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ATA  N.º  3/2018 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 18  DE JUNHO DE 2018: 
 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, 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 Américo Araújo 
Gonçalves (PS), Licínio Pereira (GCEPP) e Carlos Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), 
respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
Afonso Rosário Costa Clara (PSD), Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), Teresa Cecília 
Batista Lopes (GCEPP) e Jorge Alberto Bombas Amador (CDU), respetivamente 
Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, de Ferrel, de Peniche e da 
Serra d'El-Rei, e dos senhores Inês Grandela Nunes Lourenço (GCEPP), Maria João 
Estevam Avelar Rodrigues (PSD), José António Bombas Amador (CDU), Ademar Vala 
Marques (PSD), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Vanda Margarida Duarte Pinto 
Ferreira (GCEPP), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Nuno Carlos Alvelos Nico 
(PSD), Rui Vasco Pereira Serpa Malheiros Cativo (GCEPP), Bruno Miguel Vieira Rasteiro 
(PSD), Maria Leopoldina de Fátima Manteigas (GCEPP), Maria Madalena de Matos 
Vilhena Sustelo Rosa (PSD), David Pedrosa Antunes (GCEPP), Ricardo José Silva Gomes 
(PSD), Andreia Alexandra Gomes Sales (PSD), Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos 
(PS), João Manuel de Jesus Gomes (PS) e Inês Fitas Cação (CDU), reuniu-se 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 da proposta da Câmara Municipal para atribuição de 

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

alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2018; 
 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para aquisição do 

serviço de auditoria externa das contas dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento, para o exercício de 2018/2021; 

 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para aquisição do 
serviço de auditoria externa das contas do Município de Peniche, para o exercício de 
2018/2019; 
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 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 
ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018; 

 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a prestação 
de contas consolidadas, relativas ao ano de 2017; 

 8) Designação de um representante do Município de Peniche para integrar o 
Conselho da Comunidade do ACES Oeste Norte; 

 9) Constituição de Comissão Municipal de Acompanhamento da Revisão do 
Plano Diretor Municipal. 

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

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

Os senhores David Pedrosa Antunes (GCEPP), Ricardo José Silva Gomes (PSD), 
Andreia Alexandra Gomes Sales (PSD), Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos (PS), João 
Manuel de Jesus Gomes (PS) e Inês Fitas Cação (CDU), encontravam-se a substituir os 
senhores António Paulo Brandão Moniz de Jesus (GCEPP), Sofia Cecílio Barradas (PSD), 
Célia Sousa Martins (PSD), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) e Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro (CDU), 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 Pedro Miguel Carvalho Maldonado 
Freitas (PS) e Álvaro André Paiva Amador (CDU), por serem os membros que se seguiam 
nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor Henrique Bertino Batista 
Antunes (GCEPP), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, a Vice-Presidente da Câmara, senhora Ana Rita Trindade 
Petinga (GCEPP), e os Vereadores, senhores Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS) e Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU). 

A sessão foi secretariada pela Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 
regime de substituição, do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada 
pelo Assistente Técnico Pedro Gomes Ferreira. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Informou, a Assembleia Municipal, que seria a última sessão secretariada pelo 

senhor Pedro Ferreira, Assistente Técnico, desejando-lhe felicidades, nas novas funções, 
no Ministério das Finanças, na repartição do Bombarral. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, em nome da bancada do Partido Social Democrata, gostaria de 

agradecer ao senhor Pedro Ferreira, a colaboração que sempre tiveram, da sua parte, na 
Assembleia Municipal e o trabalho exemplar que foi desempenhando, desejando-lhe as 
maiores felicidades no novo serviço. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que foi um privilégio ter trabalhado com o senhor Pedro Ferreira, não 

apenas na Assembleia Municipal, mas nos, quase, doze anos que esteve na Câmara 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 18.06.2018 * Livro 28 * Fl. 66 

Municipal. Disse que tinha demonstrado ser um funcionário que marcava a diferença, 
em termos de qualidade de trabalho e, em seu nome pessoal e da Coligação Democrática 
Unitária, desejou as maiores felicidades e muito sucesso porque, na sua opinião, o senhor 
Pedro Ferreira terá uma carreira brilhante pela frente. 

 
Rui Cativo (GCEPP): 
Disse que, em nome do Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche, desejava muitas 

felicidades ao senhor Pedro Ferreira, com tudo a correr bem, com um futuro brilhante 
pela frente. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP):  
Desejou as maiores felicidades ao senhor Pedro Ferreira e, como colegas, ao longo 

de vinte anos, os maiores sucessos. 
 
Maria João Avelar (PSD): 
Disse que não podia deixar de realçar as qualidades do senhor Pedro Ferreira, 

enquanto apoio à Assembleia Municipal, referindo-se, especialmente, ao mandato 
anterior, e que foi um privilégio ter o seu apoio. Disse, ainda, que sabia que iria ser um 
bom profissional em qualquer lugar, desejando-lhe as maiores felicidades profissionais e 
pessoais, em seu nome e reforçando os votos que o Partido Social Democrata apresentou. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Agradeceu, em nome do Partido Socialista, a forma correta e cordial como o 

senhor Pedro Ferreira sempre esteve e tratou cada membro da Assembleia Municipal, 
desejando-lhe as maiores felicidades na nova etapa profissional. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foi presente a ata n.º 2/2018, respeitante à sessão ordinária do mês de abril, 

realizada no dia 27 de abril de 2018, tendo sido dispensada a leitura da mesma por o 
respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia 
Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963. 

 
Posta à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida à votação, constatou-se a aprovação da ata n.º 2/2018, respeitante à 

sessão ordinária do mês de abril, realizada no dia 27 de abril de 2018, por unanimidade, 
com dezoito votos a favor. 

 
Apenas participaram na aprovação da ata os membros da Assembleia Municipal 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
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PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMEN TOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO  
 
O senhor 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. Não se registou qualquer 
intervenção. 

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇ ÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Rui Cativo (GCEPP): 
O Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche apresentou um voto de pesar pelo 

falecimento do pescador José Luís Prazeres Pinto, mais conhecido por Zé Roque. Disse 
que, perante o infeliz acontecimento, não poderiam deixar de prestar aquela singela 
homenagem ao homem, ao pescador e ao cidadão que sempre se destacou pela sua 
humildade, simplicidade e generosidade pelos quais se pautou no exercício, quer da sua 
profissão, quer nos cargos que assumiu no Grupo Desportivo de Peniche, quer no futebol 
amador ao longo de vários anos. Apresentaram as sentidas condolências à família. 

Apresentaram um voto de louvor à Universidade Sénior de Peniche que, no 
passado dia 10 de maio, comemorou o seu 10.º aniversário. Referiu que aquela instituição 
se destacava pelo mérito de proporcionar à população sénior de Peniche, oportunidades 
e espaços de cultura e lazer. Disse que era de louvar o trabalho desenvolvido pela 
Universidade Sénior e por todos os que com ela colaboram. 

 
De seguida, leu o voto de congratulação que a seguir se transcreve: 
«Um voto de congratulação pelo Dia da Marinha que teve lugar em Peniche. Somos uma 

terra de mar e de marinheiros e muito nos honrou que a Marinha Portuguesa tenha escolhido a 
nossa cidade para estas comemorações, no ano em que comemoramos 30 anos do aniversário da 
elevação de Peniche a cidade.» 

 
De seguida, leu o voto de mérito desportivo que a seguir se transcreve: 
«As coletividades do Município de Peniche têm desenvolvido ao longo dos anos, um 

trabalho notável ao nível da formação dos atletas, nas várias modalidades desportivas. Como 
consequência desse trabalho, do esforço e empenho conjunto de todos os envolvidos, dirigentes, 
treinadores e atletas, os resultados, em muito têm enaltecido o nosso município, tanto a nível 
nacional, como internacional, colocando-nos em competições desportivas do mais alto nível. Neste 
contexto, o Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche quer reconhecer e louvar o mérito de todos os 
atletas que particularmente na última época, nas várias modalidades, contribuíram para o 
desenvolvimento desportivo do concelho de Peniche, assim como, regista igualmente o trabalho 
meritório desenvolvido em épocas anteriores. 
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Na modalidade de futebol, a equipa sénior do Grupo Desportivo de Peniche, campeão 
distrital e consequente subida ao nacional de seniores e vencedor da Supertaça Distrital. Também, 
campeão distrital de Sub-15 Iniciados e subida ao campeonato nacional. 

À Secção de Badminton do Stella Maris, campeão nacional em equipas masculinas 
seniores de 2.ª divisão, duas campeãs nacionais de singulares, duas vice-campeãs nacionais de 
singulares, dois campeões nacionais de pares, dois vice-campeões nacionais de pares, um vice-
campeão de par nacional. 

Ao PAC – Peniche Amigos Clube, a todos os pais, técnicos e voluntários que se dedicam 
às crianças e aos jovens e à promoção do desporto no nosso concelho, nos últimos 20 anos e pela 
organização do primeiro triatlo jovem.  

E no ténis, a Tiago Cação, pelo seu desempenho desportivo, sendo o momento mais alto, a 
sua presença no Estoril Open.» 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Associou-se ao voto de pesar, já referido pelo Grupo de Cidadãos Eleitores por 

Peniche, pelo falecimento de José Luís Prazeres Pinto, disse que Zé Roque era o nome 
que, de forma carinhosa, lhe chamavam. Disse que teve a oportunidade de ser um dos 
seus melhores amigos de infância e que tiveram uma amizade profunda.  

Disse que a Coligação Democrata Unitária se associava à proposta apresentada, 
considerando a brutalidade do acidente, a consequência desse mesmo acidente, a bordo 
da traineira “Mestre Comboio”, mas, também, por aquilo que o Zé significava, por ser 
um homem simples, que teve vários cargos no futebol amador, como foi referido e, no 
Grupo Desportivo de Peniche, sem dúvida nenhuma, ligado ao Independente, em termos 
de futebol amador.  

Referiu que a Coligação Democrática Unitária pretendia alargar as condolências, 
além da família, ao mestre da embarcação, aos camaradas da embarcação, que sofreram 
imenso, porque o Zé era um homem que toda a gente gostava e respeitava.  

Disse que era importante aquele voto de pesar, que poderia ser votado em 
conjunto, com o que já foi apresentado, considerando que eles se complementam em 
termos de conteúdos e objetivos. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, para além dos votos de louvor que o Partido Socialista iria apresentar, 

associaram-se aos votos proferidos pelo Grupo Municipal da Árvore, relativamente à 
Supertaça que o Grupo Desportivo de Peniche ganhou e, também, ao campeonato 
distrital e a consequente subida ao campeonato nacional. 

Apresentou um voto de louvor ao Sporting Clube Vila Maria, pela vitória no 
campeonato distrital de Leiria do INATEL. 

 
De seguida, leu o voto de louvor que a seguir se transcreve:  
«No passado dia 27 de março, o Sporting Clube Vila Maria sagrou-se Campeão distrital 

de Leiria da Liga INATEL. Esta equipa, constituída por jogadores não profissionais de futebol, 
conquista com larga vantagem, um título distrital de futebol. Este resultado é um orgulho para 
toda a direção, equipa técnica e jogadores, que com grande esforço e dedicação conquistaram este 
título. A Assembleia Municipal, reunida em 18 de junho, felicitou o Sporting Clube Vila Maria 
pela conquista do campeonato distrital de Leiria da Liga INATEL. Obrigado.» 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 18.06.2018 * Livro 28 * Fl. 69 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Apresentou um voto de louvor ao senhor Nelson Luís, que é também autarca da 

Freguesia de Ferrel, eleito pelo Partido Social Democrata, que ficou em 10.º, num conjunto 
de quatro provas, no Campeonato Nacional Individual de Pesca Submarina. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata se associava à generalidade dos votos 

apresentados e, em especial, ao voto de pesar, considerando, também, as circunstâncias, 
particularmente, difíceis em que aconteceu aquele acidente e tudo aquilo que 
representava para aquele barco e para a comunidade dos pescadores. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Propôs, à mesa, que fossem transmitidos, a todas as pessoas que foram 

mencionadas, os votos de louvor, de pesar e congratulações. 
 

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: 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
Relativamente ao IP6, decorreu, naquele dia, o concurso para a conceção e 

construção do mesmo;  
A obra era de grande importância, e como todos sabiam, obrigou a um corte na 

via em julho de 2017, e quase um ano depois, ainda se está na fase de apreciação das 
propostas do concurso; 

Caso tudo corra bem, a obra ficará concluída no segundo semestre do próximo 
ano, na melhor das hipóteses, isto se não houverem concorrentes a contestar, que obrigará 
a esclarecimentos, interrupção de prazos, etc...; 

Este verão e o próximo, irão existir três períodos importantes para o concelho de 
Peniche, em que o IP6 irá estar naquela situação. 

Gostaria de informar a Assembleia Municipal, para uma situação que o chamou 
à atenção, que está escrito no caderno de encargos, que uma das condicionantes dos 
concorrentes era garantir o funcionamento de uma faixa de rodagem no decurso da obra, 
podendo, à partida, ser uma boa notícia; 

Sublinhava a palavra “risco”, manifestando a sua preocupação; 
A acompanhar aquela preocupação sobre a necessidade de intervenção no IP6, 

também existem problemas na estrada que liga Torres Vedras à Lourinhã, mais 
concretamente na Marteleira, com o abatimento de uma parte da via, ou seja, os acessos 
ao concelho de Peniche estão com dois problemas graves.  

 
Madalena Rosa (PSD): 
Disse que: 
Na continuidade da sua intervenção na anterior Assembleia Municipal, 
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pretendia saber qual era o ponto de situação relativamente aos autocarros que efetuam 
os circuitos turísticos na região, mas que, infelizmente, não chegam a Peniche e sobre os 
quais, o Senhor Presidente da Câmara disse que estava a estabelecer contacto; 

Mantendo-se no tema turismo e hospitalidade, no turismo ser hospitaleiro, era 
receber muito bem os turistas que nos visitavam e ao mesmo tempo oferecer serviços de 
excelência, mas ao verificar certas lacunas, questionou sobre que género de hospitalidade 
tinha a cidade de Peniche para oferecer, nomeadamente: 

A falta de segurança sentida pelos turistas no Parque Municipal de Campismo e 
Caravanismo de Peniche; 

A falta de infraestruturas que permitissem a realização de piqueniques, 
especificamente, no Campo da Republica, para os visitantes que chegam em excursões; 

Eram escassas e degradadas as condições das instalações sanitárias públicas da 
cidade; 

A forma como o mapa da cidade era apresentado no Posto de Turismo, sob a 
forma de uma mera fotocópia a preto e branco, sem qualquer tipo de informação turística; 

As calçadas degradadas, a sujidade das ruas e a recolha do lixo que se têm 
mostrado ineficazes, especialmente, nos fins-de-semana e feriados, questionando como 
iria ser em pleno verão;  

Pretendia perguntar ao Senhor Presidente da Câmara, o que pretendia realizar, 
por forma a criar um turismo diferenciador e hospitaleiro que assegure, 
simultaneamente, o bem receber e ao mesmo tempo a qualidade de vida dos moradores. 

 
Andreia Sales (PSD): 
Disse que estavam no final de mais um ano letivo, as famílias estavam a 

organizar-se, as matriculas, no pré-escolar e no primeiro ciclo, decorreram entre 15 de 
abril e 15 de junho, e uma vez que houve uma alteração à legislação, com o novo despacho 
normativo 6/2018, a questão do apoio, talvez fique mais condicionada, ou seja, foram 
efetuadas matriculas, tanto no pré-escolar como no primeiro ciclo, condicionadas à 
resposta e apoio que pudesse surgir da parte da autarquia, na componente de apoio à 
família.  

Deu conta que o pré-escolar não tinha refeições nem prolongamento de horário 
e o primeiro ciclo não tinha prolongamento de horário e as refeições eram feitas, fora dos 
espaços escolares, sem transporte deslocando-se as crianças a pé, com qualquer condição 
atmosférica.  

Referiu que, em setembro, se iria iniciar um novo ano escolar e gostariam de saber 
o que a atual Câmara Municipal tinha definido sobre as questões, anteriormente, 
referidas.  

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
O grande problema do Município de Peniche era o facto de o concelho não estar 

estruturado, começando no interior da Câmara Municipal, que ainda não está 
estruturada, existindo muitas dificuldades e insuficiência; 

Muitas das questões que levantam, talvez, nem dali a três anos estarão resolvidas, 
como não foram resolvidas nas últimas dezenas de anos;  
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Assumiu em reunião de Câmara e, também, na Assembleia Municipal, que o 
turismo era a questão mais estratégica que o concelho tinha, o que significa que o seu 
grupo estava a trabalhar para que a situação se alterasse e para que houvessem melhores 
condições para corresponder com melhor qualidade, com melhores capacidades, àqueles 
que nos visitam mas, também, aos que vivem em Peniche; 

Relativamente à falta de segurança no Parque Municipal de Campismo e 
Caravanismo de Peniche, estavam a ser tomar medidas. Informou que estava a ser 
adjudicado um sistema de Videovigilância;  

Todo o sistema de segurança estava a ser repensado, mas que existem 
dificuldades de contratação de pessoas e de serviços, até porque, para contratar e para 
desenvolver os processos, os serviços da Câmara Municipal de Peniche têm que estar 
preparados para os fazer; 

Muitas vezes as dificuldades começam, não porque as pessoas não tenham 
vontade, mas por não haver condições; 

A questão das casas de banho públicas, era recorrente, tendo já falado muitas 
vezes, numa outra qualidade, que não existia uma única que fosse digna; 

Não sabia se os autarcas queriam criar condições para se fazerem piqueniques no 
Campo da República. Referiu que não concordava com o estacionamento de autocarros 
no Campo da República;  

Estava a aguardar a aprovação de um projeto, para a construção de alguns 
passeios, novos, e de mais algumas infraestruturas, para que, posteriormente, seja 
presente a reunião de Câmara alterações para o Campo da República, para serem 
discutidas, não concordando com um campo para piqueniques no Campo da República 
nem com o estado em que se encontra; 

Relativamente à limpeza, há dificuldades em contratar, continuando a Câmara 
Municipal com um número insuficiente de pessoas para corresponder às necessidades; 

Fez reuniões com todos os setores da Câmara, uma delas foi com os trabalhadores 
do armazém da Divisão de Energia e Ambiente, tendo ficado surpreendido, que com 
tantas dificuldades, as ruas consigam estar limpas com tão poucos trabalhadores;  

A Câmara Municipal tinha muitas insuficiências, quer sejam técnicas, 
administrativas e operárias, sendo o Setor de Higiene e Limpeza o mais afetado; 

No orçamento, está previsto a aquisição de um carro de cerca de duzentos mil 
euros, para lavagem de contentores e de ruas, não tendo, ainda, sido possível publicitar 
o concurso. Está, também, previsto a aquisição de quatro carrinhas de caixa aberta com 
sete lugares; 

Desejava muitas felicidades ao Pedro Ferreira, mas lamentava o facto de os 
serviços perderem bons funcionários;  

Era necessário colocar as concessões municipais a funcionar, com dignidade; 
Era necessário ordenar todo o concelho; 
Qualquer um dos candidatos, que concorreu, à Presidência da Câmara Municipal 

de Peniche, poderia ter encontrado a Câmara Municipal organizada e o território, mais 
ou menos, ordenado, o que não aconteceu. Referiu que, relativamente a ordenamento, 
todas as praias e todas as melhores áreas que existem em Peniche, deveriam estar melhor 
tratadas no concelho, mas estão por tratar, desde o Cabo Carvoeiro até ao Baleal, os 
Supertubos, a Consolação, São Bernardino, a Papôa, a Gambôa e o Porto da Areia; 
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Em relação à questão do ano escolar, entendem a educação como uma questão 
estratégica e por isso estavam a apostar, fortemente, naquela área; 

Estava a fazer experiências, estando uma delas a ser desenvolvida pelo 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, na Escola da Prageira; 

Estavam a avaliar outros métodos de ensino, podendo não haver, ainda, 
condições para avançar este ano;  

Relativamente às refeições, a maior dificuldade era o transporte das crianças; 
Em relação aos prolongamentos, estava a ser avaliado, devendo assumir-se que 

poderia haver um custo, significativamente, acrescido, que o Município terá que 
suportar; 

A questão da alimentação tinha que ser uma aposta, mas a dificuldade era saber 
se iria haver condições para este ano. Disse, ainda, que iria ser alterada a forma de 
confeção das refeições.  

 
Madalena Rosa (PSD): 
Esclareceu que não referiu que pretendia infraestruturas no Campo da 

República, apenas lamentou as condições existentes para quem visita a cidade. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Lançou um desafio ao Senhor Presidente da Câmara, para que tentassem, até ao 

final do ano, resolver o problema dos semáforos, frente ao Posto dos CTT, em Atouguia 
da Baleia. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que achava que o problema dos semáforos, em Atouguia da Baleia, 

estivesse resolvido. Solicitou que fosse enviado por escrito o que era, ainda necessário 
remover e que daria um prazo para que fossem retirados, caso não acontecesse, iriam 
ambos fazê-lo.  

 
Nuno Nico (PSD): 
Disse que: 
Tendo chegado o verão e as praias serem um ex-libris e um foco de atenção, a 

bancada do Partido Social Democrata, perguntou que medidas estavam a ser tomadas 
para o estacionamento no Fosso das Muralha e na Consolação; 

Nas arribas, existia sinalética que não era respeitada pelos condutores, onde se 
vêm carros estacionados onde não deveria estar, perguntou porque não se avançava para 
uma limitação física, com toros de madeira, ao longo das mesmas;  

Existia um outro assunto, primordial, para a atração turística, que seriam todos 
os acessos de praia, em Peniche. Perguntou onde estavam os chuveiros que existiam na 
Praia do Baleal, se iriam manter-se as latas de Ice Tea, já envelhecidas, não sendo dignas 
de um turismo de qualidade e, como tal, solicitou ao senhor Presidente da Câmara que 
definisse, turismo de qualidade;  

Gostaria de saber, de que forma o senhor Presidente da Câmara, via aquele 
assunto, sem se justificar, constantemente, com falta de verbas, que era um argumento 
que utilizava para tudo, lembrando que poderia ser feito um chuveiro com um barrote e 
dois metros de tubo galvanizado; 
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A bancada do Partido Social Democrata, gostaria de questionar, qual era a 
ambição estratégica, quando resolveram encher de terra, um acesso à praia da Gambôa, 
o principal acesso, da principal praia de Peniche; 

Voltava a lembrar, sem dúvida, as palavras do Senhor Presidente da Câmara, na 
altura em que era candidato, as promessas constantes de possibilidade de poder resolver, 
sempre, todos os problemas, sabendo-se que as coisas não seriam assim, perguntou de 
que forma pretendia contornar aqueles assuntos. 

 
Bruno Rasteiro (PSD): 
Disse que: 
Com a chegada do verão, em todas as cidades turísticas se procura o mercado 

municipal. Na sua opinião, o Mercado Municipal de Peniche parece-lhe estar ao 
abandono, havendo lojas fechadas e a venda é desregulada. Perguntou se tinha alguma 
solução para aquela situação; 

Face à possível transferência de competências das Zonas Portuárias da 
Administração Central para o poder local, perguntou se foi pensado resolver os 
problemas, que se têm vindo a alastrar, ao longo dos últimos anos, na zona da Marina do 
Recreio; 

Uma vez que Peniche era uma cidade que tem vindo a apostar no turismo, a zona 
portuária apresenta um estacionamento degradado, sem vigilância; 

Os turistas queixam-se da falta de sinalização nas zonas de embarque para a Ilha 
da Berlenga ou para a Pesca Desportiva; 

Deveria ser criado um local apropriado para a recolha dos resíduos, que ali são 
colocados e, também, em articulação com o Clube Naval de Peniche, ser retirada a grua, 
que lá se encontra, para um outro local;  

O agradou a iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, na concessão de 
tolerância de ponto, na próxima quarta-feira, aos trabalhadores do Município, mas, ao 
longo do último mês, foi-lhe questionado, porque razão a Câmara Municipal não 
respondia à Federação Portuguesa de Futebol, que enviou e-mails e tentou entrar em 
contacto, para a doação de cinquenta bilhetes ao Município, fazendo este o que 
entendesse. Fez referência a vários Municípios, tais como, o Município da Lourinhã, do 
Bombarral e muitos outros Municípios, do Continente e Ilhas, que se deslocaram ao 
último jogo da Seleção de Portugal, para a apoiar, perguntou qual o motivo de não ter 
sido dada resposta. 

 
Carlos Policarpo (GCEPP): 
Disse que Peniche era, efetivamente, uma terra que tinha como desígnio, o 

turismo, porque a pesca já o foi e a agricultura tem alguns problemas estruturais. 
Para quem visita Peniche, na sua opinião, relembrando que já tinha existido, seria 

importante haver um placard informativo, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, para que 
quem visitasse Peniche, tivesse conhecimento das iniciativas programadas para o 
concelho, possa ter vontade de voltar. Sugeriu que a Câmara Municipal pensasse em 
colocar um placard digital, que, julga, se poderá pagar a si próprio, através do ónus de 
empresas privadas se divulgarem, achando ser uma iniciativa de louvar. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
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Disse que: 
Relativamente ao estacionamento no Fosso das Muralhas, solicitou à Associação 

Portuguesa do Ambiente, numa reunião técnica que tiveram, que fosse autorizado, 
provisoriamente, a criação de uma zona de estacionamento junto ao fosso. A proposta 
está a ser trabalhada e se for dada autorização, irão fazê-lo. Referiu que defendia a 
retirada, de grande parte, do estacionamento e circulação, nas proximidades da Gambôa; 

Em relação à Consolação, estava a ser elaborado um projeto, na Câmara 
Municipal, para o espaço existente, junto à praia, que está muito degradado, para ser 
asfaltado e ordenado de outra forma. Deu conta que a Câmara Municipal não tinha 
capacidade, havendo muitas prioridades, inclusive, a Freguesia de Ferrel e a Freguesia 
de Atouguia da Baleia já solicitaram a elaboração de diversos projetos, mas estão numa 
lista à espera;  

A questão das barreiras, estava de acordo com as barreiras na marginal, referindo 
que a Divisão de Obras Municipais, estaria a analisar uma proposta para ser presente a 
reunião de Câmara; 

O que foi referido em relação ao dinheiro não era desculpa, uma vez que a 
Câmara Municipal tem dinheiro, mas tem que ser distribuído e, a ser para esta opção, 
seria ali que se gastaria; 

Defendia a sinalética, mesmo que esteticamente não fosse muito agradável, 
provisoriamente deveria ser colocada, para que se afaste os carros da marginal; 

Em relação ao encher de terra na principal praia da Gambôa, não entendeu;  
Existiam alguns chuveiros e informou que existia a possibilidade de ser 

preparada uma candidatura para terem mais alguns, mas o que entendia era que teriam 
que pensar no concelho como um todo; 

Em relação às promessas, tinha o programa bem presente e sabia o que lá estava 
escrito. Referiu que não foram promessas, porque gostaria de realizar tudo para 
corresponder às necessidades do concelho; 

Estava com a sua equipa, na Câmara Municipal, há oito meses, e que todos 
tinham o direito de o questionar como se lá estivessem há três anos, o que, ao contrário 
de muito gente, lhe servia de incentivo; 

O seu programa era um rol de inquietações, de desafios e uma provocação para 
poderem discutir os problemas e, a área que tem que ser mais discutida, na sua opinião, 
para o concelho, é a da Educação. 

Relativamente ao Mercado Municipal, tinha que ser mudado, bem como o 
mercado abastecedor; 

Foram solicitadas propostas e não receberam nenhumas, mas tinha ideias, em 
relação ao mercado, que pretendia estudar e existe, na Câmara Municipal, capacidades 
técnicas para se fazer uma avaliação, que em tempos, estava quantificado num valor que 
ultrapassava os cem mil euros; 

A questão das lojas, não o preocupava muito, havendo, inclusive, pedidos para 
o aluguer das mesmas, mas nas sua opinião, não devem ser alugadas, porque os técnicos 
têm que ter tempo para olharem para o espaço; 

Se deveria preparar uma ou duas propostas, elaboradas pelos senhores 
Engenheiros Nuno Cativo e Nuno Carvalho, que têm mais experiência, envolvendo os 
arquitetos, nomeadamente os arquitetos paisagistas, para, posteriormente, ser avaliado 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 18.06.2018 * Livro 28 * Fl. 75 

pelos senhores Vereadores e discutido pelos presentes; 
Peniche merecia um Mercado Municipal com outras condições, não só para quem 

nos visita, mas, também, para a população; 
Em relação à zona portuária, foi muito criticado, no início, por não ter feito 

reuniões com o Conselho de Administração da Docapesca. Todas as questões que foram, 
ali, levantadas, foram colocadas em reunião de Câmara, desde a transferência da Grua, à 
zona de estacionamento, que, como todos sabem, aquela zona é da responsabilidade da 
Docapesca; 

Mesmo sabendo que a Câmara Municipal não tinha condições de responder às 
suas necessidades, defendeu que teria que assumir a responsabilidade, de grande parte 
da zona portuária, porque aquela zona está localizada numa das áreas mais nobre da 
cidade; 

A transferência de competências teria que ser bem negociada, porque a área mais 
apetecível do negócio, Porto de Pesca, era comercial;  

Não conhecia bem o assunto, mas a informação que lhe deram foi que a 
Federação Portuguesa de Futebol enviou um email, à Câmara Municipal, e a resposta 
tinha que ser dada no prazo de três dias. Referiu que, antes de avançar com os convites, 
questionou a Divisão de Energia e Ambiente que lhe disse que não havia motoristas, o 
que seria, desde logo, uma dificuldade; 

A ideia do placard era uma ideia que estava a ser estudada e avaliada, assim 
como, a comunicação, que é, também, uma das áreas onde a Câmara Municipal tem 
dificuldades. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Souberam, recentemente, que numa das últimas reuniões de Câmara Municipal, 

foi presente uma proposta, de uma adjudicação já efetuada a uma empresa, para a 
elaboração de um Plano Estratégico. Perguntou se tinha sido cumprida uma regra básica, 
para quem estuda e cria políticas públicas, que era a avaliação das políticas 
implementadas. Uma vez que existia uma Magna Carta 2025, questionou se foi feita uma 
avaliação ao documento. Perguntou, também, se não teria sido melhor depositar nos 
técnicos do Município, que conhecem a terra, não se referindo ao que se gastou mas sim 
pelo conhecimento, a criar o documento. 

Na última Assembleia Municipal, o senhor Presidente da Câmara tinha dito que 
iria adjudicar o documento, mas afinal já o tinha feito. Deixou uma nota para que não 
voltasse a acontecer. 

Existia dificuldade para encontrar casa para arrendar, no concelho de Peniche. 
Referiu que o Município de Peniche deveria ter uma posição ativa naquela área e 
encontrar formas de contornar a situação. Deu conta que uma família que queira começar 
a sua vida em Peniche, teria muita dificuldades, e com uma zona histórica, desabitada e 
em ruinas, em Peniche e, também, parte da zona história de Atouguia da Baleia, não seria 
de o município pensar, não em habitação social, que, obviamente, não seria o pretendido, 
mas, aproveitando os fundos comunitários e o próprio financiamento do IFRRU, adquirir 
e recuperar alguns edifícios e, porque não vender ou fazer o arrendamento a jovens 
casais. 

Como era sabido, a zona histórica, de Peniche e o Largo da Nossa Senhora da 
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Conceição, em Atouguia da Baleia, tinham luminárias com uma traça rústica, e houve 
Municípios, como por exemplo a Nazaré, em que o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Nazaré pegou nas luminárias rústicas e, aquando da troca para a iluminação 
LED, fez a adaptação. Perguntou se não seria interessante voltar atrás e colocar a 
luminárias rústicas, até porque as que existem são rudimentares e os ferros são feios. 

Quando se entra na cidade de Peniche encontra-se o Estádio e as suas paredes e 
a zona envolvente, que não estão bem cuidadas. Referiu que era importante dialogar e 
apoiar o Grupo Desportivo de Peniche, fazer-se melhoramentos na zona envolvente do 
Estádio, porque não dignificam a entrada da cidade. Reforçou que se deveria encontrar 
uma solução em conjunto com o Grupo Desportivo de Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
Iria alertar para uma questão que tinha que ver com a limpeza das praias, já o 

tendo feito, anteriormente, na qualidade de Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel no 
anterior mandato, que seria manter o serviço extra na limpeza de praias até ao final do 
mês de outubro, porque aos sábados e domingos, nomeadamente no Baleal, o movimento 
era grande. Referiu que, caso a Câmara Municipal pretendesse, a Junta de Freguesia de 
Ferrel ficava com a receita daquele estacionamento e em contrapartida responsabilizava-
se pela limpeza. 

Durante o mês de outubro, em que se realiza o Campeonato do Mundo de Surf, 
uma vez que a Câmara Municipal tem que alugar tantas estruturas para o evento, 
nomeadamente com o aluguer de tendas, fez uma chamada de atenção para o facto de, 
existir na mesma altura, a Festa em Honra de Santa Quitéria, em Ferrel, que já existia 
antes do campeonato, e sendo uma festa organizada por jovens solteiros, era complicado 
alugar uma tenda, porque poderia comprometer a sustentabilidade da festa. 

Se a Câmara Municipal já tem que providenciar tanta logística para o 
Campeonato do Mundo, não será uma tenda de 10 x 15, emprestada a Ferrel, que irá fazer 
“mossa”.  

O semáforo em frente à Balealcoop, no Baleal, estava calcinado e perigoso. 
As ruas junto à Junta de Freguesia de Ferrel e junto à Associação, ficaram mais 

escuras depois de terem sido colocadas as luminárias LED redondas. Referiu que tinha 
sido dito, na altura, pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, hoje, Presidente da Junta de 
Freguesia da Serra d’El-Rei, que iria ser tratado, mas continuava tudo igual. 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que teve conhecimento que, em maio, houve uma reunião com o senhor 

Presidente da Câmara e o Conselho de Administração da Docapesca, tendo sido 
abordados diversos assuntos. Perguntou sobre o Projeto Quebra-Mar, qual era o ponto 
de situação, sobre o desassoreamento do Porto de Peniche, que com o verão não apresenta 
problemas, mas depois voltará novamente e, também, sobre o Cais flutuante, junto ao 
cais de descarga. 

 
Presidente de Junta Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP): 
Começou por resumir as palavras da senhora Madalena Rosa, do senhor Afonso 

Clara, do senhor Nuno Nico, do senhor Bruno Rasteiro e do senhor Henrique Estrelinha 
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numa só “desprezo”, referindo que há uns meses atrás foi uma palavra muito falada, mas 
tudo o disseram era verdade, o concelho foi tratado desprezivelmente.  

Disse que: 
A questão colocada pela senhora Madalena Rosa, especialmente, sobre as 

instalações sanitárias, era realmente desprezível e lamentável, referindo que costumava 
ir com o seu pai ao Cabo Carvoeiro, há quarenta anos, e tudo continuava igual. 

A sujidade nas ruas, também lamentava. 
Em relação ao senhor Afonso Clara, os semáforos, também lamentou, referindo 

que era desprezível e lamentável. 
Relativamente ao senhor Nuno Nico, lamentava muito, e questionou o senhor 

Presidente da Câmara sobre o ponto de situação relativamente ao ordenamento da Praia 
da Gambôa. 

Gostaria de saber, em que estado se encontrava a Marginal Norte, referindo que 
não iria falar do Cabo Carvoeiro, que sendo o local mais visitado, estava uma vergonha. 

Gostaria de saber sobre o ponto de situação do Campo da Torre, questionando 
sobre a possibilidade de, oportunamente ou dentro do prazo legal, reformular o projeto 
para o local. Disse, ainda, que, pelo menos, se deveria tapar a rotunda com uns sacos, 
porque as pessoas gozavam com aquilo. Referiu que, naquela rotunda, se faziam graffitis, 
fogueiras e outras coisas. 

 
Maria João Avelar (PSD): 
Disse que iria fazer uma questão muito telegráfica e pediu uma resposta menos 

telegráfica, mais enquadradora e justificativa do que iria ser a pergunta. Quando é que o 
Ministério da Cultura iria colocar, em Peniche, para consulta de todos os penichenses, o 
projeto do Museu da Resistência que, ao que parecia, iria expor em Lisboa. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Em relação ao documento estratégico, alguém estava a falhar, porque não foi 

adjudicado antes da última reunião da Assembleia Municipal. Referiu que tinha 
comunicado, em reunião de Câmara, no início do mês de fevereiro, que era sua vontade 
contratar um documento daquela natureza, e ninguém o questionou, depois de ter falado 
na questão, em reunião da Assembleia Municipal, questionaram. Disse que quem iria 
julgar não seriam as pessoas que faziam política, seria o povo, que, de vez em quando, 
fazem diferente daquilo que os políticos querem; 

Achava estranho questionarem sobre qual seria a estratégia, porque a estratégia 
para o concelho, por exclusão de partes, era evidente, sendo necessário estruturá-la num 
documento; 

Defendia que a estratégia deveria ser centrada no turismo, ao mesmo tempo teria 
que se organizar a casa e, entre outras coisas, tratar o concelho, que, em tão pouco tempo, 
era impossível fazer; 

Na sua opinião, o documento estratégico tinha que ser um documento que 
definisse aquilo que todos, querendo participar, quisessem para o concelho; 

Obviamente, leu a Magna Carta, mas provavelmente ninguém a leu, arriscando-
se a dizer que, no essencial, o que foi feito foi na área cultural, os Centros Interpretativos, 
que já lá estavam previstos e pouco mais. Referiu que a Magna Carta não estava bem 
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estruturada, e já naquela altura, não era o documento que precisavam; 
O concelho de Peniche tinha três setores fundamentais, o turismo, a pesca e a 

agricultura; 
Na passada sexta-feira, na Escola Superior de Tecnologia do Mar, perguntou 

porque é que no tempo do Passos Coelho, a Secretaria de Estado do Mar deu autorização 
para embarcações da pesca do arrasto, pequena pesca, uma vez que já havia o arrasto 
industrial, e que estão a vender em Peniche. Disse, ainda, que se deveria ter discutido e 
avaliado, primeiro, qual seria o impacto daquelas embarcações, porque estavam a 
destruir o resto da costa; 

 Provavelmente, onde haveria menos impacto, era na pesca do cerco e da 
sardinha, mas que mesmo assim tinha dúvidas. Deu conta que na chamada pesca 
tradicional e artesanal, nas redes, nos covos e nos anzóis, o impacto era brutal, referindo 
que estavam a destruir a pesca em Peniche; 

Achava que a agricultura era um setor estratégico, que tinha que ver com fatores 
de comercialização e rentabilidade, ou não, das empresas, mas o concelho tinha que ser 
discutido; 

A estratégia para o turismo e, o que era o turismo de qualidade, disse que todo o 
turismo era necessário; 

Um dos fatores diferenciadores seria a criação de roteiros para as pessoas 
passearem, com estruturas e equipamentos de qualidade; 

Não eram apenas os circuitos paralelos e os acessos às praias, eram todos, porque 
se continuava a gerir o concelho, conforme vão surgindo os problemas e não seria dessa 
forma que deveria acontecer; 

O Museu Nacional da Resistência e da Liberdade era uma oportunidade, uma 
vez que existem poucos museus em Portugal e Peniche passaria a ter um, onde 
poderemos ter colocados os equipamentos do Museu Municipal; 

O documento estratégico será um documento elaborado, com o envolvimento de 
muitas pessoas, que servirá de base para, caso exista tempo, negociarem algumas verbas 
do quadro comunitário atual, e poderem preparar-se muito bem para o próximo. 

Era verdade que arrendar casa no concelho era difícil, mas que era uma opção 
dos proprietários, teriam que encontrar uma estratégia para quando houver condições a 
aplicar;  

Relativamente ao IFRRU, partilhava das mesmas preocupações; 
O assunto das luminárias, do Largo Nossa Senhora da Conceição, foi 

encaminhado para o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
referindo que as que estavam colocadas iriam manter-se, mas que, futuramente, iriam ter 
mais atenção; 

Em relação à entrada da cidade, estava a ser avaliado. Deu conta que têm havido 
diversas reuniões com o Grupo Desportivo de Peniche e com os técnicos da Câmara, 
existem algumas propostas que serão presentes a reunião de Câmara; 

Nunca se falava no Rio de São Domingos, que tem imensas potencialidades, e 
questionou porque razão nunca tinham sido feitas pontes para passagem de pessoas. 
Referiu que não iria ficar descansado, sem que a Câmara Municipal conseguisse, mesmo 
que alugada, colocar uma ponte para que as pessoas, durante o Campeonato do Mundo 
de Surf, atravessem sobre o rio, porque o acesso pela rotunda, era inaceitável;  
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O estacionamento no Baleal iria ser questionado e, terminando o verão, seria 
necessário reunir com todos os concessionários e Presidentes de Junta de Freguesia, para 
se estudar o que fazer no concelho, relativamente ao plano existente e aprovado; 

Em relação às tendas, teriam que focar os principais recursos, nomeadamente 
políticos, para preparar os eventos, que todos querem fazer. Referiu que seria mais 
interessante serem as instituições e as associações a criarem condições para que as festas 
funcionassem de outra forma; 

Os semáforos do Balealcoop, teria que ser avaliado; 
Relativamente ao Quebra-mar, estava na fase final e, em termos técnicos, estavam 

a ser avaliadas três propostas e a preparar a candidatura; 
O assoreamento era uma competência da Direção Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). Referiu que já foi dialogado, que existem 
avaliações, mas dificilmente seria feito durante este ano. Disse, ainda, que estavam a 
pressionar para que pudesse ser feito em 2019; 

Uma vez que, no momento, não existem areias para as praias, solicitaram 
autorização, à Docapesca e à Associação Portuguesa do Ambiente, para retirarem e 
aproveitarem as areias que estavam na entrada do Porto de Pesca;  

Em relação ao Cais Flutuante, estava aprovado e iria ser colocado pela 
Docapesca; 

 O ordenamento da Gambôa tinha que ter em conta o plano aprovado, a alteração 
ao apoio de praia. Referiu que aquela zona teria que ser requalificada e, na sua opinião, 
uma grande parte do estacionamento teria que ser retirado, criando alternativas; 

A Marginal Norte tem sido discutida em sede do Plano Diretor Municipal, foi 
tomada uma decisão, pela Câmara Municipal, que será presente em Assembleia 
Municipal, mas o que mais o preocupava era a zona do Frei Rodrigo, por ser mais 
instável. Disse, ainda, que teriam que criar oportunidades para fazer uma nova marginal; 

O Campo da Torre iria ser discutido, novamente, na Câmara Municipal, logo que 
esteja aprovada a candidatura que foi apresentada e reformulada no atual mandato; 

Ter solicitado ao Ministro da Cultura que fossem apresentadas, à população de 
Peniche, as cerca de vinte propostas que receberam para o Museu da Resistência, estando 
a aguardar. Aguardam, também, que deem inicio às obras. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Agradeceu à senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, porque já tem a 

questão da tenda resolvida.  
Esclareceu que não pretendia que a Câmara Municipal alugasse uma tenda para 

aquela festa, mas estando, naquela altura do ano, a alugar, que fizessem conta com a Festa 
de Santa Quitéria, em Ferrel, porque já existia. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Relativamente às obras no Forte de Nossa Senhora da Consolação, solicitou 

esclarecimento.  
 

APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra os 
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senhores, adiante identificados: 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 

manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos 
termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 
esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

 
JOÃO CAMPOS :  

Disse que: 
Nas escadas que dão acesso ao seu bar da praia, era hábito estarem carregadas 

de gente a fumar charros e a oferecer drogas aos turistas; 
Convidou algumas agências, para visitarem o seu país e a sua terra, numa 

tentativa de vender o surf no estrangeiro. Uma das agências esteve uma semana em 
Peniche, mas foi-se embora, para a Ericeira, porque Peniche só tinha drogados, que 
atiçavam cães às pessoas; 

Esteve presente em duas reuniões de Câmara, falou com o senhor Comissário da 
Polícia de Segurança Pública, onde apresentou queixa, na esperança de que houvesse 
bom senso para resolverem os problemas; 

Nunca tinha visto uma coisa daquelas em parte nenhuma do mundo, que aquilo 
era vergonhoso. Perguntou à Câmara Municipal o que pensavam fazer em relação ao 
assunto, para que em muito curto prazo se resolva o problema. Disse, ainda, que se a 
policia fizesse ali uma intervenção ficaria resolvido, ou então, a Câmara Municipal, 
durante a tarde, mandava um segurança lá passar para retirar quem ali permanecia; 

 Quando a máquina limpou os acessos à praia, deixou ficar muita areia, e na 
altura foi-lhe dito que a mesma iria servir para as recargas de praia. Perguntou quando 
iria ser retirada, porque com as nortadas as escadas do seu bar ficavam tapadas;  

Esperava que todos pudessem passar, ao sábado à tarde, entre as duas horas e as 
dezoito horas, para verificarem o que existe na cidade; 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Américo Gonçalves (PS):  
Disse que já tinha assistido à intervenção do senhor João Campos, numa das 

reuniões públicas da Câmara Municipal, já esteve nas escadas, naquele dia, e não viu 
nada, mas já tinha visto em outros dias. Deu conta que já tinha falado com o senhor 
Comissário da Polícia de Segurança Pública, e tinha conhecimento que o senhor 
Presidente da Câmara Municipal já falou, também, mais do que uma vez. Referiu que 
iriam registar a sua preocupação e a preocupação de todos ali presentes, referindo que 
lamentava. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que conhecia aquela situação, há alguns anos, porque vive naquela zona e, 

quando esteve como eleito na Assembleia de Freguesias, já tinha chamado à atenção para 
os problemas das drogas, a sua distribuição e a sua venda na cidade.   

 
GLÓRIA PAIVA :  
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Disse que: 
Alguns munícipes continuavam a ser descuidados e a não ter boas práticas de 

urbanismo e civismo, referindo que a situação se deveria reverter; 
Possivelmente, haveriam campanhas de sensibilização que ajudariam a resolver 

aquela situação, no entanto, na sua opinião a Câmara Municipal deveria dar o exemplo e 
contribuir para atenuar as fragilidades; 

O problema dos dejetos de cão estava uma calamidade, porque grande parte das 
pessoas não têm os devidos cuidados; 

Em relação à lavagem dos contentores, não eram lavados desde o dia 22 de julho 
de 2017, há cerca de um ano; 

Não foi feita a recolha do lixo, em Peniche de Cima, na passada sexta-feira, e, na 
Rua das Operárias Conserveiras, era costume a recolha ser efetuada de dois em dois dias, 
mas naquele momento já ultrapassava os quatro dias, provocando a acumulação de 
moscas; 

Estava a preocupá-la, bastante, a quantidade de ratos que existem nas ruas da 
cidade. Referiu que era, na sua ótica, um problemas de saúde pública, porque existem 
crianças a brincar na rua; 

Teve conhecimento de uma sensibilização, efetuada pela Câmara Municipal de 
Coruche, em relação aos problemas dos dejetos dos cães, que produziu, na sua opinião, 
bons efeitos. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que era um problema do país, porque cinquenta por cento das famílias têm 

um animal doméstico. Referiu que em Lisboa, também, era assim.  
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse, à senhora Glória Paiva, que a sua colega de bancada, Madalena Rosa, na 

Assembleia Municipal, de abril de 2018, perguntou ao senhor Presidente da Câmara 
sobre algumas daquelas questões, nomeadamente sobre a questão dos ratos e, também, 
sobre a questão da limpeza. Referiu que, obviamente, era um problema preocupante e 
difícil de resolver, mas era um problema de saúde pública e, de alguma forma, também, 
o outro assunto que o senhor João Campos colocou, era, também, um problema que 
acabava por ter alguns reflexos e, naquela medida, sugeriu ao senhor Presidente da 
Câmara que, talvez, fosse bom reunir, extraordinariamente, com o Conselho Municipal 
de Segurança para debater aquela questão, porque a segurança, era atualmente, um dos 
elementos mais valorizados na escolha do destino turístico e, portanto, era fundamental 
que Peniche conseguisse manter uma imagem de segurança. Disse, ainda, que a questão 
abordada pelo senhor Presidente da Câmara, relativamente ao Parque Municipal de 
Campismo e Caravanismo de Peniche, era uma questão não tão evidente, mas que 
poderia tornar-se numa questão mais notória, e talvez fosse de atalhar caminho e tentar 
mobilizar as forças de segurança, ainda que estejam informadas, para debaterem aquela 
situação. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que não tinha conhecimento se, alguma vez, foi aplicada coima, pelos 

Serviços de Fiscalização Municipal, às pessoas que passeiam os cães e não limpam os seus 
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dejetos. Referiu que, provavelmente, se deveriam aplicar, para servir de exemplo, porque 
existem muitos problemas de limpeza, mas acima de tudo, de civismo, que passaria por 
sensibilização. Disse, ainda, que deveria ser possível, as Juntas de Freguesia aplicarem 
coimas, porque seria, também, mais uma fonte de receita. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que ninguém gostava de ratos, por questões de fisionomia, mas os pombos 

eram piores do que os ratos.  
   

 JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA  
Disse que: 
Na qualidade de Vice-Presidente da Associação Dona Inês de Castro, em 

Coimbrã, e, pegando nas palavras do Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro 
Barata, relativamente à tenda, e compreendendo, também, toda a logística que envolve 
um Município nas festas do concelho, nomeadamente, de junho a dezembro, na sua 
opinião, falando na associação que representa, numa aldeia pequena, com poucos meios 
e contando sempre com o apoio da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e da Câmara 
Municipal de Peniche, referiu que era completamente diferente a logística que envolvia 
uma festa na Coimbrã do que uma festa em Ferrel, ou na Atouguia da Baleia;  

Ninguém fazia festas para perder dinheiro e no caso da Coimbrã, o lucro que 
obtém era aplicado na manutenção e conservação do espaço físico da associação, para 
que se mantivesse a funcionar; 

As festas estavam a evoluir e de acordo com a consciência e ambição de cada 
comissão, porque não serem, elas próprias, a investir nos equipamentos, apesar de ter 
noção que na Associação que representa, ser impossível, porque precisavam do apoio da 
Câmara Municipal; 

Sugeria que cada Junta de Freguesia adquirisse equipamentos, que suportassem 
as necessidades das populações, não a título gratuito, como era feito pela Câmara 
Municipal, mas com um valor de caução ao dia, ou que facilitassem na sua entrega ao 
Município, que já seria uma ajuda e, provavelmente, no caso da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, a tenda ficasse paga em dois anos; 

A plataforma do Associativismo foi, na sua opinião, mal pensada. Disse que foi 
uma forma de “controlar” as associações, e de verificarem, através dos lucros, quais os 
apoios que lhes atribuíam. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que, atualmente, não existiam condições para o fazer, mas poderia pensar 

naquela sugestão. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP): 
Disse que poderia ser mais fácil para as Freguesias Rurais, terem aquele tipo de 

iniciativa. Disse, ainda, que para a Freguesia de Peniche seria incomportável comprar 
uma tenda, porque a cidade era grande, há mais coletividades em Peniche e não iriam 
conseguir dar resposta a todas as solicitações.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
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Disse que tem sido adquirido equipamento, nomeadamente, cem cadeiras e 
diversos chapéus-de-sol, de alguma dimensão, irão comprar uma tenda, semelhante à da 
Freguesia do Olho Marinho. Disse que, face àqueles investimentos, se impunha que a 
Câmara Municipal possa estar disponível para participar nos mesmos, dado que 
tratando-se de um investimento, que servirá as associações e, também, reduzirá despesas 
nas movimentações de homens e equipamentos.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que, não dispondo, no momento, de condições para o fazer, a questão 

principal não se prendia apenas aos custos, porque todos tinham consciência das festas 
que se faziam em Atouguia da Baleia, mas aquele assunto não deveria ser tratado ali. 
Referiu que a questão ali levantada era pertinente, relativamente às coletividades, mas 
que teria que ser conversada, de forma séria, no sentido de se encontrar uma solução. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que quando se falava de verbas e contributos das freguesias, recordou que 

a única freguesia que colocou verba na Câmara Municipal, pela mão da comissão de 
festas, foi Ferrel, com cento e oito mil euros. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP): 
Disse que a Freguesia de Peniche tem verba, tem chapéus, mesas e bancos e 

fogareiros e têm andado a socorrer tudo, mas a prática não seria a Câmara Municipal não 
fazer e a freguesia assumir.   

 
CARLOS MOTA :  

Disse que:  
Pretendia colocar três questões ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

ao senhor Presidente da Câmara Municipal e à senhora Presidente de Junta de Freguesia 
de Peniche; 

Não tendo Peniche uma comissão de promoção de turismo, nem divulgação do 
que existe de bom na cidade, era nítido que, quando passavam pelos portões de Peniche 
de Cima parecia que à direita nada existia, mas existia; 

Por diversas vezes, pela via normal, tentou junto da Câmara Municipal, 
autorização para divulgar a sua empresa na zona dos Portões de Peniche de Cima e 
sempre lhe foi negado, pelo facto de não existir espaço para mais publicidade; 

Lhe foi sugerido que contactasse a empresa que gere os placares de publicidade, 
o que lhe agradou, mas ao contactar a empresa foi-lhe referido que, para publicitar por 
três meses teria um custo de quinhentos e sessenta euros. Perguntou ao senhor Presidente 
da Câmara Municipal, se tinha conhecimento de quanto é que a empresa pagava à 
Câmara Municipal; 

À revelia da situação, e como via muitas tabuletas, de outros seus colegas 
empresários, colocou também. Perguntou se, presentemente, existiam condições de o 
fazer, novamente, sem ser admoestado; 

Foi admoestado judicialmente, pela Câmara Municipal, na altura do 
Campeonato Europeu, altura em que promovia o seu espaço, por ter esse direito e por ter 
responsabilidades, uma vez que tem três empregados, que lhe custava muito; 
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Gostaria de saber se já existiam condições para promover, junto dos Portões de 
Peniche de Cima, o seu bar, pagando à Câmara Municipal e não a uma empresa que lhe 
cobrará mais de quinhentos euros; 

 Gostaria de perguntar, se o senhor Presidente da Câmara Municipal tem 
conhecimento de um email que enviou para a Proteção Civil, relativamente a um prédio 
em risco de ruir, eminentemente, junto à sua habitação; 

Ao dar um passeio por Peniche, verificou que a cidade tinha outro brilho, pelo 
que deu os parabéns; 

Estava muito orgulhoso pelo facto de ter uma colega de escola, senhora Teresa 
Lopes, como Presidente da Junta de Freguesia de Peniche; 

Queria perguntar se foi feita alguma chamada de atenção ao funcionário da Junta 
de Freguesia de Peniche, por lhe ter estragado as flores, que plantou para ornamentar a 
zona junto ao Bar do Quebrado; 

Fez uns socalcos para a colocação dos contentores, que era do conhecimento do 
senhor Presidente da Câmara, que foram vandalizados por funcionários da Câmara 
Municipal;  

Em relação à questão do lixo, se estava a poluir aquela zona, que tem muralhas, 
e se não se podem estacionar autocaravanas, porque se metia entulho; 

Uma vez que foram proibidas as autocaravanas junto às muralhas, facto que 
agradeceu, perguntou se haveria possibilidade de fazerem um estacionamento para 
deficientes junto ao Bar do Quebrado.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP): 
Disse que: 
Em relação às flores, se tratava de um funcionário em regime de Contrato de 

Emprego Inserção, com algumas limitações cognitivas; 
Informou o funcionário que aquela zona era para limpar, tal como deu indicação 

para colocarem tout-venant, ao longo do Quebrado, para que houvesse um 
estacionamento digno; 

Pediu desculpa, relativamente às flores, porque o funcionário não soube 
distinguir o que eram ervas e o que eram flores, mas transmitiu-lhe que perguntasse ao 
encarregado as zonas a tratar; 

Relativamente à sinalização para deficientes, o correto seria requerer na Câmara 
Municipal um estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida; 

Em relação aos contentores, era um assunto da responsabilidade da Câmara 
Municipal. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que a Câmara Municipal tomou nota da intervenção. Em relação aos 

placares, disse que não tinha conhecimento, mas que irá ser verificado. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRIT A DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEI RA 

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

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

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Fez a apresentação do documento. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Perguntou quais as conclusões das reuniões que o senhor Presidente da Câmara 

tinha tido com a Direção-Geral do Património Cultural, sobre a reabilitação do pano 
amuralhado da cidade de Peniche, uma promessa do Governo da República que estava 
em exercício, que deveria ser levada muito a sério, e se o senhor Presidente da Câmara 
acreditava que a referida reabilitação se iria concretizar. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que acreditava que a reabilitação do pano amuralhado da cidade de 

Peniche se iria realizar, porque não dependia do Governo da República. Tinha havido 
um rateio das últimas verbas que estavam disponíveis em relação ao pacto da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, tendo sido criadas novas oportunidades com uma 
folga orçamental para cada um dos municípios. Tinham entendido propor que a referida 
folga fosse aplicada na construção de uma nova candidatura aos fundos comunitários no 
valor de cerca de um milhão e duzentos mil euros. Como o pano amuralhado da cidade 
de Peniche era da responsabilidade do Ministério das Finanças, o Ministério da Cultura 
ter-lhe-á de pedir autorização para efetuar uma intervenção de reabilitação, tendo sido 
este um dos motivos das reuniões, outro motivo era saber da disponibilidade da Direção-
Geral do Património Cultural para ajudar o Município no processo. A Direção-Geral do 
Património Cultural tinha aventado a hipótese de o Município promover também uma 
intervenção em parte da muralha da Fortaleza de Peniche, tendo-lhe sido dito que era 
impossível. Estava a ser preparada a candidatura. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE FERREL  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião ordinária, realizada no dia 7 de maio de 2018. 

 
Deliberação n.º 18/2018: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, que o 
Município de Peniche atribuísse um apoio financeiro à Freguesia de Ferrel, no valor de 
2500,00 € (dois mil e quinhentos euros), para comparticipação na aquisição de uma 
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carrinha. 
 

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO A O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA 

O ANO DE 2018 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 14 de maio de 2018, tendo 
informado, nomeadamente, que se tratava de um ajustamento da estrutura de recursos 
humanos às necessidades dos serviços do Município, ao abrigo do Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no 
Setor Empresarial do Estado (PREVPAP). 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária estava de acordo com a 

proposta, porque muitas pessoas estavam desesperadas por se encontrarem numa 
situação laboral precária. Era uma proposta socialmente justa e possibilitava que algumas 
pessoas tivessem uma vida melhor. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que saudava o facto de ter sido um governo do Partido Socialista a instituir 

o programa de regularização dos vínculos precários do Estado. 
 
Deliberação n.º 19/2018: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, por unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, 
aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche de 2018, 
aprovado pela Assembleia Municipal, em 28 de dezembro de 2017, no sentido de passar 
a contemplar mais setenta e três postos de trabalho. 

O original do documento agora aprovado ficou arquivado em pasta anexa ao 
livro de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 
agosto. 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO  DE AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
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que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2018. 

 
Deliberação n.º 20/2018: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, nomear a empresa A. Zózimo, SROC, 
Unipessoal, L.da como auditor externo, responsável pela certificação legal das contas dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche. 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO  DE AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO 

DE PENICHE ,  PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2018. 

 
Deliberação n.º 21/2018: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, nomear a empresa A. Zózimo, SROC, 
Unipessoal, L.da como auditor externo, responsável pela certificação legal das contas do 
Município de Peniche. 

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

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

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2018 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião ordinária, realizada no dia 4 de junho de 2018. 

 
Deliberação n.º 22/2018: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e quatro (24) votos a favor, aprovar a 
primeira revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de 
Peniche, para o ano de 2018. 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), não 
estava presente na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 

Os originais dos documentos agora aprovados ficaram arquivados em pasta 
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anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 
21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 
de agosto. 

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ,  RELATIVAS AO ANO DE 2017 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 
reunião ordinária, realizada no dia 4 de junho de 2018. 

 
Deliberação n.º 23/2018: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas 

Consolidadas do Grupo Público Municipal de Peniche, que abrange o Município de 
Peniche e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche, relativas ao 
ano de 2017, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida na 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 
2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Zero (0). 
Votos a favor: Vinte e cinco (25). 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Grupo 

Público Municipal de Peniche do exercício de 2016 ficaram arquivados em pasta anexa 
aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 
agosto. 

 
8) DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA 

INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES  OESTE NORTE  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do oitavo ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Rui Cativo (GCEPP): 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche apresentava a senhora 

Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira como candidata. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata não apresentaria candidato. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o Partido Socialista não apresentaria candidato. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária não apresentaria candidato. 
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Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Informou que seria submetida a votação a única candidatura apresentada. 
 
A Assembleia Municipal passou à votação, por escrutínio secreto, do ponto 

oitavo da ordem do dia, tendo-se constatado o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Catorze (14). 
Votos contra: Um (1). 
Votos em branco: Dez (10). 
 
Deliberação n.º 24/2018: Face ao resultado da votação, foi designada a senhora 

Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira, como representante do Município de Peniche no 
Conselho da Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde de Oeste Norte, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro. 

  
9) CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do nono ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Ademar Marques (PSD): 
Em nome do Partido Social Democrata, apresentou a proposta que a seguir se 

transcreve: 
 
«Proposta do PSD para a Constituição de Comissão Municipal de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal 
Considerando que: 
- A constituição, em 2016, da comissão consultiva nos termos da Portaria n.º 277/2015, 

de 10 de setembro (a qual integra representantes de entidades da administração direta ou indireta 
do Estado e assenta na concretização do princípio da antecipação da concertação de interesses 
apoiando-se na análise de questões de carácter essencialmente técnico no âmbito das fases de 
elaboração e acompanhamento da proposta de revisão do PDM de Peniche) não supriu a falta de 
participação da comunidade do concelho de Peniche no processo de revisão do PDM; 

- A necessidade de dar voz às instituições do nosso concelho que têm conhecimento 
específico sobre matérias relevantes para o processo de elaboração do PDM – como o ambiente, o 
património, a segurança ou o desenvolvimento – é essencial para que o plano que surja seja o 
melhor possível e para que possam auxiliar com o seu conhecimento os autarcas a quem cumpre a 
decisão posterior; 

- A comissão municipal desempenhará um importante papel complementar, não 
deliberativo, e deve fundar-se nos princípios da responsabilização, da igualdade, da transparência 
e da participação, visando promover o debate de questões estratégicas, de carácter mais global e 
abrangente sobre o território municipal, sem perder a operacionalidade que seria criada com a 
participação de todas as associações do concelho; 

O Grupo Municipal do PSD propõe que a Comissão Municipal de Acompanhamento da 
Revisão do Plano Diretor Municipal seja composta pelos seguintes elementos: 
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• ARMÉRIA - Movimento Ambientalista de Peniche; 
• PATRIMONIUM - Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche; 
• Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche; 
• ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche; 
• MOV.Peniche - Núcleo Empresarial do Concelho de Peniche; 
• 1 Representante de cada uma das forças de segurança (GNR, PSP, Bombeiros); 
• 1 Representante de cada grupo municipal com assento na Câmara Municipal; 
• 1 Representante de cada grupo municipal com assento na Assembleia Municipal; 
• Os presidentes de Junta de Freguesia; 
• 1 Personalidade de reconhecido mérito e com um conhecimento profundo do concelho 

de Peniche a indicar por cada Grupo Municipal; 
Ficando a possibilidade de a comissão, no decurso dos seus trabalhos, convidar outras 

entidades que considere relevantes.» 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Em nome do Partido Socialista, apresentou a proposta que a seguir se transcreve: 
 
«Constituição de uma Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano 

Diretor Municipal (PDM) 
O Partido Socialista, em sede de Câmara Municipal, apresentou a proposta de existência 

de uma Comissão de acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal. Em sede de 
Assembleia Municipal, apresenta uma proposta para uma Comissão consultiva paralela à 
Comissão de acompanhamento para inclusão das instituições da nossa terra (Associações, 
entidades públicas, forças policiais, entre outras). Consideramos que todos devem ser ouvidos, sem 
que haja exclusão de qualquer entidade ou movimento associativo. Desta forma, propomos o 
seguinte: 

1) que a Comissão de acompanhamento da revisão do PDM deve ser constituída, 
exclusivamente, por elementos dos órgãos políticos municipais: 

• um elemento de cada força política com assento na Câmara Municipal de Peniche; 
• um elemento de cada força política com assento na Assembleia Municipal; 
• os presidentes de junta de freguesia. 
Esta escolha é justificada pelo conhecimento que todos os autarcas (membros do executivo, 

assembleia municipal e de junta de freguesia) devem ter, e em pormenor, pelo menos dos seguintes 
documentos que constituem o dossier documental de elaboração do PDM do Concelho: (i) Estudos 
de caracterização do território municipal; (ii) Relatórios, com os objetivos estratégicos e as opções 
adotadas para o modelo de organização espacial; (iii) Relatório ambiental e, (iv) Programa de 
execução. Por outro lado, tendo em conta que os eleitos receberam a confiança dos eleitores para 
tomarem posições legitimamente, será errado depositar o peso da responsabilidade política sobre o 
simples cidadão. 

Porque consideramos que todos ganham se este instrumento, vital para o ordenamento do 
território concelho, for o mais amplamente participado defendemos: 

2) paralelamente, a criação de uma Comissão Municipal Consultiva que será ouvida no 
decurso do processo. 

Face ao exposto, o PS defende uma Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM 
com responsabilidade política, mas que teria a responsabilidade da informação e consulta à 
Comissão Municipal Consultiva criada, de acordo com as comissões temáticas ou áreas alvo de 
intervenção identificadas e que sugerimos serem as seguintes: 
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• Qualificação e Diversificação do Turismo (Turismo) 
• Reequilíbrio Territorial e Estruturação Urbana (Urbanismo) 
• Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Histórico-Arqueológico 

(Património) 
• Estruturação das Redes de Equipamentos Coletivos, Transportes e Logística 

(Infraestruturas) 
• Descentralização 
• Comércio Local e Associativismo  
• Mar  
• Transportes 
• Energias e ambiente 
• Economia 
Consideramos importante debater questões mais particulares e complexas, tais como: 
• Marginal Norte 
• Acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e Escola Superior de Turismo e 

Tecnologias do Mar (IPL) 
• Circulação e estacionamento na área do Mercado  
• Zonas verdes (dimensão e localização)  
• Papôa  
• Porto de Areia Sul  
• Ocupação da Prageira  
• Ocupação Parque de campismo municipal/ Sportágua  
• Rede de mobilidade suave  
• Parque(s) de autocaravanas  
• Grandes equipamentos (Museu municipal, Multiusos, por exemplo)  
• Via alternativa de acesso ao Baleal ao IP6 
• Turismo (visão global; na Península; nas zonas de praia; na Albufeira; no espaço rural)  
• Ligação a Óbidos  
• Possíveis novas ARU  
• Política de transportes.» 
 
A Assembleia Municipal passou à votação nominal, de braço no ar, em 

alternativa, do ponto nono da ordem do dia, tendo-se constatado o seguinte resultado: 
 
Proposta apresentada pelo Partido Social Democrata: Vinte (20) votos a favor, 

dos membros da Assembleia Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por 
Peniche (8), pelo Partido Social Democrata (8) e pela Coligação Democrática Unitária (4). 

Proposta apresentada pelo Partido Socialista: Cinco (5), dos membros da 
Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Socialista. 

 
Deliberação n.º 25/2018: Face ao resultado da votação, a Assembleia Municipal 

de Peniche, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, deliberou constituir uma Comissão Municipal de Acompanhamento da 
Revisão do Plano Diretor Municipal composta pelos seguintes elementos: 

• ARMÉRIA - Movimento Ambientalista de Peniche; 
• PATRIMONIUM - Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 18.06.2018 * Livro 28 * Fl. 92 

Peniche; 
• Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche; 
• ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche; 
• MOV.Peniche - Núcleo Empresarial do Concelho de Peniche; 
• Um representante de cada uma das forças de segurança (GNR, PSP, 

Bombeiros); 
• Um representante de cada grupo municipal com assento na Câmara 

Municipal; 
• Um representante de cada grupo municipal com assento na Assembleia 

Municipal; 
• Os presidentes de Junta de Freguesia; 
• Uma personalidade de reconhecido mérito e com um conhecimento profundo 

do concelho de Peniche a indicar por cada Grupo Municipal. 
Mais ficou deliberado que a Comissão, no decurso dos seus trabalhos, poderá 

convidar outras entidades que considere relevantes. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 
Deliberação n.º 26/2018: 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 zeros horas e dez minutos do dia dezanove de junho, o senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de junho de 
dois mil e dezoito, 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 e com o senhor Presidente da Mesa assino. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

 
_____________________________________ 

 
Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 
 

(assinado no original) 
 

_____________________________________ 


