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ATA  N.º  6/2017 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNI ÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  
REALIZADA NO DIA 30  DE JUNHO DE 2017: 

 
Aos trinta dias do mês de junho 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), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), António 
Filipe Monteiro Victória (CDU) e Afonso do Rosário Costa Clara (PSD), respetivamente 
Presidentes das Juntas de Freguesias de Ferrel, de Peniche e da Serra d'El-Rei e Secretário 
da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 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), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix 
Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de 
Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) e Humberto Manuel 
Costa Ferreira (PS), reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, para 
a sua sessão ordinária do mês de junho, 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 do projeto da Câmara Municipal para o Regulamento 

Municipal de Apoio ao Arrendamento; 
 3) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o Regulamento 

Municipal de Gestão da Habitação Social em Regime de Arredamento Apoiado; 
 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a prestação de 

contas consolidadas, relativas ao ano de 2016; 
 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda 

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

de uma associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar; 
 7) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 
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requalificação do espaço do parque infantil e do skatepark de Peniche e da sua 
envolvência; 

 8) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 
criação de condições nas praias para a prática de surf e de turismo de praia em geral; 

 9) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 
execução de pinturas e ou decorações murais para promoção do património de Peniche 
e da Revolução dos Cravos; 

 10) Apreciação e votação da proposta apresentada pelo Agrupamento de 
Escolas de Atouguia da Baleia à Assembleia Municipal de Jovens para utilização dos 
edifícios das escolas que fecharam ou irão fechar na sequência da construção da nova 
escola em Atouguia da Baleia. 

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

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

O senhor Henrique André da Silva Estrelinha compareceu no decurso da 
reunião, quando decorria a apreciação de outros assuntos de interesse para o Município, 
e passou, de imediato, a participar nos trabalhos. 

O senhor Afonso do Rosário Costa Clara encontrava-se a substituir o senhor 
presidente da Junta da Freguesia de Atouguia da Baleia, 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) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) encontravam-se a 
substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus 
(CDU) 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. 

Não compareceu à reunião o senhor José António Leitão da Silva (PSD). 
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), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 1/2017, 2/2017 e 3/2017, das reuniões realizadas nos 

dias 23 de fevereiro e 26 e 27 de abril, tendo sido dispensada a leitura das mesmas 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. 

 
Postas à discussão usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que entregou duas declarações de voto para colocar nas atas das reuniões 

de 26 e 27 de abril de 2017. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que as declarações de voto entregues pelo senhor Ademar Marques já 

tinham sido introduzidas nos textos das atas que iriam ser submetidas a votação. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 1/2017 – Aprovada, por unanimidade, com vinte votos a favor. 
Ata n.º 2/2017 – Aprovada, por unanimidade, com dezanove votos a favor. 
Ata n.º 3/2017 – Aprovada, por unanimidade, com vinte votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

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

 
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: 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Perguntou à senhora Presidente da Mesa se já tinha alguma informação para 

prestar à Junta de Freguesia de Peniche, na sequência do ofício remetido a 2 de junho de 
2017, sobre a solicitação dos dados relativos aos contratos de delegação de competências 
celebrados entre o Município e as freguesias do concelho. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que iria fazer o pedido e, assim que recebesse a resposta, transmitiria à 

Junta de Freguesia de Peniche e aos membros da Assembleia Municipal. 
 

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 
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seguintes intervenções: 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, perante a dimensão da tragédia que se tinha vivido no norte do distrito 

de Leiria, julgava que se impunha uma saudação ao trabalho dos bombeiros no teatro de 
operações, nomeadamente dos Bombeiros Voluntários de Peniche, e que a Assembleia 
Municipal deveria guardar um minuto de silêncio em memória das vítimas. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que subscrevia a proposta da bancada do Partido Social Democrata, de se 

guardar o minuto de silêncio. 
Apresentou a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção 
Solidariedade com as vítimas dos incêndios na região do Pinhal Interior Norte 
Os trágicos acontecimentos decorrentes dos incêndios que deflagraram na região do 

Pinhal Interior Norte, nomeadamente em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Ansião e 
Figueiró dos Vinhos, tiveram dramáticas consequências humanas, sociais, económicas e 
ambientais. 

Independentemente das múltiplas abordagens que sobre o tema se possam fazer, o que não 
se pode escamotear é a dimensão do drama vivido pelas populações atingidas. 

Assim, a Assembleia Municipal de Peniche: 
1. Expressa a sua profunda consternação pela perda de vidas nesta catástrofe – tão mais 

dolorosa quando em tão elevado número – e expressa os seus pêsames e sentimentos de 
solidariedade a todos os familiares e amigos das vítimas. 

2. Sublinha, valoriza e expressa o seu reconhecimento pelo abnegado e corajoso trabalho 
dos bombeiros e de outros profissionais da proteção civil, realizado em condições atmosféricas 
manifestamente difíceis e profundamente adversas à missão de combate a incêndios. 

3. Considera que as autoridades competentes, nomeadamente o Governo Português, 
devem decidir celeremente sobre todos os apoios do Estado possíveis, para ajudar os que perderam 
os seus entes queridos, explorações agrícolas, florestais ou outros bens materiais.  

Decide ainda enviar a presente moção às autarquias de Pedrógão Grande, Castanheira de 
Pera, Figueiró dos Vinhos e Ansião. 

Peniche, 30 de junho de 2017.» 
 
Jorge Guerreiro (CDU): 
Apresentou, verbalmente, o seguinte voto: 
«Um voto de saudação pelo dia 15 de março de 2017, em que, no edifício Cetemares, em 

Peniche, foi celebrado o dia aberto ao conhecimento. Foi um evento em que eu também estive 
presente, com organização do IAPMEI e do Instituto Politécnico de Leiria, em que, efetivamente, 
com o apoio da Câmara Municipal, foi apresentado o parque de ciência e tecnologia do mar, também 
do MARE, e a transferência do conhecimento e a importância da investigação do mar na inovação 
dos processos produtivos empresariais. Foi um evento da parte da tarde, no dia 15 de março de 
2017. Um voto de saudação pelo conteúdo e pela importância deste dia aberto ao conhecimento, no 
embrião da investigação, salvo seja, que o Cetemares representa, efetivamente, com a ênfase no 
desígnio do mar a nível local e também a nível nacional, com, como também não poderia deixar de 
ser, a industria 4.0, do setor do mar, como, efetivamente, um grande potencial. Foi um marco 
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importante, este evento, não desfazendo, onde estive presente, com muito gosto. O dia do 
conhecimento foi comemorado no Cetemares. Um voto de saudação da minha parte.»  

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos de saudação: 
«Pelo 67.º aniversário da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, pela sua 

longevidade, e, esperemos, por muitos mais anos de vida.» 
«Ao Centro de Canoagem do Oeste, que também fez anos, o seu 15.º aniversário. Também 

esperemos longa vida. Isto mostra, também, o vigor do movimento associativo aqui no nosso 
concelho e que é bom relembrar.» 

«À Câmara Municipal, por mais um sucesso na Corrida das Figueiras, onde, realmente, 
a prova tem vindo, cada vez com muito mais força, a superar as barreiras, não só a nível nacional, 
mas começa também a aparecer em alguma imprensa estrangeira. Portanto, o nome de Peniche 
levado mais longe.» 

«À Câmara Municipal, ao Peniche Amigos Clube e à Federação Portuguesa de Triatlo, 
por mais uma prova de triatlo em Peniche, é bom relembrar isto, não só pelo número de atletas, à 
volta de quinhentos, mas, também, porque é a mais antiga prova de triatlo realizada no nosso país.» 

«À Câmara Municipal, à European Surfing Federation, à Federação Portuguesa de Surf 
e ao Peniche Surf Clube pela realização do campeonato europeu de stand up paddle, que decorreu 
no nosso concelho, de 6 a 11. Isto é bom relembrar, é uma prova europeia, é a segunda vez que se 
realiza e é a primeira vez em Portugal. Portanto, tivemos connosco participantes de mais nove 
países europeus.» 

«Saudar, através da Junta de Freguesia, a Serra d’El-Rei, pelo seu 14.º aniversário de 
elevação a vila, que se comemora amanhã. Esperemos que continue na senda do desenvolvimento.» 

«Saudar a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses que, em maio, apresentou um 
livro intitulado Forte de Peniche Memória da Resistência e Luta, onde mostra um trabalho, que é 
o início, é preciso dizer, mas que é um trabalho importante, é um reconhecimento importante de 
todos aqueles que passaram por cá. Quando digo passaram por cá, não porque todos os que estão 
aqui presentes, penso eu, quisessem que eles passassem, mas porque, para nós hoje estarmos aqui, 
eles deram esse apreço. Portanto, será bom relembrar sempre que para nós hoje estarmos aqui 
presentes quem lutou e quem passou as passas do algarve, como se costuma dizer, naquele forte, e 
não só naquele forte, na própria vila, desterrado. É importante dizer que, em todas as apresentações, 
o livro foi apresentado em maio, em Lisboa, já foi apresentado também em Peniche, mas, em todas 
aas apresentações, que ocorrem pelo país fora, do que eu tenho observado, uma nota importante, 
que não é demais realçar, sempre que é falado do povo de Peniche, é sempre lembrada a sua 
solidariedade com os presos políticos e as suas famílias. É bom relembrar isto, porque nós tivemos 
uma conotação negativa durante muitos e muitos anos, mas, quem passou por ali, também refere 
sempre que o povo de Peniche, nesse aspeto, da solidariedade, foi muito importante.» 

«Ao senhor Fernando Engenheiro, pelo lançamento de mais um livro para a nossa 
memória coletiva, intitulado Naufrágios e Náufragos. Esperemos que continue connosco durante 
mais anos, para continuarmos, também, a ler e a descobrir ou a redescobrir o nosso passado.» 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Partido Socialista se associava à moção apresentada pela Coligação 

Democrática Unitária e à proposta do minuto de silêncio, apresentada pelo Partido Social 
Democrata. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 30.06.2017 * Livro 27 * Fl. 173 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que queria dar os parabéns à Câmara Municipal de Peniche pela 

recuperação da lancha salva-vidas e pelo facto de a sua inauguração ter sido feita na Praça 
Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, integrada nas comemorações do Dia Nacional do 
Pescador. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a bancada do Partido Social Democrata se associava à moção que o 

senhor Rogério Cação tinha apresentado. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, interpretando o sentimento das bancadas, a moção passaria a ser uma 

moção da Assembleia Municipal e a mesa fá-la-ia chegar aos municípios nela indicados. 
 
Todos os presentes guardaram, de pé, um minuto de silêncio em memória das 

vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e 
Ansião. 

 
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: 
 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
No seguimento do que tinha falado sobre o fatídico incêndio em Pedrogão 

Grande, Góis, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, gostaria de lembrar uma 
situação, apesar de o concelho de Peniche ser privilegiado, porque o seu clima era o que 
era e tinha essa vantagem no aspeto dos fogos, tirando as Cezaredas, eventualmente, 
algumas vezes, e o Pinhal Municipal do Vale Grande, raramente existiam situações de 
fogos florestais no concelho de Peniche, mas, não fosse o diabo tecê-las, o melhor seria 
que houvesse precauções; 

Já tinha sido referida, várias vezes, em sessões da Assembleia Municipal, a falta 
de limpeza nos terrenos florestais e também urbanos, que, não estando urbanizados, 
causavam algumas vezes dissabores, como, por exemplo, havia cerca de um ano, na zona 
do Vila Maria, quando tinha havido um fogo, nada de especial, mas que poderia ter tido 
consequências, por existirem casas à volta; 

Era importante que o Município desse o exemplo, limpando os terrenos de que 
era proprietário ou administra, e que notificasse, com a devida antecedência, os privados, 
como, aliás, o senhor Américo Gonçalves já tinha referido em sessões anteriores da 
Assembleia Municipal, dando como exemplo a zona onde habita; 

Gostaria de saber se esse trabalho tinha sido feito, de se notificar, com a devida 
antecedência, os proprietários privados para fazerem a desmatação e limpeza dos seus 
terrenos, para que não houvesse consequências mais graves nas habitações contíguas; 

Corria no concelho uma corrente de opinião não muito assertiva e convinha 
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explicar, para que se soubesse, que competia ao Município notificar os privados e, se os 
privados não respondessem, competia ao Município, coercivamente, fazer a limpeza e 
apresentar a conta, conforme estipulava a lei. Portanto, deveria desenganar-se quem 
pensava de outra maneira, porque era assim que era; 

Gostaria de saber se o Município de Peniche tinha notificado os privados, se estes 
tinham correspondido e, caso não tivessem correspondido, se o Município os tinha 
substituído e apresentado a conta, para que não houvesse equívocos na opinião pública 
sobre a quem competia esta situação. 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Disse que: 
Queria aproveitar a oportunidade para enaltecer as comemorações dos 850 anos 

dos Forais de Atouguia da Baleia, que, para além de todos os eventos culturais e festivos 
que já tinham sido realizados, tinha tido ainda, na igreja de São Leonardo, um concerto 
de música medieval, inserido no Encontro de Música Improvisada de Atouguia da Baleia 
(MIA); 

Gostaria de destacar, também, mais uma edição do Encontro de Música 
Improvisada de Atouguia da Baleia (MIA); 

Ainda dentro das referidas comemorações, queria saudar a apresentação ao 
público, no dia 22 de abril, no auditório da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 
de 1902 de Atouguia da Baleia, do livro A Nobre Villa da Athouguia e as Suas Povoações, 
uma obra de pesquisa histórica, elaborada pelo senhor Fernando Engenheiro, num 
desafio que tinha sido feito pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. Gostaria de 
perguntar ao senhor Presidente da Câmara se já tinha equacionado proceder à aquisição 
de alguns exemplares do livro para o acervo municipal, pois, pessoalmente, achava que 
seria interessante e lógico, o Município dispor de alguns exemplares; 

Tendo em consideração que faltavam cerca de três meses para o término do 
mandato, queria aproveitar para relembrar algumas reivindicações de habitantes de 
algumas das localidades da freguesia de Atouguia da Baleia, que tinham sido 
apresentadas à Assembleia Municipal durante o mandato; 

Na localidade dos Casais Brancos, na muito falada urbanização da Rua das 
Flores, existia um esgoto a céu aberto, por não haver infraestruturas de saneamento, 
sendo que, nas proximidades, existia uma estação elevatória. Esta questão tinha sido 
levantada pela bancada do Partido Socialista, julgava que em 2015. Gostaria de saber o 
ponto de situação do processo; 

Relativamente ao Centro de Canoagem de Atouguia da Baleia, gostaria de saber 
como o ponto de situação relativamente à dignificação do espaço circundante às suas 
instalações. A questão também já tinha sido abordada, julgava que em 2014, e, passados 
quatro anos, com certeza que existia mais informação; 

Apesar da demora, sinalizava como positivo o facto de o Cruzeiro Manuelino, 
sito na localidade da Coimbrã, onde ele próprio residia, estar a obter obras de 
reabilitação; 

Ainda no que dizia respeito à Coimbrã, também era positivo o facto de o 
Município ter disponibilizado a antiga escola primária, posteriormente do primeiro ciclo 
do ensino básico, para usufruto da comunidade local, para ser usada para fins de lazer. 
Muitas senhoras passavam o seu tempo de convívio a fazer rendas de bilros e outras 
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tipologias de artesanato; 
Era com alguma mágoa que, passados quatro anos sobre o desmantelamento do 

parque infantil da Coimbrã, depois de, reiteradamente, em sede de Câmara Municipal, 
os senhores vereadores do Partido Socialista terem solicitado a resolução do problema, 
depois de terem chegado a um entendimento com a Direção da Associação Dona Inês de 
Castro e depois da bancada do Partido Socialista, em sede da Assembleia Municipal, ter 
pedido esclarecimentos sobre a questão, constatava que a resolução do problema ainda 
não era uma realidade, ou seja, o parque infantil da Coimbrã continuava sem 
equipamentos. Bem sabia que se tratava de uma obra pequena, mas os problemas eram 
pequenos ou grandes dependendo do ponto de vista. Era estranho que, em três, perto de 
quatro anos, não tivesse havido disponibilidade para realizar uma pequena obra, mas de 
muita importância para as crianças da Coimbrã. Gostaria de saber se, depois de a 
presidência da Câmara Municipal se ter comprometido com a população da Coimbrã, no 
verão, as crianças iriam poder brincar no parque com os equipamentos; 

Gostaria, ainda, de falar da inexistência de equidade de tratamento. Esta questão 
talvez fosse a mais relevante, não tirando o valor de todas as outras, salvo melhor 
explicação do senhor Presidente da Câmara, porque muitas das localidades pertencentes 
à freguesia de Atouguia da Baleia não tinham iluminação LED, para além da necessidade 
deprimente de alcatroamento em muitas artérias. Gostaria de perceber o motivo de 
algumas das localidades não terem sido contempladas com este tipo de iluminação; 

Por último, como se estavam na reta final do mandato, terminava citando Albert 
Einstain: “Não podemos resolver os problemas, utilizando o mesmo tipo de pensamento que 
utilizámos quando os criámos.” 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que: 
Gostaria de perguntar ao senhor Presidente da Câmara o que se passava com os 

semáforos da freguesia de Atouguia da Baleia. Havia cerca de meia dúzia de dias, tinha 
ocorrido mais um acidente, felizmente não tinha sido muito violento, mas, de qualquer 
forma, tinha criado alguns transtornos. Gostaria de saber o que se passava com os 
semáforos. A Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 
já andavam, havia doze anos, a falar do assunto, o que ele já achava ridículo. Se não se 
resolvia um problema como aquele em doze anos, não queria ser desmancha-prazeres, 
mas achava que não fazia sentido nenhum e, no mínimo, se lhe permitiam, era ridículo 
estarem doze anos a discutir um assunto como aquele, depois de, inclusive, a própria 
Junta de Freguesia, quando questionada pela Câmara Municipal, ter dito que assumia a 
responsabilidade, se por ventura fosse necessário, de quais seriam os semáforos que 
ficariam colocados para continuarem em funcionamento. A Câmara Municipal nunca 
tinha querido assumir essa responsabilidade, perguntou à Junta de Freguesia, a Junta de 
Freguesia tinha acabado por assumir a responsabilidade, valia o que valia, naturalmente, 
mas tudo continuava na mesma. Iriam todos embora e as coisas ficariam lá, o que era 
uma vergonha, francamente, com todo o respeito, pedia que o perdoassem pela forma 
como estava a dizer as coisas, mas achava que era uma vergonha, porque não fazia 
sentido nenhum a Câmara Municipal terminar o mandato sem resolver um problema que 
ele considerava de lana-caprina, com todo o respeito, naturalmente; 

No início do ano, numa sessão da Assembleia Municipal, tinha dito ao senhor 
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Presidente da Câmara que deveriam ser os executivos do Município e da Freguesia, em 
funções, a combinar a estratégia para o edifício denominado Loja dos Valas, sito em 
Atouguia da Baleia, e o senhor Presidente da Câmara tinha respondido, na altura, que, 
com certeza, se resolveria a questão antes do términus do mandato em curso. Mas ele via 
o términus do mandato a aproximar-se, rapidamente, e não via resolução nenhuma. 
Gostaria muito que a coisa se resolvesse até ao fim do mandato; 

Lamentava estar a reviver aqueles assuntos, que já eram antiquíssimos, mas o 
facto era que ainda estavam por resolver. Tinha muita pena, mas tinha de os colocar de 
novo; 

A questão da Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia, era outra situação que 
tinha ficado por resolver e que, com um bocadinho de boa vontade da parte da Câmara 
Municipal, já estaria resolvida havia muito tempo. Continuavam a falar do mesmo, 
continuavam a chapinhar em coisas que não faziam sentido, com todo o respeito pelo 
senhor Presidente da Câmara, lamentava muito, mas era a verdade; 

Já tinha sido referida a questão dos terrenos que deveriam ter sido limpos. A 
questão da catástrofe de Pedrogão Grande tinha assustado as pessoas, que passaram, 
constantemente, a instar a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para que se 
procedesse à limpeza de terrenos. Gostaria de lembrar que os terrenos privados tinham 
de ser limpos, mas, primeiro, o Município tinha de olhar para os terrenos de que era 
proprietário. Havia imensos terrenos pertencentes ao Município que tinham de ser 
intervencionados, rapidamente, alguns eram verdadeiros escândalos. Se o Município 
precisasse da ajuda da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, poderia dispor, porque 
esta estava disponível para ajudar. Gostaria que a questão fosse encarada de frente. 

 
Américo Gonçalves (PS): 1 – 40:33 
Disse que, durante os anteriores oito anos, tinham sido apresentadas 

candidaturas para técnicos ligados à área florestal ou sapadores, inclusive candidaturas 
para a aquisição de viaturas, e a Câmara Municipal de Peniche tinha apresentado uma 
candidatura, para dois postos de trabalho e para uma viatura, não sabia se o dinheiro 
tinha vindo ou não, mas era isso mesmo que queria perguntar ao senhor Presidente da 
Câmara. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 1 – 41:35 
Disse que queria reconhecer a forma solidária como a Assembleia Municipal 

abordou a questão da tragédia de Pedrógão Grande. A Câmara Municipal também tinha 
apresentado um voto de pesar e tinha guardado um minuto de silêncio. No domingo da 
catástrofe, tinha estado a acompanhar as operações e queria deixar umas palavras e 
partilhar com a Assembleia Municipal o reconhecimento ao envolvimento dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche que tinham acompanhado, de uma forma forte e de uma forma 
responsável, a condução da coisa. Queria partilhar com a Assembleia Municipal um 
sentimento que tinha tido, durante aquele domingo, que era o de poder ter percebido o 
sofrimento, não só dos populares, mas também dos colegas de câmara municipal que 
acompanharam as operações, que se sentiam impotentes para resolver o problema. 
Queria, também, deixar uma palavra de reconhecimento a todos os do concelho de 
Peniche que se tinham manifestado e disponibilizado para colaborar, em coisas 
aparentemente tão simples, mas tão fortes, como foi o caso da disponibilização de palha 
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para os animais. Fazia sentido que aquela solidariedade fosse reconhecida. 
Respondendo ao senhor Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

Afonso Clara, disse que havia coisas que a presidência da Câmara Municipal tinha mais 
facilidade em resolver e outras em que tinha mais dificuldade. Quando encontrava 
obstáculos da parte de outras pessoas, para rentabilizar o tempo, às vezes, reorientava as 
suas atividades. A questão da Ribeira do Poço era, de facto, uma situação em que tinha 
tido, do ponto de vista jurídico, alguma incapacidade para ultrapassar. Não queria deixar 
o mandato sem que houvesse um esforço mais forte para que isso pudesse acontecer, 
sabendo que havia questões, do ponto de vista de atitude e de cidadania, mas importava 
fazer um esforço adicional. No que dizia respeito à Loja dos Valas, quanto mais não fosse 
para retribuir a forma extremamente cordata como o senhor Afonso Clara tinha colocado 
a questão, achava que era de todo merecido que houvesse um esforço adicional da 
presidência da Câmara Municipal para fazer um acordo que fosse ao encontro do espírito 
que tinha sido a motivação da compra do espaço. Às vezes, a presidência da Câmara 
Municipal não conseguia ir a todo o lado, pelo que pedia compreensão e desculpa. 1 – 
46:40Relativamente à questão da limpeza de terrenos, colocada pelo senhor Afonso Clara 
e pelo senhor Paulo Balau, disse que algum do trabalho que tinha sido feito pelo 
Município tinha sido reativo, ou seja, a participação dos cidadãos e a participação das 
juntas de freguesia tinham sido muito importantes para a identificação de problemas e 
para a notificação dos proprietários. Iria solicitar aos serviços do Município que fizessem 
uma informação sobre as notificações e os processos de tutela de legalidade para limpeza 
de terrenos. Quanto à limpeza de terrenos municipais, tinha sido efetuado algum 
trabalho, mas não tinha sido concluído, tendo em conta a escassez de recursos. Iria 
solicitar aos serviços uma informação sobre o que foi feito. 

Relativamente à intervenção do senhor Humberto Ferreira, disse que: 
Iria solicitar aos serviços uma informação sobre o desenvolvimento da questão 

dos Casais Brancos; 
Relativamente ao Centro de Canoagem do Oeste, tinha enviado, havia cerca de 

duas semanas, para a Agência Portuguesa de Ambiente, um projeto que tinha sido 
aprovado pela Câmara Municipal. A solução proposta à Agência Portuguesa do 
Ambiente tinha sido a de se fazer uma fossa, completamente estanque, que fosse limpa 
pelos serviços do Município; 

Havia uma questão que tinha a ver com o Centro de Canoagem do Oeste e que 
se reportava a uma alteração estratégica que tinha sido apresentada pelo Centro de 
Canoagem do Oeste, no que dizia respeito à localização das instalações do Centro de 
Canoagem do Oeste. Manifestava a sua profunda discordância relativamente a essa 
alteração estratégica, até porque, na prática, iria fazer com que as instalações do Centro 
de Canoagem do Oeste, em vez de serem desenvolvidas no sítio onde estava o embrião e 
onde, quando tinha sido na discussão e na participação pública para a elaboração do 
Plano de Ornamento da Albufeira de São Domingos, tinham ficado definidas, segundo a 
nova proposta formulada com a Associação Portuguesa do Ambiente, ficassem na outra 
margem, ou seja, do lado da Coimbrã. Queria assumir, politicamente, aquela 
discordância, porque tinha dúvidas. O processo de elaboração de um plano de ornamento 
era muito complexo, assim como um processo de alterações. Iria promover uma reunião 
com a Agência Portuguesa do Ambiente para colocar a questão; 
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Relativamente à metodologia utilizada e ao trabalho que tinha vindo a ser feito, 
sobre a questão das luminárias LED, de vez em quando, tinha de reforçar a valoração do 
trabalho da presidência da Câmara Municipal. Naquele momento, Peniche era o concelho 
do país que, do ponto de vista relativo, mais iluminação LED tinha e, muito 
provavelmente, dentro de algum tempo, se tudo corresse bem no quadro da Comunidade 
Intermunicipal, ficaria quase a cem porcento; 

Existia uma componente técnica forte, que tinha sido explicada à Assembleia 
Municipal pelo Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, e existia outra componente que 
tinha a ver com a estratégia que tinha sido definida do centro para a periferia. Tinha 
havido reuniões com os senhores presidentes das juntas de freguesia para se encontrar a 
solução. Iria solicitar aos serviços uma informação sobre a situação da iluminação LED 
na povoação da Coimbrã; 

Agradecia as palavras sobre o cruzeiro manuelino; 
Sobre a questão da escola do primeiro ciclo e do parque infantil da Coimbrã, 

honra fosse feita ao senhor Ângelo Marques que, enquanto Vereador da Câmara 
Municipal, tinha colocado a questão sempre de forma extremamente cooperativa. 
Inicialmente, tinha havido a intenção de aproveitar os equipamentos existentes, mas, 
porque existia um conjunto enorme de regras, tinham sido adquiridos novos 
equipamentos. 

Relativamente à questão dos semáforos, colocada pelo senhor Afonso Clara, 
disse que existia um problema complexo, que tinha a ver com a relação entre o Município 
de Peniche e a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A., porque a empresa era uma das 
entidades que não estava a colaborar com o Município de Peniche. A Câmara Municipal 
deveria tomar uma posição mais forte para com a empresa Infraestruturas de Portugal. 
A questão semafórica era ridícula e vergonhosa, mas também era ridícula a posição que 
a empresa Infraestruturas de Portugal tinha vindo a ter, apesar de todos os esforços que 
tinham havido e reuniões que tinham existido. 

Relativamente à questão do senhor Américo Gonçalves, disse que a Câmara 
Municipal de Peniche, quando tinha havido a possibilidade de apresentar uma 
candidatura aos sapadores florestais, tinha-o feito, através de uma candidatura 
intermunicipal, com os concelhos de Lourinhã, de Óbidos e de Bombarral. 
Posteriormente, tinha havido um problema complicado. Tinha havido financiamento 
para uma viatura, a viatura que estava afeta ao Serviço Municipal de Proteção Civil, mas, 
tinham sido confrontados com o facto de, na altura, não ser possível proceder à admissão 
de trabalhadores, por isso, fizeram a contratação de sapadores florestais com contrato a 
termo certo. Tinham sido criadas expetativas de financiamento, mas não tinha havido 
financiamento, ainda existiam valores por receber. O Município tinha o Gabinete Técnico 
Florestal, que era partilhado com o Município da Lourinhã. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
Em primeiro lugar, queria saudar a ideia do senhor Presidente da Câmara para 

que, no Dia do Município, se fizesse uma homenagem aos Bombeiros, pelo menos, foi o 
que depreendeu. Julgava que o Dia do Município seria uma altura interessante, em vez 
de ficarem só pelas saudações, pelo minuto de silêncio e pelas moções, em virtude das 
mortes ocorridas. Achava que, nesse dia, seria interessante dirigirem-se lá. Não tinha 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 30.06.2017 * Livro 27 * Fl. 179 

querido referir nas saudações, mas era bom lembrar que eles estavam a comemorar o 
aniversário quando ocorreu a tragédia. Achava que seria emblemático pensar numa 
iniciativa do Município, que tanto lhes deve, para o Dia do Município; 

Gostaria de saber como é que estavam a decorrer os trabalhos de construção do 
Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Tinha vindo, ao longo do mandato, a perguntar 
por aquele processo e, na última sessão, não poderia deixar de voltar a perguntar; 

Gostaria, também, de saber o andamento do processo de reabilitação dos bairros 
sociais da cidade Peniche. 

 
Américo Gonçalves (PS): 2 – 03:02 
Disse que gostaria de perguntar ao senhor Presidente da Câmara se, 

efetivamente, no ano de 2017, havia apenas um nadador-salvador, em vez de dois, por 
concessionário de praia. A praia da Gamboa era uma praia de bandeira azul, mas a 
bandeira azul estava colocada do lado direito do bar, zona que não tinha nadador-                  
-salvador, porque o lado esquerdo da praia é que era vigiado. Na semana anterior, estava 
maré cheia e a nadadora-salvadora estava instalada em cima das pedras, porque não 
havia areal, mas os banhistas estavam todos do outro lado, onde estava a bandeira azul. 
A nadadora-salvadora estava em cima das pedras e não se deslocou para a zona onde se 
encontravam as pessoas a tomar banho, nem que fosse para fazer um serviço cívico. 
Interpelou a nadadora-salvadora que lhe respondeu que tinha uma frente de praia de 
cem metros e que o patrão, que era o concessionário, lhe dissera que os cem metros de 
frente que lhe pertenciam eram desde o bar até à muralha. A praia da Gamboa tinha 
bandeira azul, mas não tinha um chuveiro ou um lava-pés. Gostaria de saber quando 
colocavam um chuveiro naquele espaço. Outra coisa que o impressionava era a escada 
que estava do lado que tinha o nadador-salvador, porque, todos os dias, o Município 
tinha de colocar areia na sua base, para eliminar a diferença de cotas que chegava a ser 
de meio metro. 

Na sequência de intervenções que tinha feito em sessões anteriores da 
Assembleia Municipal, perguntou se o senhor Presidente da Câmara já se tinha reunido 
com o pároco das paróquias da cidade de Peniche. 

Referiu que estava farto de ouvir falar de cães e de caninos, sendo que quase já 
se faziam reuniões da Câmara Municipal por causa dos cães, e estranhava que os custos 
do Serviço de Sanidade e Pecuária do Município, no ano de 2016, tivessem sido de mil e 
vinte e um euros e, no ano de 2017, já se tivesse gastado três mil cento e noventa e seis 
euros e oitenta cêntimos em material clínico, aquisição de serviços de consultas, outras 
coleiras, teias, colchões, medicamentos, fatos descartáveis, casotas para cães, balanças, 
leites, chipes, lâminas e cadeados. Perguntou o que se tinha passado no ano anterior, se 
o concelho só tinha passado a ter cães no ano que corria ou se o Município só tinha 
passado a ter preocupação com os animais no ano que corria. 

 
Célia Martins (PSD): 2 – 07:02 
Disse que: 
A sua primeira questão tinha a ver com um abaixo-assinado que receberam e que 

foi discutido pela Assembleia Municipal, na sessão de abril. Esse abaixo-assinado era 
datado de 17 de abril e sua primeira subscritora era a senhora D. Helena Ferreira, e 
solicitava a remoção dos pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José 
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Estêvão, em Peniche, alertando, ainda, para o problema estético e funcional da solução, 
devido à falta de estacionamento para os clientes do comércio local e, também, para a 
falta de algum mobiliário urbano que qualificasse o espaço; 

Passados dois meses, queria perguntar ao senhor Presidente da Câmara se o 
assunto voltou a ser discutido, do ponto de vista técnico, ou até político, em alguma 
reunião da Câmara Municipal, visto que se tratava de uma questão que tinha mobilizado 
dezenas de pessoas, um número bastante considerável de munícipes, a quem, a seu ver, 
o Município deveria dar resposta; 

Gostaria, também, de saber qual era o estado dos trabalhos da transposição das 
normas dos planos especiais de ordenamento do território que estavam em vigor em 
Peniche, nomeadamente o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, o 
Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos e o Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira. O período de discussão pública já tinha fechado, mas a transposição tinha 
de ser cumprida, para dar cumprimento à Lei de Bases do Ordenamento de Território e 
do Urbanismo, assim como ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

Para terminar, queria alertar, mais uma vez, para a necessidade de se atualizar e 
melhorar a forma como era disponibilizada a informação sobre urbanismo, no sítio do 
Município na Internet. Tinha ido confirmar, e o Regulamento do PDM, que se pode 
transferir, ainda estava na versão original. Era uma digitalização da versão original de 
1995, quando o PDM já tinha sido alterado quatro vezes. Não percebia como é que não 
era disponibilizado um documento atualizado. Relativamente ao processo de revisão do 
PDM, alguns dos documentos também já estavam com acesso ao público, mas queria 
alertar para a necessidade de uma constante atualização. Já existiam dois documentos 
que poderiam estar disponíveis, nomeadamente a publicação do aviso com a 
identificação de todos os representantes da comissão consultiva que acompanha o 
processo de revisão e o Regulamento Interno. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que, aquando da preparação do Dia do Município, com a senhora 

Presidente da Mesa e com a Câmara Municipal, teria em conta a sugestão do senhor 
André Amador. 

Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, disse que a perceção que 
tinham era de que seria cumprido o objetivo que estava traçado do ponto de vista 
contratual, que era de um ano e meio, o que apontava para que a obra pudesse estar 
concluída em setembro de 2018. 

Sobre a questão da reabilitação dos bairros sociais da cidade de Peniche, disse 
que, naquele momento, estava numa fase crucial, que era, um pouco, o corolário do 
grande envolvimento que tinham tido do ponto de vista político. Do ponto de vista 
técnico, mesmo com um conjunto de adversidades, quer na reabilitação dos dezoito 
fogos, quer na reabilitação dos doze fogos e na valorização do espaço público e, também, 
ao nível da reabilitação do Edifício Coosofi, aquele tipo de processos era sempre bastante 
demorado. Acreditavam que iriam cumprir com os prazos que estavam associados à 
concretização das obras. 

Relativamente à época balnear, informou que tinham sido aprovadas as sete 
candidaturas apresentadas para a bandeira azul, seis já estavam concretizadas, mas 
existia um problema na praia da Consolação. Esclareceu que para que as bandeiras azuis 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 30.06.2017 * Livro 27 * Fl. 181 

fossem hasteadas era necessário que todas as condições estivessem satisfeitas, 
nomeadamente a questão dos nadadores-salvadores. Disse que poderia colocar a questão 
da praia da Gamboa ao senhor Capitão do Porto de Peniche.  

Sobre a questão da gestão dos nadadores-salvadores, disse que tudo apontava 
para que houvesse uma descentralização para os municípios. 

Informou que estavam a concluir o processo de reparação dos chuveiros. 
Relativamente à reunião com o pároco das paróquias da cidade de Peniche, disse 

que o senhor Américo Gonçalves queria referir-se à questão do uso da casa mortuária do 
Município. Informou que, no último contacto que tinha tido com o senhor Padre Diogo 
Coreia, tinha sido um dos assuntos abordados e tinha apelado, para além de ter feito, 
também, uma manifestação de desagrado junto do senhor Patriarca de Lisboa, para que 
dissessem que condições era necessário satisfazer e aguardava uma resposta. O senhor 
Padre Diogo Correia transmitiu-lhe que os cidadãos e as famílias tinham resistência ao 
encaminharem dos defuntos para a casa mortuária do Município, mas quanto a isso não 
se pronunciaria. Acrescentou que as condições que tinham sido colocadas aquando da 
construção da casa mortuária tinham sido satisfeitas. 

Referiu que o senhor Américo Gonçalves tinha colocado a questão dos animais 
de companhia e do aumento significativo dos custos com as intervenções nesta área. 
Disse que, de facto, no ano que corria, existia um valor significativamente elevado nas 
despesas com o Serviço de Sanidade e Pecuária. Alguns destes custos tinham decorrido 
de intervenções cirúrgicas efetuadas a animais abandonados e feridos. Informou que se 
tinha realizado uma reunião com Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, para 
elencar as competências municipais e como poderiam estas ser desenvolvidas. 
Acrescentou que o Município tinha vindo a ser confrontado, de forma muito forte, com a 
necessidade de intervenção em animais errantes, por ausência de donos ou por 
irresponsabilidade dos donos. 

Quanto às questões da senhora Célia Martins, disse que o assunto do 
abaixo-assinado já tinha estado presente em reunião da Câmara Municipal e teriam de 
tomar uma posição política sobre o mesmo, fundada nos contributos técnicos. Uma coisa 
era a vontade dos cidadãos individualmente considerados, outra coisa era o exercício da 
função da responsabilidade do Município e os pressupostos relativamente às decisões 
que tinham sido tomadas, centradas nas questões da proteção e da segurança de pessoas. 

Sobre a questão da transposição das normas, disse que os serviços tinham vindo 
a trabalhar na matéria, mas não tinha uma informação cabal para poder responder à 
questão que tinha sido colocada. Relativamente à questão da versão atualizada do PDM, 
referiu que o documento estava em fase de revisão e toda a informação estava a ser 
disponibilizada. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):2 – 29:42 
Disse que: 
Em relação à questão que a Junta Freguesia de Peniche colocou, sobre os 

Contratos Interadministrativos e de Delegação de Competência, e em relação a uma 
questão de que o senhor Presidente da Câmara se queixou, concretamente a falta de 
resposta de uma entidade externa, a Junta de Freguesia de Peniche já tinha pedido, por 
várias vezes, que lhe fosse fornecido o que entendia que tinha direito, que eram os valores 
e as deliberações para cada uma das freguesias, para poder fazer uma avaliação, mas a 
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presidência da Câmara Municipal não lhe tinha respondido; 
Os Contratos Interadministrativos e de Delegação de Competência, que foram 

subscritos pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia, previam relatórios 
semestrais e uma avaliação semestral, o que nunca tinha sido feito; 

A Freguesia de Peniche requereu os dados que tinha referido, mas que a 
informação estava a ser negada. Era um direito que a Junta de Freguesia tinha, porque, o 
que ia sendo dito pelo concelho, em relação aos valores que cada freguesia recebia, não 
correspondia à verdade. A senhora Presidente da Assembleia Municipal tinha dito, salvo 
erro em dezembro, que estava muito atenta à questão, mas o que era certo era que a 
atenção não estava a dar resultados; 

Como Presidente de Junta de Freguesia, teria de avaliar o que iria fazer, se os 
dados não lhe fossem fornecidos; 

Não tinham sido só aqueles ofícios que não tinham tido resposta, a Freguesia de 
Peniche, e antes a Freguesia de Ajuda, tinham dezenas de ofícios sem resposta, alguns 
deles desde o princípio do ano de 2014, o que era chocante; 

Achava muito interessante toda a tranquilidade que existia em relação à 
habitação social, porque, se havia razão profunda do seu descontentamento no mandato 
que decorria, esta tinha a ver, efetivamente, com a habitação social, tinha a ver com o que 
se passou no Bairro Fernão Magalhães e no Bairro do Vale Verde. Era lamentável que só 
àquela data é que estivessem a tratar do Edifício Coosofi, quando deveria ter sido tratado 
no ano de 2015, como propôs a Freguesia de Peniche, em finais do ano de 2014. O Bairro 
Senhor do Calvário, durante muito tempo, no mandato que decorria, teve o 
acompanhamento do Presidente da Junta de Freguesia de Peniche e do senhor arquiteto 
e do senhor engenheiro que trabalhavam para o Município. Estas tinham sido as maiores 
razões do seu descontentamento em relação ao executivo municipal, o que assumia com 
toda a frontalidade; 

Gostaria de saber o que se passava com o corta-canas, porque estavam a chegar 
ao mês de julho e havia um conjunto de áreas muito importantes da cidade de Peniche, 
nomeadamente, as estradas marginais e a zona dos Dominguinhos, que necessitavam de 
intervenção; 

Estava surpreendidíssimo, apesar de já lhe terem dado uma justificação, por 
correio eletrónico, que não o convenceu, com a falta de reforço das areias das praias, que 
costumava ser feito em maio e, este ano, surpreendentemente, começou a ser feito na 
semana que estava a decorrer. Felizmente, na praia da Gamboa, havia umas areias, que 
tinham sido lá postas por outros motivos, e que a Freguesia de Peniche, com a sua 
retroescavadora, tinha ido compor a situação. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal iria receber da Câmara Municipal, com 

certeza, a informação que estava em falta sobre os contratos celebrados entre o Município 
de Peniche e as juntas de freguesia. 

 
Paulo Balau (PSD): 2 – 34:38 
Disse que registava com agrado o início das obras na gasolineira à entrada da 

cidade de Peniche. Como tinha falado tantas vezes no assunto, também tinha de referir 
este novo facto, de a obra estar em curso. Gostaria de saber como iria ser feita a gestão 
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dos sanitários. Achava que era demais o Município colocar um trabalhador, mas teria de 
haver algum controlo, porque, à noite, se estivesse aberto, poderia ser vandalizado. Como 
sugestão, não sabia se era viável, mas estava a lembrar-se que o Parque Municipal de 
Campismo e Caravanismo de Peniche estava perto e, eventualmente, as chaves dos 
sanitários poderiam ficar na portaria do Parque, para que fosse fechado à noite. Também 
a limpeza dos sanitários poderia ser assegurada por trabalhadores do Parque. 

 
Célia Martins (PSD): 2 – 36:56 
Disse que: 
Tinha estado a ouvir as considerações do senhor Presidente da Câmara e 

confessava que tinha ficado um bocadinho preocupada com a falta de informação, 
relativamente à transposição das normas, porque o Município tinha tido até ao dia 
anterior para incorporar essas normas, através de um processo de alteração do PDM por 
adaptação, visto que o processo de revisão ainda não tinha fim à vista; 

A Lei de Bases e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, como 
tinha referido anteriormente, identificava os efeitos da não transposição, concretamente 
a suspensão das áreas abrangidas por esses planos, por efeito da lei de bases, das normas 
do PDM que deveriam ter sido objeto de alteração, ou seja, a impossibilidade da prática 
de quaisquer atos ou operações que impliquem a alteração do uso do solo enquanto durar 
a suspensão, e a rejeição de candidaturas de projetos a benefícios ou subsídios outorgados 
por entidades ou serviços públicos nacionais ou comunitários, bem como a não 
celebração de contratos programa, ou seja, são efeitos que tinham impacto direto nas 
competências municipais e na gestão urbanística; 

Não iria falar do POOC, também se justificaria, mas não iria falar, porque já 
estava numa fase final de revisão, mas existia Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos, cuja área abrangida ia até quinhentos metros de distância da cota máxima de 
cheia, uma área muito considerável, e existia, ainda, a Reserva Natural das Berlengas; 

Nos últimos tempos, tinha ido dando conta de vários procedimentos de alteração 
de adaptação de PDM, de norte a sul do país, pelo que estranhava que, por parte do 
Município, não se tivesse falado, recentemente, sobre o assunto. No entanto, recordava 
que, em 2014, numa reunião de trabalho que tinha decorrido no Salão Nobre, com a 
senhora Doutora Fernanda Paula Oliveira, sobre os efeitos da Lei de Bases de 
Ordenamento do Território, se tinha falado na questão, ou seja, o senhor Presidente da 
Câmara tinha falado do Centro de Canoagem do Oeste, mas a questão da alteração, 
naquele momento, nem se poderia colocar, porque, mesmo que ela fosse para a frente, 
não se poderia realizar, uma vez que, desde aquela data, aquelas áreas estariam 
suspensas; 

Se, por ventura, no dia seguinte, um investidor quisesse fazer um 
empreendimento turístico na Quinta do Penteado, como estava previsto no Plano de 
Ordenamento da Albufeira de São Domingos, não o poderia fazer ou, por exemplo, se a 
Câmara Municipal pensasse em requalificar a área de campismo da ilha da Berlenga, que, 
por acaso, estava necessitada, não poderia recorrer a fundos comunitários; 

Esta falta de informação do senhor Presidente da Câmara só demonstrava a falta 
de organização da presidência da Câmara Municipal, da Coligação Democrática Unitária, 
em matéria de planeamento e ordenamento do território. Este era um claro exemplo que 
prejudicava gravemente o futuro do concelho em dois dos seus mais importantes ativos. 
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Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente às questões que o senhor Presidente de Junta de Freguesia de 

Peniche colocou, disse que apresentava o seu pedido de desculpa por não ter prestado a 
informação sobre os contratos de delegação de competências e que não iria fazer mais 
considerações sobre o tema da habitação social. 

Disse que o senhor Paulo Balau tinha colocado uma questão extremamente 
pertinente e que o senhor Vice-Presidente poderia prestar mais informações. 

Disse que a matéria referida pela senhora Célia Martins era uma questão de 
transposição e era uma questão nacional. A Comunidade Intermunicipal do Oeste já tinha 
apreciado a situação, nomeadamente a dificuldade que tinha havido em termos de 
transposição, e que tinham sido criadas expectativas no sentido do alargamento do prazo. 
Independentemente do que pudesse haver no ambiente externo, o que iria fazer na 
componente interna era apurar o que tinha sido feito relativamente a este domínio. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 2 – 45:02 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que tinha havido um atraso de cerca de vinte dias na colocação de areias 
nas praias, porque a Corrida das Fogueiras, que absorvia muitos dos recursos do 
Município, tinha ocorrido uma semana antes do que era habitual, e que o corta-canas 
tinha estado avariado, mas, na semana que decorria, já tinha sido iniciada a limpeza na 
zona dos portões de Peniche de Cima e iria continuar na zona dos Dominguinhos e em 
outras zonas da cidade. Acrescentou que, a propósito da intervenção do senhor 
Humberto Ferreira, relativamente às pavimentações, o Município efetuou pavimentações 
na freguesia de Atouguia da Baleia, designadamente em catorze das suas localidades, 
entre as quais a da Coimbrã. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 48:29 
Disse que: 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche tinha falado na falta de 

resposta a alguns ofícios e o senhor Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia já tinha referido a mesma falta de resposta, em relação a outros ofícios. Queria 
sinalizar que, na anterior sessão ordinária da Assembleia Municipal, tinha sido apreciada 
uma documentação que a Junta Freguesia de Atouguia da Baleia tinha enviado para a 
Assembleia Municipal de Peniche, com um conjunto de documentos com participação 
municipal em falta. Gostaria de perceber se, em relação aos documentos que tinha 
referido, estava previsto, tal como tinha acontecido para a Junta de Freguesia de Ferrel e 
para a Junta de Freguesia de Peniche, que esse apoio fosse concedido à Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia; 

Nos últimos doze anos, tinham sido muitos os exemplos para que o Partido Social 
Democrata tinha chamado a atenção de gastos que consideravam mal feitos e da gestão 
deficiente dos arrendamentos de edifícios municipais e que, em bom rigor, constituíam, 
também, deficiente apuramento de receitas por parte do Município. Não esperavam que 
fosse no final do mandato que aprendessem ou que fizessem as coisas de modo diferente, 
que era o que achavam que se deveria fazer bem, mas julgava que tinham a obrigação de 
sinalizar um conjunto de gastos recentes, do último mês, que consideravam errados ou 
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questionáveis e aos quais os senhores Vereadores do PSD se tinham oposto, quando não 
tinham sido votados, ou que tinham votado contra; 

A primeira situação tinha a ver com um gasto autorizado pelo senhor Presidente 
da Câmara, no uso das suas competências, para aquisição de um serviço de cinco mil 
euros para a colocação de publicidade do Município em óculos tridimensionais que 
tinham saído com o jornal Público. Parecia-lhes que tinha sido um investimento 
desproporcionado, relativamente ao benefício que se retiraria; 

A segunda situação estava relacionada com a apresentação internacional dos 
novos camiões da marca Mercedes, que tinha tido lugar no Baleal, tendo o senhor 
Presidente da Câmara isentado do pagamento de taxas de ocupação do espaço, que, 
conforme informação dos serviços, teriam um valor de cerca de onze mil e quatrocentos 
euros, com posterior ratificação pela Câmara Municipal, contra a qual o PSD tinha 
votado; 

A terceira situação reportava-se ao pedido de uma certificação privada para o 
destino turístico do surf, o que, podendo não ser descabido, e gostaria de deixar isso 
sinalizado, deveria estar inserido numa estratégia, mas não lhe parecia que, naquele 
momento, coubesse ao senhor Presidente da Câmara, que estava a três meses do fim de 
mandato, definir, até porque, segundo informação que o senhor Presidente da Câmara 
tinha prestado, seria uma coisa que só produziria efeitos no futuro. Entre a certificação e 
as viagens, seriam cerca de dez mil e duzentos euros de custos para o Município. Também 
nesta matéria, o PSD tinha votado contra; 

Finalmente, no rol dos custos que tinha sido pedido pelo PSD, relativos ao 
passeio sénior, denominado Rota da Primavera, que tinha levado algumas centenas de 
pessoas a Évora, não era, obviamente, questionável, mas, nesse rol de despesas, no total 
dos onze mil e quatrocentos euros, havia cerca de dois mil quatrocentos e cinquenta euros 
para ar condicionado, o que lhes parecia bastante questionável, como opção de 
organização e de negociação com o sítio onde se tinha realizado o almoço; 

Queria deixar claro que não questionavam a legitimidade das opções, mas 
questionavam as opções que lhes pareciam erradas e em linha com opções passadas, que 
se poupava de recuperar. Assumiam, politicamente, a sua discordância; 

Queria sinalizar que o grande desafio para o futuro seria o de uma gestão mais 
inteligente dos recursos, quer em termos de cobrança de receitas, quer em termos de 
despesas efetuadas, e a capacidade de melhorar a gestão seria determinante para o 
sucesso da nova gestão do Município, nomeadamente, nas relações com as juntas de 
freguesia e na capacidade de saldar, em tempo, os compromissos que resultavam dos 
contratos com a juntas de freguesia; 

Relativamente à preparação da época balnear, um assunto que ele já tinha 
referido, na sessão anterior Assembleia Municipal, e que o senhor Américo Gonçalves 
também já tinha referido naquela sessão, era a questão da reposição de areia em algumas 
praias. Tinha visto imagens da areia que tinha sido colocada na praia do Porto de Areia 
Sul, em Peniche, e, manifestamente, aquela areia não tinha condições para uma praia de 
Peniche. Tinha de haver nova reposição de areia, porque a que lá estava, claramente, não 
era digna de uma praia de Peniche; 

O senhor Américo Gonçalves tinha referido, em relação à praia da Gamboa, a 
falta de nadadores-salvadores, com o que ele concordava. Reiteradamente, tinha 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 30.06.2017 * Livro 27 * Fl. 186 

chamado a atenção, em sessões da Assembleia Municipal, para a falta de um nadador-     
-salvador na zona norte da praia do Baleal, junto à ilha, que era uma zona com imensas 
famílias e imensas crianças, e que, até há uns anos, tinha tido nadador-salvador. O senhor 
Presidente da Câmara tinha dito que as câmaras municipais teriam de ter mais 
competências para poderem atuar. Gostaria de perguntar ao senhor Presidente da 
Câmara se tinha conhecimento de concessões sem o número legal nadadores-salvadores 
e, se tivesse conhecimento desse facto, se tinha feito alguma coisa para que houvesse uma 
reposição da legalidade. 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Disse que: 
Gostaria que o senhor Presidente da Câmara respondesse a uma das questões 

que ele tinha colocado, concretamente sobre o livro do senhor Fernando Engenheiro, A 
Nobre Villa da Athouguia e as Suas Povoações, e a eventual aquisição, por parte do 
Município, de alguns exemplares; 

Relativamente à iluminação, gostaria de deixar bem claro que estava de acordo 
com o senhor Presidente da Câmara. O projeto era complexo, requeria planeamento e 
definição de prioridades, de dentro para fora, mas as equipas já tinham ido embora há 
algumas semanas e não existia iluminação LED na povoação de Coimbrã; 

Os membros da Assembleia Municipal eram o elo de ligação com os munícipes e 
tinham de estar munidos de informação, para explicarem que não existe iluminação LED 
porque o processo era complexo, requeria planeamento e existiam prioridades, de dentro 
para fora, sendo que alguém teria de ser o último, o que era inevitável. Falava por si 
próprio, não se importava de ser o último a ter iluminação LED na sua rua, mas tinha de 
ter a informação do motivo, assim como os restantes munícipes, que tinham sido os 
eleitores da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, e reivindicavam respostas 
junto dos eleitos. Estava de acordo com o senhor Presidente da Câmara, quando tinha 
dito que o processo era complexo, e seria essa a resposta que daria aos munícipes. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 2 – 56:18 
Pediu desculpa ao senhor Humberto Ferreira por não ter respondido à questão 

do livro. Informou que o representante da presidência da Câmara Municipal na sessão 
de apresentação do livro foi o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, onde tinha sido 
referido que o Município iria proceder à aquisição de exemplares do livro A Nobre Villa 
da Athouguia e as Suas Povoações. 

Disse que iria solicitar à Divisão de Energia e Ambiente uma informação sobre a 
instalação da iluminação com tecnologia LED na povoação da Coimbrã. 

Disse que a intervenção do senhor Ademar Marques, sobre os gastos do 
Município, era, exclusivamente, de avaliação política, não tinha a ver com questões 
procedimentais. 

Relativamente à campanha “Mar Português”, disse que: 
Tinha sido uma campanha nacional, de promoção das conservas de peixe. A 

indústria conserveira, em Peniche, correspondia a cerca de mil e duzentos postos de 
trabalho, e, portanto, Peniche tinha-se associado, a partir de uma competência que era do 
Presidente de Câmara Municipal, no sentido de contratação de serviços de publicidade. 
Tinham sido quatro mil novecentos e cinquenta euros, mais IVA, e ele estava muito 
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satisfeito pelo retorno dessa campanha; 
A campanha tinha tido vários momentos. Um dos momentos tinha sido a 

apresentação pública da campanha, em Peniche, com a exibição de um filme de autor, em 
3D, de um realizador português consagrado, o senhor Edgar Pêra, e que estava 
disponível para ser acompanhado. Todo o trabalho, ao nível da captação de imagens, 
tinha sido feito em Peniche, na embarcação Rio Minho. Por isso, toda a promoção no 
âmbito da campanha, tinha tido como suporte o filme de autor; 

Uma das expressões da campanha tinha sido através dos óculos 3D, tendo sido 
distribuídos trinta mil óculos, com a edição do jornal Público da quarta-feira da semana 
anterior, que tinham numa das hastes “Mar Português” e “Peniche”. Todos os suportes 
publicitários da campanha “Mar Português” tinham, ao nível da imagem, a palavra 
Peniche associada; 

A campanha “Mar Português” consistia em catorze tipos de latas de conserva, 
com catorze espécies diferentes e com catorze chefs conceituados em termos nacionais, 
sendo distribuídas cerca de dez mil latas por cada edição; 

Estava muito satisfeito com a campanha, porque esta estava a contribuir para a 
valorização do território, através da sua identificação numa campanha promocional de 
conservas, e, por isso, o valor seria largamente compensado por todo o impacto. 

Relativamente à campanha dos camiões de marca Mercedes, disse que: 
A presidência da Câmara Municipal era abordada com muitos pedidos, em 

consequência da enorme atratividade que Peniche tinha, que assumia até do ponto de 
vista político; 

Houve uma marca que solicitou que o Município criasse condições para que, 
durante um conjunto de dias, pudesse apresentar, no Baleal, um modelo de veículos, e 
que, a cada visita, traria um conjunto de jornalistas que, obviamente, viriam ao Baleal, 
iriam ver os modelos e almoçariam no Baleal, o que aconteceu; 

Houve um erro da sua parte, que assumia, e essa era a parte frágil da sua própria 
avaliação, que tinha a ver com o facto de não ter tido a noção de qual poderia ser o valor 
da ocupação do espaço público. Agradecia aos membros da Câmara Municipal que se 
solidarizaram com ele na ratificação do seu despacho; 

A informação que apontava para um valor elevado, ao nível da taxa de ocupação 
de espaço, que o Município deixou de cobrar, teria de ser atualizada, porque houve 
correções a fazer relativamente à área ocupada. Se, eventualmente, o Município tivesse 
apresentado aquele valor à empresa, certamente, a campanha não teria passado por 
Peniche e teria passado por outra zona; 

Estava consciente de que a decisão que tinha tomado tinha sido razoável e de 
interesse público, mas, obviamente, respeitava a opinião do Partido Social Democrata. 

Relativamente à certificação STOKE (Sustainable Tourism Operator’s Kit for 
Evaluation), disse que: 

Nada no mundo acontecia por acaso e se havia iniciativa de valor que tinha sido 
aprovada pela Câmara Municipal, tinha sido esta, que vinha muito a tempo e que tinha 
a ver com a relação de parceria existente entre o Município de Peniche e a Escola Superior 
de Turismo e Tecnologia do Mar, concretamente através do GITUR - Gabinete de 
Investigação na Área do Turismo; 

A relação com o GITUR tinha tido início com a celebração de um protocolo, que 
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consistia numa coparticipação para uma bolsa de mestrado de um jovem que tinha estado 
nos Estados Unidos da América, no centro de investigação na área do surf e das questões 
associadas à sustentabilidade dos destinos surf e à promoção dos destinos surf. Esse 
trabalho, que estava a ser desenvolvido por esse mestrando e que esperava que estivesse 
concluído no mês de setembro, apontou para que pudesse haver um trabalho dessa marca 
STOKE, que já era aplicada no reconhecimento de determinado tipo de destinos 
turísticos, para que Peniche pudesse receber a primeira abordagem à certificação do 
destino turístico de surf; 

Por isso, com o envolvimento da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar e com o acompanhamento do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), e face ao parecer 
que tinha sido emitido e à sua própria convicção de que este seria o caminho, tinham 
aceitado e a Câmara Municipal tinha deliberado; 

Até ao último dia do mandato, no que respeitava à gestão das tomadas de 
decisão, estavam legitimados para o fazer, este assunto era uma questão de continuidade, 
não tinha sido o início de um processo, porque já tinha sido celebrado um protocolo com 
o IPL para o mestrado; 

Achava que Peniche tinha beneficiado muito, não só pela questão da certificação 
STOKE, mas por aquilo que poderiam ser os caminhos, alguns dos quais reconhecidos na 
Assembleia Municipal Jovem, porque tinha sido apresentado um trabalho muito 
interessante. Portanto, era apontar os caminhos que era desejável que se seguissem, 
identificando as fragilidades. 

Relativamente às questões do passeio sénior, disse que: 
Tinha muito orgulho no trabalho que estava a ser feito na dimensão social, 

particularmente no que se referia ao plano gerontológico. De facto, tinha havido um custo 
adicional que tinha envolvido cerca de setecentas pessoas e a constatação que tinha sido 
feita relativamente às condições ambientais, de temperatura, etc. Face ao segmento de 
população, tinha havido a necessidade de acautelar os problemas relativamente ao ar 
condicionado. Através da senhora Vereadora Clara Abrantes, tinham sido desenvolvidas 
várias consultas, com o envolvimento dos serviços, e tinha havido um custo que, à 
partida, não estava identificado, mas, dadas as caraterísticas e o calor que se fazia sentir 
naqueles dias, tiveram de encontrar uma solução; 

Estava consciente de que o valor era elevado, no entanto, do ponto de vista da 
sua comparabilidade e da sua razoabilidade tinha sido acautelado. Tinha havido uma 
atitude de prudência, que ele assinalava e valorizava, porque poderia ter acontecido 
alguma coisa desagradável. Poder-se-ia perguntar porque não tinha havido previsão, 
mas, às vezes, havia coisas que só quando se estava perante elas é que encontravam as 
soluções; 

Era natural que nem todas as decisões que tomavam fossem sempre as melhores, 
mas estavam legitimados para as tomar. Havia uma coisa em que estavam muito 
tranquilos: as decisões que tinham tomado, relativamente a gastos, foram muito sensatas. 
A situação financeira do Município era muito interessante, e, se calhar, era uma das 
expressões máximas da forma como estavam a gerir os fundos públicos. 

Relativamente às questões sobre a época balnear, disse que: 
 Concordava com o senhor Ademar Marque numa questão, a reserva de areia do 

Município, a forma de movimentação de areias e as dificuldades que existiam do ponto 
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de vista ambiental, para as questões das movimentações de areias, eram muito 
complicadas; 

Existiam dois tipos de situação, uma que se resolveria na maré vazia, com o 
retirar de areia para cima, a outra, que era o caso da praia do Porto de Areia Sul e da praia 
do Carreiro de Joanes, em que se colocava areia vinda de outros locais. Considerava que 
se deveria fazer de tudo para que, sobre a areia que tinha sido colocada na praia do Porto 
de Areia Sul se colocasse areia mais higienizada; 

A questão do nadador-salvador da zona norte da praia do Baleal tinha muito a 
ver com a questão das concessões. Era um problema que estava identificado, no quadro 
da orla costeira. Gostaria que, no próximo ano, a situação estivesse resolvida. Não tinha 
conhecimento de que tivesse havido ausência de nadadores-salvadores, mas, no quadro 
da relação com o senhor Capitão do Porto de Peniche, iria tentar saber se haveria, ou não, 
alguma falta. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 17:38 
Disse que, em relação à praia do Baleal, não fazia ideia se existiam menos 

concessões do que tinha havido em tempos. Naquela praia, em concreto, nunca tinha 
havido uma concessão que tivesse dado origem a um nadador-salvador, supunha que 
tenha sido uma das concessões com esplanada que tivesse tido a obrigação de, no 
passado, lá colocar um nadador-salvador, porque ele existiu e não tinha deixado de 
existir há muitos anos. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que, em tempos, tinham existido apoios mínimos de praia, umas casotas de 

madeira que estiveram colocadas na praia junto à ilha, e esses apoios mínimos da ilha 
tinham essa obrigatoriedade. Esses apoios mínimos tinham deixado de existir e, portanto, 
tinha havido um recuo nesse aspeto. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 18:41 
Disse que: 
Relativamente à questão dos gastos, de facto, havia uma discordância na leitura 

que se fazia do retorno e, por exemplo, relativamente aos óculos, ele mantinha seríssimas 
dúvidas quanto ao retorno do investimento, por mais insignificante que o valor pudesse 
parecer. Achava que havia formas mais eficazes de promover as conservas de Peniche, 
até porque, segundo sabia, aquelas conservas, em concreto, não tinham sido produzidas 
em Peniche e os trinta mil pares de óculos, na sua esmagadora maioria, teriam ido para 
o lixo sem que as pessoas olhassem para a haste e vissem o símbolo de Peniche; 

Quanto à isenção das taxas, julgava que, se havia atratividade, e ele achava que 
havia, teria de haver um retorno para o Município, ou em cobrança de IMI, no caso de 
haver investimento imobiliário, ou em taxas, como no caso que estava em causa. O valor 
teria de ser apurado em função do pedido e não em função da utilização efetiva, ou seja, 
se tinham pedido para aquele número de dias que estava calculado, seria em função desse 
número de dias o valor a cobrar, não era em função do espaço ou tempo que, depois, 
alguém viria dizer que se tinha verificado, pelo que o valor lhe pareceria ser, 
efetivamente, aquele; 

Relativamente à certificação STOKE, a sua dúvida era, sobretudo, sobre a 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 30.06.2017 * Livro 27 * Fl. 190 

oportunidade temporal, não punha em causa a legitimidade, mas a oportunidade política 
não lhe parecia a mais indicada. Gostaria de saber se tinham sido acautelados os 
benefícios em relação a outras possíveis certificações, nomeadamente em termos de 
atratividade, se tinha mais benefício a certificação STOKE ou se tinha mais benefício, por 
exemplo, a declaração como reserva do surf, como tinha a Ericeira. 

 
Américo Gonçalves (PS): 3 – 20:52 
Disse que na viagem da Primavera, onde esteve presente a Universidade Sénior, 

a convite do Pelouro da Solidariedade Social, mas ele não tinha ido, o ar condicionado 
não tinha funcionado e as pessoas iam morrendo de calor. Perguntou ao senhor 
Presidente da Câmara se ele sabia quem tinha sido o sénior premiado na viagem. 
Respondeu, dizendo que tinha sido o candidato da CDU à presidência da Câmara 
Municipal, o senhor Rogério Cação. Acrescentou que tinha sido como levar os anjinhos 
ao céu, um pedido de “vote em mim”, porque não se fazia política levando setecentas 
pessoas a passear. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que não costumava, por norma, responder a autênticas palhaçadas, porque 

tinha sido uma atitude que ele não esperava. O senhor Américo Gonçalves sabia que ele 
tinha ido no passeio por convite da própria Universidade Sénior, instituição que 
acompanhava e na qual era professor. O senhor Américo Gonçalves julgava que ele tinha 
ido fazer campanha, mas fazia esse julgamento porque tinha uma capacidade de visão 
muito limitada. Ele não era como o senhor Américo Gonçalves, porque, se quisesse ter o 
comportamento populista que o senhor Américo Gonçalves lhe atribuiu, teria muitas 
outras formas de o fazer. Ele não estava com a Universidade Sénior, como o senhor 
Américo Gonçalves estava, desde há dois dias, ele estava desde o início. 

Solicitou ao senhor Américo Gonçalves que respeitasse as opções das pessoas. 
Acrescentou que estava com os idosos porque era um trabalho que gosta de fazer e que 
gostava de acompanhar. Trabalhava, havia muitos anos, com idosos. Pediu ao senhor 
Américo Gonçalves que respeitasse essa posição e que não fizesse suposições. 

Referiu que tinha muitos outros argumentos, não precisava de fazer populismo 
para ser candidato autárquico. Disse que o senhor Américo Gonçalves, se calhar, é que 
precisava dessas coisas, mas ele não precisava. 

Disse que o respeito era muito bonito, porque ele nunca ousaria dizer ao senhor 
Américo Gonçalves o que este lhe tinha dito. De facto, tinha estado naquela visita, com 
muita honra, tinha acompanhado os seus alunos da Universidade Sénior de Peniche. 
Tinha ido no autocarro com eles e tinha regressado também no autocarro com eles, pelo 
que eles eram testemunhas. 

Disse que o senhor Américo Gonçalves fazia melhor figura se estivesse calado, 
não costumava ser mal-educado, mas estava farto destas coisas. Estava na política com 
uma seriedade que exigia que lhe fosse reconhecida. Não alinhava em manobras, de 
qualquer espécie, para vender um produto que não tivesse a ver com aquilo que eram as 
suas ideias e aquilo que eram os seus projetos e o senhor Américo Gonçalves tinha a 
obrigação de o conhecer, porque já o conhecia há muitos anos. 

Referiu que estava a exercer o direito à indignação, todos os candidatos eram 
legítimos e todos tinham ideias, não tinha qualquer problema com isso. Todos os que 
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quisessem poderiam participar nos passeios, não o veriam a comentar isso. Gostava de 
deixar muito claro que estava na sessão na qualidade de membro da Assembleia 
Municipal, obviamente, não se dissociava da outra, mas exigia respeito. 

 
Américo Gonçalves (PS): 3 – 54:51 
Disse que tinha falado para o senhor Presidente da Câmara. Que tinha referido 

que o senhor Presidente da Câmara tinha muito orgulho naquilo que fazia e que a sua 
opinião política, ele próprio o tinha dito, antes de fazer a sua intervenção, era esta. 
Acrescentou que, na matéria em apreço, o senhor Rogério Cação que o desculpasse, mas 
não era ele que lhe iria tirar a palavra, nem o senhor Rogério Cação nem ninguém. Tinha 
algumas dúvidas se existia legalidade em algumas situações, que ele próprio tinha visto 
em público, do senhor Presidente da Câmara em exercício para com o novo candidato. 
Sublinhou que tinha falado para o senhor Presidente da Câmara e que, se o senhor 
Rogério Cação se tinha sentido tocado, o problema era dele. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que só tinha reagido porque o senhor Américo Gonçalves tinha citado o 

seu nome. Julgava que toda a gente tinha ouvido o que tinha sido dito. O senhor Américo 
Gonçalves tinha-o citado, colocando nele uma intencionalidade, e tinha sido sobre essa 
intencionalidade a sua intervenção, e mais nada. Admitia que, se o senhor Américo 
Gonçalves fosse candidato, tivesse agido assim, mas ele não o fez, gostaria de deixar isso 
muito claro. Acrescentou que não via a política assim, poderia não ter futuro nenhum, 
mas não via a política como o senhor Américo Gonçalves a entendia. Quem o conhecia 
bem sabia que estava a falar com toda a seriedade e com toda a verdade. Não era essa a 
sua forma de estar na política, nem nunca haveria de ser. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a intervenção do senhor Rogério Cação ficaria registada como defesa 

da honra e da citação do seu nome. 
 
Sérgio Leandro (CDU): 3 – 27:12 
Disse que, com todo o respeito que tinha pelo senhor Américo Gonçalves, 

lamentava todo o episódio que tinha acabado de suceder na sessão Assembleia 
Municipal. Não acreditava que o senhor Rogério Cação tivesse ido em pré-campanha ou 
campanha. Achava que isso não poderia ter sido dito de maneira leve como o foi. 

 
Jacinto Oliveira (CDU): 
Disse que, depois de ter ouvido o que acabara de ouvir do senhor Américo 

Gonçalves, afirmava que o senhor Américo Gonçalves estava a aproveitar-se da 
Assembleia Municipal para fazer campanha política e que gostaria de saber se o senhor 
Américo Gonçalves gostava daquela sua afirmação. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara não se tinha referido à questão dos 

ofícios da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
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Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 3 – 28:42 
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que a presidência da Câmara 

Municipal devia um pedido de compreensão, relativamente à Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, mas existiam questões que eram muito procedimentais. A senhora 
Presidente da Assembleia Municipal tinha-lhe telefonado a alertar para o facto de a 
proposta de atribuição de apoio à Freguesia de Atouguia da Baleia não ter sido enviada 
pela Câmara Municipal à Mesa Assembleia Municipal, mas esse apoio era inquestionável 
e estava agendado para a reunião seguinte da Câmara Municipal. 

Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que havia 
situações difíceis, no que dizia respeito às fases de campanha e pré-campanha eleitorais. 
Toda a gente sabia que ele era Presidente da Câmara Municipal, pelo que, às vezes, não 
era fácil, mas, não utilizaria essa circunstância, como era evidente, contudo, haveria 
sempre oportunidades para as pessoas poderem utilizar esse tipo de argumento. 
Rejeitava, em absoluto, que tivesse havido intenção de favorecer uma campanha, fosse 
de quem fosse. Os convites tinham sido endereçados no quadro do voluntariado e do 
trabalho concreto que tinha sido feito. Achava que o senhor Américo Gonçalves tinha 
sido muito injusto. O trabalho do senhor Rogério Cação na Universidade Sénior de 
Peniche era conhecido e todos sabiam que ele tinha criado momentos muito alegres, 
através de sucessivas peças de teatro, para além de que o senhor Rogério Cação tinha 
mais de sessenta anos, que era uma das condições para participar no passeio. 

Sobre a certificação STOKE disse que, felizmente, tinham parceiros muito 
interessantes. A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar era um desses parceiros 
e tinha sido quem tinha estimulado a certificação com pareceres e com a validação por 
parte do próprio presidente do Instituto Politécnico de Leiria. A questão das reservas de 
surf também tinha sido colocada, mas a avaliação que tinham feito, relativamente ao 
reconhecimento, tinha a ver com a capacidade para corresponder ao que seriam as 
exigências relativamente a uma reserva de surf. Este reconhecimento tinha feito Peniche 
pioneiro na dimensão do STOKE e ele estava muito confortável pela proposta que tinha 
apresentado à Câmara Municipal e que tinha sido aprovada e estava também muito 
confortável pelo facto de estarem acompanhados por uma escola e por um gabinete de 
investigação na área do turismo que merecia os seus melhores créditos. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que: 
Relativamente à questão dos gastos, havia uns que pensavam que eram gastos e 

outros que pensavam que eram investimentos. A questão da certificação STOKE tinha 
resultado, claramente, daquilo que era a parceria com a Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar, na temática da certificação e da sustentabilidade dos destinos do surf;  

Para ajudar um pouco o senhor Ademar Marques, relativamente às reservas e à 
certificação STOKE, as reservas tinham como missão a proteção das ondas e do território 
e a certificação STOKE era a definição de critérios que permitissem a sustentabilidade do 
destino do surf; 

O projeto surgiu da aproximação e da sugestão da própria Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar, para que se avançasse nesse destino, e não era só uma 
questão de uma viagem. O projeto tinha resultado do que tinha sido o apoio a um 
investigador que estava a concluir a tese de mestrado. 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que a questão era precisamente o facto de a avaliação competir à Câmara 

Municipal e não à escola. A parceria era louvável e ainda bem que a escola a apoiava, 
mas a avaliação competia à Câmara Municipal. A avaliação teria de ser se aquele seria o 
melhor investimento a fazer, ou se outros investimentos em produtos semelhantes teriam 
mais retorno para a Câmara Municipal. Era um investimento numa certificação que tinha 
um retorno e poderia haver outros investimentos, noutras certificações. Esse trabalho 
poderia ter sido feito, ele próprio tinha perguntado se tinha sido feito, não estava a 
afirmar que não tinha sido feito, poderia ter sido feito pelo aluno, ou seja, o aluno poderia 
ter avaliado várias hipóteses de certificação e concluído que aquela seria a melhor. Não 
estava a dizer que não era, simplesmente achava que a boa gestão do dinheiro público 
implicava aquele tipo de análise. Foi esse o princípio da sua avaliação, para além da 
questão da oportunidade temporal, que lhe parecia questionável. Se houvesse retorno 
seria um investimento, senão seria um gasto. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que estava na sessão como membro da Assembleia Municipal e não como 

representante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que o trabalho não tinha a ver com um mestrando, o mestrando estava 

enquadrado pelo Gabinete de Investigação e Turismo, com os professores que 
acompanhavam a tese de mestrado, e estava acompanhado por um centro de 
investigação da Califórnia, que tinha uma experiência enorme. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que era natural que, com pouca informação, se tirassem conclusões que não 

fossem muito assertivas, ou que não fossem totalmente assertivas, por isso, recomendava 
ao senhor Presidente da Câmara que informasse a Assembleia Municipal e divulgasse os 
projetos que estavam em curso. Por vezes, acontecia que existiam projetos interessantes, 
que estavam em curso, mas, como a informação não era passada, a avaliação e a bondade 
desses projetos tornava-se mais difícil de avaliar. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃ O FINANCEIRA 

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

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

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento. 
 
Américo Gonçalves (PS): 3 – 47:14 
Disse que: 
Sabia que era um incómodo nas sessões da Assembleia Municipal, mas o senhor 

Presidente da Câmara tinha saltado a apresentação do relatório das atividades 
municipais e tinha falado apenas daquilo que lhe interessava, mas ele próprio iria fazer 
alguns esclarecimentos de que o senhor Presidente da Câmara poderia não se ter 
lembrado; 

A dívida do Município, em novembro de 2014, era de sete milhões, setecentos e 
noventa e seis mil e trezentos e vinte e quatro euros. Em novembro de 2015, tinha mais 
um milhão, eram oito milhões, oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e trinta e oito 
euros. Em novembro de 2016, baixou para sete milhões, quatrocentos e quarenta e três 
mil e vinte euros. O senhor Presidente da Câmara tinha dito, e bem, que, àquela data, a 
dívida estava em sete milhões, quatrocentos e sessenta mil euros, mas ele estava 
interessado era no valor da dívida quando o senhor Presidente saísse da Câmara 
Municipal, ou quando a Assembleia Municipal fizesse a análise das contas, em novembro 
de 2017, com o novo executivo municipal, para ver se, de facto, os valores referidos 
estavam corretos; 

O senhor Presidente da Câmara tinha dito, no ano anterior, que as horas 
extraordinárias, em 2016, teriam um valor de cerca de cem mil euros, depois, como se 
pôde verificar pelos documentos, foram cento e setenta e cinco mil; 

Na informação escrita do senhor Presidente da Câmara, que tem uma grande 
quantidade de páginas, estava a descrição dos montantes totais dos ajustes diretos em 
regime simplificado, ajustes diretos em regime geral e acordos quadro, com mais meia 
dúzia de páginas. Porque, o senhor Presidente da Câmara, até colocava na informação 
que o eletricista tinha ido apertar o interruptor, que o canalizador tinha ido pôr a torneira 
e que um outro operário tinha ido colocar um vidro. Mas, a dívida contraída, que era só 
de trezentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa euros, não era obrigatório colocar, 
porque o senhor Presidente da Câmara não tinha de passar cartão a ninguém, porque, 
por serem valores até cinco mil euros, não contava para nada. Estava ilustrado numa 
folha de papel um gráfico dos outros valores, mas em relação àquele, que correspondia à 
maior parte da dívida, não existia uma única referência. Tinham sido só mais meia dúzia 
de folhas de papel e a informação diria quanto se tinha gastado em almoços, em lanches, 
em isto e naquilo, mas isso não se colocava na informação; 

Na página vinte e cinco, o senhor Presidente da Câmara falava na integração da 
comunidade cigana, mas nada dizia, descreveu que tinha ido aqui, descreveu que tinha 
ido acolá, mas os ciganos iriam continuar na mesma, infelizmente; 

O documento sobre o Museu Municipal referia o número de oito mil trezentos e 
dezoito visitantes, mas gostaria de saber em que período. Desde o início do ano civil? 
Desde o último relatório para a Assembleia Municipal? De 7 de fevereiro a 2 de abril de 
2017? Se assim fosse, qual seria o número de entradas entre 2 de abril e a data de entrega 
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dos documentos? Ou seja, só se escrevia aquilo que se queria, ou melhor, só faziam chegar 
à Assembleia Municipal o que entendiam; 

As páginas trinta e nove e quarenta, referiam projetos e concursos. Tinha havido 
uma sessão temática sobre o fosso da muralha, e ele perguntava se, efetivamente, depois 
da senhora Florinda Monteiro ter feito toda a informação sobre projetos e o senhor 
professor que o senhor Presidente da Câmara contratou, que custava cerca de dois mil e 
quinhentos euros por mês, ter dado todas aquelas informações, qual era a situação do 
projeto. A informação referia que o projeto iria à Câmara Municipal, mas perguntava se 
o senhor Presidente tinha condições de o colocar a concurso antes de terminar o mandato; 

Ficou preocupado por ter ouvido a senhora Célia Marins referir o problema do 
território e ficou sem saber como é que estava esse processo. Tinha ficado um bocado 
baralhado em relação ao território; 

Na página quarenta e dois existiam algumas coisas que não percebia, 
nomeadamente a elaboração da proposta de sinalização vertical, proibição de paragens 
de estacionamento das caravanas e autocaravanas, etc. Estava outra vez escrito que se iria 
fazer o parque para autocaravanas e que se estava a fazer o projeto para aparcamento de 
autocaravanas na Consolação, um discurso que já ouvia há doze anos, aliás, lembrava-se 
de o parque das autocaravanas estar previsto para junto do centro coordenador de 
transportes, mas depois tinha passado para a zona da Consolação; 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador, ficou muito 
incomodado com uma pergunta sobre o Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei, 
nomeadamente por ele saber muito bem qual era o valor da obra. Se fossem à página 
quarenta e dois, veriam desde propostas de financiamento de caixilharia a uma 
quantidade de outras coisas que estavam incluídas, mas nunca se sabia quais eram os 
seus valores. A Escola Secundária de Peniche, que tinha uma quantidade de alunos com 
mobilidade condicionada, só em 2007 ou 2008 é que teve um elevador, o Fórum Multiusos 
da Serra d’El-Rei iria ter um elevador, não tinha nada contra o elevador, mas existiam 
escolas no concelho que, se calhar, tinham mais necessidade. 

 
Paulo Balau (PSD): 3 – 54:05 
Disse que, relativamente à situação financeira, esta continuava a registar que o 

valor da dívida do Município aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
continuava a subir, sendo o fornecedor a quem mais o Município devia. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 3 – 54:40 
Disse que a informação do senhor Presidente da Câmara Municipal referia uma 

reunião, realizada no dia 2 de maio, com a senhora Ministra do Mar, e gostaria de saber 
o que tinha sido abordado nessa reunião, especificamente, se foi referido o ponto de 
situação do esporão perpendicular ao molhe Oeste. Relativamente ao relatório das 
atividades municipais, no ponto sobre a reabilitação do Bairro Senhor do Calvário, sito 
em Peniche, o prazo para a execução dos trabalhos da empreitada terminava naquele dia, 
mas todos sabiam que a obra não estava terminada, pelo que gostaria de saber qual o 
novo prazo para conclusão da obra. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 3 – 55:48 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 
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Câmara, disse que: 
Todo o investimento que estava a ser feito no Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei 

era um investimento Municipal com retorno, porque o património do Município de 
Peniche ficaria mais rico, com dois imóveis de elevado interesse público. A instalação do 
elevador era obrigatória, por se tratar de um equipamento público com salas no primeiro 
andar; 

A Serra d’El-Rei, obviamente, agradecia muito o investimento que o Município 
de Peniche estava a fazer no Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei, assim como Atouguia 
da Baleia agradecia a aquisição da Loja dos Valas e Ferrel agradecia o grande espaço 
adquirido para a realização da festa de Nossa Senhora da Guia; 

Na sessão de setembro da Assembleia Municipal, poderia prestar a informação 
sobre o orçamento do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei, que era do conhecimento da 
Câmara Municipal, porque os projetos tinham sido aprovados por aquele órgão 
municipal. A presidência da Câmara Municipal estava a fazer de tudo para que a obra 
ficasse abaixo dos valores que tinham sido orçamentados e aprovados pela Câmara 
Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 3 58:05 
Disse que: 
O senhor Vice-Presidente, se tivesse tido mais tempo, teria dito que, apesar de, 

no final do mês de setembro, a obra do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei estar 
concluída, a presidência da Câmara Municipal iria solicitar aos serviços que 
disponibilizassem uma informação dos custos à data sessão; 

O senhor Américo Gonçalves utilizou a expressão incómodo, o que não o 
incomodava nada. A perceção do senhor Américo Gonçalves era de que, ao fazer 
perguntas, incomodava, mas o facto era que não incomodava. Até era muito interessante, 
porque permitia que se conhecesse melhor o senhor Américo Gonçalves e, na intervenção 
anterior, tinham visto, em sua opinião, uma faceta menos interessante, mas, 
simultaneamente, permitia que a presidência da Câmara Municipal prestasse mais 
informação à Assembleia Municipal; 

Não sabia se se recordam, mas, no seu primeiro mandato como presidente da 
Câmara Municipal, era acusado de dar informação a mais. A Assembleia Municipal dizia 
que a informação que era prestada pela presidência da Câmara Municipal deveria ser 
mais trabalhada. A presidência da Câmara Municipal manteve o tipo de informação que 
prestava, ou seja, todos os serviços do Município contribuíam para a informação. A 
presidência da Câmara Municipal não alterava as informações que eram prestadas pelos 
serviços e, normalmente, ele próprio nem via a informação final; 

A informação que estava a ser apreciada reportava ao período de abril a junho 
de 2017, pelo que o número de visitantes do Museu Municipal reportava a esse período; 

Relativamente à questão do fosso da muralha, o concurso já tinha sido lançado; 
O processo do aparcamento de autocaravanas estava em desenvolvimento; 
Sentir-se-ia incomodado se, na dimensão cultural, a Coligação Democrática 

Unitária não deixasse uma marca e, às vezes, ficava incomodado por não haver 
reconhecimento. No fim do mandato, o Município ficaria com uma rede museológica 
muito interessante, que valorizava o concelho de uma forma polinucleada; 

Sobre a questão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, colocada 
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pelo senhor Paulo Balau, o Município estava a cumprir com os prazos de pagamento, ou 
seja, não tinha pagamentos em atraso; 

Quanto à questão do senhor Henrique Estrelinha, a reunião com a senhora 
Ministra do Mar, no dia 2 de maio, tinha sido solicitada por si próprio, tendo sido 
abordadas as questões do porto de pesca, nomeadamente a dragagem e o esporão 
perpendicular ao molhe Oeste, do SMARTOCEAN, do Centro de Ciência Viva, da 
descentralização de competências do Estado para as autarquias, dos estaleiros navais, da 
energia das ondas, das ex-instalações do Instituto de Socorros a Náufragos da Gamboa e 
das forças de segurança no porto de pesca; 

Sobre a questão da reabilitação do Bairro Senhor do Calvário, estavam concluídos 
nove fogos, cinco fogos ficariam concluídos na semana seguinte e os restantes quatro 
fogos ficariam concluídos até ao final do mês de julho. 

 
Álvaro Amador (CDU): 4 – 12:11 
Disse que era de saudar os mais de setecentos visitantes que foram a Atouguia 

da Baleia e visitaram o Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. O Museu das Rendas 
de Bilros, nos dois meses anteriores, tinha tido quase dois mil visitantes. Acrescentou que 
era importante refletir a importância destes equipamentos para a atratividade do 
concelho de Peniche. 

Referiu que o Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei era um investimento, não era 
uma despesa. Acrescentou que o país tinha muitos elefantes brancos, mas, por cada euro 
aplicado naqueles equipamentos, o concelho recebia três, quatro ou cinco e o Estado 
também recebia. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Deliberação n.º 21/2017: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

que os trabalhos da sessão prosseguiriam no dia quatro de julho de dois mil e dezassete, 
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 22/2017: 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 do dia um de julho, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal declarou encerrada a primeira reunião da sessão ordinária de junho 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 
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setembro, que eu, Ana Isabel Nunes, Técnica Superior do Departamento Administrativo e 
Financeiro, subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa assino. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

A Técnica Superior, 
 

(assinado no original) 
_____________________________________ 


