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ATA N.º 57/2017 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEBRO DE 2017 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique 

Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo 

Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, extraordinariamente, a 

Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2018 – 

Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Documentos previsionais do Município de Peniche, para o ano de 2018 – 

Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2018 – Pelouro das 

Finanças.----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Aprovação da min  uta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas e dez minutos, encontrando-

se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças, em regime de substituição, e Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de 

Administração e Finanças, durante toda a reunião. --------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

-Agradeceu os contributos que foram dados para as Grandes Opções do Plano para 2018, 

especialmente ao senhor Vereador Rogério Cação pelo trabalho que enviou, e mais uma vez, aos 

serviços da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

1) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2018 – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1706/2017: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 
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do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com três votos a 

favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche, 

dois votos contra, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata e 

duas abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista e Coligação 

Democrática Unitária, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta das Grandes 

Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2018, conforme proposta apresentada 

pelo senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e da Coligação 

Democrática Unitária informaram que iriam entregar declaração de voto sobre este assunto. ------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que, em relação ao documento apresentado, está mais 

percetível, registando como positivo. Referiu que o documento mantém do ponto de vista 

estratégico a mesma estrutura, porque nas questões essenciais, áreas como, o Turismo, a Saúde, a 

Educação, e outras, continua a apresentar um conjunto de generalidades que não respondem, no 

concreto, às necessidades de desenvolvimento. Disse que as Grande Opções do Plano não referem 

medidas ou incentivo ao investimento, ou à criação de emprego. Referiu o Parque de Ciência e 

Tecnologia do Mar, dando conta que a última Câmara Municipal assumiu que este parque era 

necessário, e era estratégico, para o desenvolvimento económico do concelho, porque tinha a ver 

com informação, desenvolvimento e tecnologia do mar. No documento apresentado das Grandes 

Opções do Plano, enuncia-se que o Parque de Ciência e Tecnologia do Mar pode não ser uma 

realidade nos próximos quatro anos, com o que não pode concordar, até porque, a Câmara 

Municipal já votou e é uma realidade. Disse que o documento não refere medidas concretas sobre 

a Barragem de São Domingos e que estão omissos no documento, o Autocaravanismo, o 

acampamento de etnia cigana, as concessões municipais, a Casa de Cultura de Ferrel, o Museu da 

Serra d`El-Rei e festa do concelho. Referiu que não era sensato o documento referir a venda de 

edifícios municipais, sem o assunto ter sido presente à Câmara Municipal. Relativamente à 

Cultura, Fortaleza de Peniche e Muralhas, o documento não acrescentou nada. Deu conta que, em 

relação à Loja dos Vala, as Grande Opções do Plano referem a substituição da cobertura baseado 

num protocolo, mas que apesar de ter existido uma tentativa, por falta de entendimento das partes, 

o protocolo não foi firmado. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o documento teve 

uma melhoria evidente, mas na realidade existem áreas muito desenvolvidas e outras que 

continuam muito genéricas, com falta de objetividade, relativamente ao que será a atuação da 

Câmara Municipal para o ano 2018. Relativamente à referência feita à Administração Central, está 

pouco objetiva, nomeadamente a relação com a Docapesca, que seria importante estar mencionada. 

Disse que não existia referência a estacionamento, dando conta que o centro da cidade tem falta 

de lugares para estacionamento. Referiu o problema existente na zona velha e centro da cidade, 

sugerindo fazer-se um estudo para a elaboração do ordenamento do trânsito. Em relação ao 

Mercado Municipal, o documento não faz referência ao tipo de melhorias necessárias. Disse que, 

a agricultura, caminhos rurais, educação e turismo, têm pouca objetividade, estão pouco 

desenvolvidos. O senhor Vereador Rogério Cação disse que o documento das Grande Opções do 

Plano melhorou, na forma, na substância e na objetividade, referindo que não há necessidade de 

estar mencionado no documento tudo o que se vai fazer, mas sim as grandes áreas, dando os 

parabéns a quem fez as alterações. O senhor Presidente da Câmara referiu que as Grande Opções 

do Plano refletem o que neste momento é prioritário, não querendo mencionar assuntos que não 

poderá cumprir. Disse que as Grande Opções do Plano de 2019 irão ter muito mais objetividade. 

Disse que o documento não refere que irão abandonar o projeto do Parque de Ciência e Tecnologia 

do Mar, apesar de se ter abstido na Assembleia Municipal, referindo que o parque será uma mais-

valia. Em relação à Barragem disse não querer criar falsas expetativas e que pretende aprofundar 

o assunto com a Agência Portuguesa do Ambiente para posteriormente, ser discutido na Câmara 

Municipal. Deu conta que, em relação à habitação social, a medida do arrendamento apoiado, está 
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a ser avaliado, poderá ser uma das boas soluções. Disse que os esgotos do Fosso necessitam de 

uma avaliação. Referiu que o orçamento municipal não poderia ser estendido. Em relação a 

estacionamento, concordou com o que foi dito. Disse que iria ter uma reunião com os comerciantes 

do Mercado Municipal no sentido de se criar, sem grandes investimentos, melhores condições. 

Deu conta que existem assuntos que não estão referidos ou estão pouco desenvolvidos nas Grandes 

Opções do Plano, mas que são evidentes, tais como: o apoio escolar, a fruta escolar, o Turismo. 

Relativamente à Agricultura, disse ser necessário aprofundar o assunto. O senhor Vereador Filipe 

Sales agradeceu o reconhecimento feito pelo senhor Presidente da Câmara. Disse que existe falta 

de objetividade, dando como exemplo, o Mercado Municipal. Referiu que a área do Turismo, 

sendo um setor chave para a economia do concelho de Peniche, merece um aprofundamento e um 

cuidado devido, que não se reflete nas Grandes Opções do Plano. Disse que, no documento, deveria 

estar evidenciado a preocupação com a valorização do território, com áreas chaves e ideias 

concretas. Apesar de já ter sido referido, mencionou a falta de alusão à Etnia Cigana. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão referiu existirem desequilíbrios nos conteúdos, dando como exemplo, 

os temas para a ação social. Disse que, a maioria das propostas que mencionou, muitas delas não 

têm investimento. Relativamente aos quadros comunitários, que estão demasiado detalhados, 

perguntou pelos projetos, porque sem projetos não se conseguirá fazer candidaturas para obter 

verbas. Falou que a promoção de eventos, nomeadamente as festas do concelho, eram uma forma 

estratégica para atrair pessoas. O senhor Presidente da Câmara disse que, neste momento, as 

prioridades são: o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, a 2.ª fase do Fosso das Muralhas, a antiga 

Central Elétrica e o Plano Diretor Municipal. --------------------------------------------------------------        

 

2) Documentos previsionais do Município de Peniche, para o ano de 2018 – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1707/2017: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com quatro votos a 

favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche e 

da Coligação Democrática Unitária, dois votos contra, dos membros da Câmara Municipal eleitos 

pelo Partido Social Democrata e uma abstenção, do membro da Câmara Municipal eleito pelo 

Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta dos documentos 

previsionais do Município de Peniche, para o ano de 2018, conforme proposta apresentada pelo 

senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2018 – Pelouro das Finanças:----  
Deliberação n.º 1708/2017: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atendendo ao preceituado no 

n.º 3 no artigo 28.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche e da Coligação Democrática Unitária, e três 

abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata e Partido 

Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta do Mapa de Pessoal do 

Município de Peniche, para o ano de 2018, conforme proposta apresentada pelo senhor Presidente 

da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1709/2017: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, 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. ----------------------------  
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ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial 

nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes 

Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. -  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

29 de janeiro de 2018, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

 

 

_____________________________________ 

 

A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

 

 

_____________________________________ 


