre nivelamento e outro tipo de intervenções em caminhos, acha que ambos têm 
muito conhecimento em comum, portanto, sabe o que é nivelar, sabe o que é compactar 
e sabe o material que foi utilizado. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel colocou questões 

que já tinham sido colocadas em sessões anteriores da Assembleia Municipal, pelo que 
solicitava ao senhor Vice-Presidente da Câmara o especial favor de serem enviadas as 
respostas à Assembleia Municipal. 

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

Vice-Presidente da Câmara, disse que: 
Não poderia deixar de agradecer toda a colaboração que existiu entre o 

Município e as associações do concelho para a construção da Carta Local do 
Associativismo e do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Certamente 
que, se estes documentos não tivessem sido feitos em conjunto, não estariam tão 
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ajustados, como estão, à realidade. 
As candidaturas foram apresentadas em janeiro, em fevereiro passaram para 

avaliação, que teve continuidade em março e que levou à alteração ao Orçamento 
Municipal. São questões que têm de ser pensadas, porque, desde que o Município tem o 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, o valor financeiro mais que 
duplicou. São questões que merecem uma reflecção conjunta. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Deliberação n.º 6/2017: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

que os trabalhos desta sessão prosseguirão no dia vinte e sete de abril de dois mil e 
dezassete, designadamente a apreciação da moção da Coligação Democrática Unitária, 
relativa à Fortaleza de Peniche, apresentada pela bancada da Coligação Democrática 
Unitária, com a realização de nova reunião, no Auditório do Edifício Cultural do 
Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, freguesia e concelho de 
Peniche, com início pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com dispensa de convocação 
escrita. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 7/2017: 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 vinte e sete de abril, a senhora Presidente 

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

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 


