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ATA  N.º  5/2018 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁ RIA DE SETEMBRO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 28  DE SETEMBRO DE 2018: 
 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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), António Paulo Brandão Moniz de Jesus (GCEPP), 
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), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Maria Madalena de Matos 
Vilhena Sustelo Rosa (PSD), Elisabete Maria Martins Leal (GCEPP), Ricardo José Silva 
Gomes (PSD), Andreia Alexandra Gomes Sales (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
Inês Fitas Cação (CDU) e Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), reuniu-se a Assembleia 
Municipal de Peniche, para a sua sessão ordinária do mês de setembro, 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 sobre a 

participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche; 

 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para lançamento 
de uma derrama, para o ano de 2019; 

 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação de 
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2019; 

 5) Deliberação da Câmara Municipal n.º 1137, de 10 de setembro de 2018, no 
âmbito da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, Lei n.º 50, de 16 de agosto de 2018. 
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5.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas, 

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

Compareceram no decurso da sessão, quando decorria o período de antes da 
ordem do dia, e passaram de imediato a participar nos trabalhos os senhores Maria João 
Estevam Avelar Rodrigues (PSD) e Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS). 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador, só 
participou na sessão até às vinte e duas horas e quinze minutos, tendo saído durante o 
período antes da ordem do dia. 

Os senhores Elisabete Maria Martins Leal (GCEPP), Ricardo José Silva Gomes 
(PSD), Andreia Alexandra Gomes Sales (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), Inês 
Fitas Cação (CDU) e Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), encontravam-se a substituir os 
senhores Maria Leopoldina de Fátima Manteigas (GCEPP), Sofia Cecílio Barradas (PSD), 
Célia Sousa Martins (PSD), Ana Catarina Manjolinho Mamede (PS), José António Bombas 
Amador (CDU) 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 David Pedrosa Antunes (GCEPP), Hélder Marco Rodrigues dos Santos 
(GCEPP), Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos 
(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, Cristina Maria Luís Leitão (PSD), senhores Júlio 
Alberto Silva Coelho (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 
pela Assistente Técnica Marina Luísa Duarte Nunes Viola. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foi presente a ata n.o 3/2018, respeitante à sessão ordinária do mês de junho, 

realizada no dia 18 de junho de 2018 e a ata n.º 4/2018, respeitante à sessão extraordinária 
do mês de agosto, realizada no dia 13 de agosto de 2018, tendo sido dispensada a leitura 
das mesmas por os respetivos textos haverem sido previamente distribuídos 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. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 3/2018 – Aprovada, por unanimidade, com vinte votos a favor. 
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Ata n.º 4/2018 – Aprovada, por unanimidade, com dezasseis votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMEN TOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Deu conta que, em relação ao expediente recebido pela Assembleia Municipal, 

foi enviado um documento, de alguns munícipes, sobre um poeta da terra. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que respondeu, afirmativamente, no sentido de apoiar a iniciativa. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, na sua opinião, a Assembleia Municipal poderia tomar conhecimento, 

deste tipo de iniciativas, mas era à Câmara Municipal que cumpria decidir, se eram 
adequadas, até porque, para o espaço que, o grupo de munícipes, apontou para a 
intervenção, a Câmara Municipal tinha projetos aprovados.  

Referiu que deveria ser considerado pela Câmara Municipal, e caso seja 
oportuno, apoiariam, naturalmente, a iniciativa. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, tal como foi referido pelo senhor Deputado Ademar Marques, o 

assunto deveria ser apresentado à Câmara Municipal, não havendo nada a opor, 
obviamente, da parte do Partido Socialista. 

 
Rui Cativo (GCEPP): 
Referiu que o Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche, também, é da opinião que 

terá que haver uma deliberação, uma vez que existe um projeto para o espaço e a proposta 
é embrionária, com parâmetros muito fechados em relação ao pretendido, pelo que 
deverá ser a Câmara Municipal a avaliar, mas que seria uma iniciativa a levar em frente. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

(Primeira Parte)  
 

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: 
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Presidente da Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos de felicitação: 
«Um voto de felicitação, naturalmente, aos desportistas do concelho de Peniche, que viram 

o seu mérito desportivo ser reconhecido, na XI Gala de Futebol Distrital de Leiria, no dia 17 de 
setembro de 2018.  

No plano individual, destacou Fábio Veríssimo, árbitro de Futebol, promovido ao grupo 
dois da UEFA e, Irina Sofia Silva Araújo, atleta ao serviço do Clube Recreativo da Golpilheira.  

No plano coletivo, destacou, o Grupo Desportivo de Peniche, que se tornou campeão na 
categoria de iniciados da Divisão de Honra, campeão Distrital da Divisão de Honra Sénior, 
vencedor da Supertaça da Divisão de Honra Sénior, obteve o melhor marcador de futebol do 
Distrito Sénior Masculino, o atleta Amar, e o melhor treinador de futebol da época, Vítor Martins, 
que, curiosamente, recebeu o prémio na sexta-feira e na terça-feira, viu a sua situação profissional 
ficar mais difícil. 

Um voto de felicitação ao PAC, na modalidade de Futsal, uma situação que se vai 
repetindo ano após ano.» 

Apresentou, verbalmente, o seguinte voto de protesto:  
«Voto de protesto  
Um voto de protesto, às Infraestruturas de Portugal, pela ausência de limpeza e 

manutenção das vias, Estrada Nacional 114 e do IP6. Situação que assume maior gravidade no 
ano em que o Governo exigiu, através de uma lei específica, a limpeza de terrenos às pessoas, às 
empresas e às próprias autarquias. 

Apresentou, em nome da Coligação Unitária Democrática, a seguinte proposta 
de recomendação:  

«Considerando que a Educação e a Formação constituem uma componente fundamental 
para os jovens também do nosso concelho.  

Considerando a feliz realidade da existência de 13 bolsas de estudo atribuídas pela Câmara 
Municipal de Peniche. 

Propomos que a Câmara Municipal de Peniche avalie a possibilidade de aumentar o valor/ 
ano por cada bolsa de estudo (1 000,000 euros). 

Propomos que este aumento seja gradual e que, até 2021, possa atingir os 1 250,00 euros 
por cada bolsa de estudo.»  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, uma vez que não tinha o regimento, desconhecia se uma 

recomendação, efetuada à Câmara Municipal, teria que ser votada e, em relação ao 
protesto, tinha dúvidas, porque se for um protesto da Assembleia Geral teria que ser 
votado. Perguntou qual era forma que assumia, sugerindo que se consultasse o 
regimento. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que as felicitações eram em seu nome e em nome do grupo, portanto, não 

precisa de qualquer votação. 
Disse que o voto de protesto, por serem questões de interesse local, como a 

segurança rodoviária, tanto na Estrada Nacional 114, como no caso do IP6, se a 
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Assembleia Municipal se quisesse associar, naturalmente, seria um voto de protesto da 
Assembleia Municipal e não apenas da Coligação Democrática Unitária.  

Relativamente à proposta de recomendação, disse que era uma proposta, e 
competia à Câmara Municipal decidir se aceitava ou não.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, como sempre, gostaria de ter os textos das moções, porque quando 

estão a votar alguma coisa, era bom saber, exatamente, o texto que estavam a votar. 
Referiu que o Partido Socialista fez a gentileza de fazê-lo, antecipadamente, o que 
agradeceu, mas em relação a esta, percebeu, concordava com todas, mas seria bom ser 
distribuído para que saibam o que estavam a votar. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Apresentou um voto de congratulação ao senhor Vítor Severino, um ferrejo de 

trinta e cinco anos, que tem vindo a ser adjunto na Primeira Liga, do Chaves e do Rio 
Ave, e que agora assumiu a função de treinador adjunto principal Luís Castro, no Vitória 
de Guimarães.  

Apresentou um voto de louvor ao atleta Bruno David, da Associação Recreativa, 
Cultural e Desportiva de Ferrel, que representou a Seleção Portuguesa de Pessoas com 
Diabetes, em Bratislava, no Campeonato da Europa.  

Leu a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção de apelo ao reforço da segurança no concelho 
Ex.mo. senhor Ministro da Administração Interna  
Ex.ma. senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna 
Ex.mo senhor Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana  
Ex.mo senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Publica 
Ex.mo senhor Comandante do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional 

Republicana 
Com conhecimento 
Ex.mo senhor Comandante do Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Caldas 

da Rainha 
Ex.ma senhora Comandante do Posto Territorial de Peniche da Guarda Nacional 

Republicana 
Ex.mo senhor Comandante da Esquadra da Polícia de Segurança Publica de Peniche.  
O Baleal, na Freguesia de Ferrel, é hoje reconhecido como um dos destinos preferidos pelos 

turistas de todo o mundo, principalmente associado ao turismo de praia, surf e de natureza. Face 
a esta massificação, temos assistido, nos últimos anos, a uma intensificação no desenvolvimento 
turístico, particularmente entre os meses de abril e outubro. Neste contexto, o número crescente 
de turistas nacionais e internacionais tem ultrapassado a capacidade dos locais em larga escala, 
desde praias onde o areal não é suficiente, face à afluência de pessoas, e o aumento da procura de 
um divertimento noturno.  

Nos últimos anos, particularmente no verão, tem-se assistido a uma falha na segurança 
na zona, talvez justificada pela falta de segurança decorrente da afluência que se tem feito sentir. 
Esta situação não é de qualquer forma, na nossa opinião, proveniente de falta de esforço ou 
incompetência por parte das autoridades, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, mas da 
dificuldade que apresentam em dar respostas a todas as situações e ocorrências. Assistimos no 
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último verão, a dois tiroteios à noite, vários assaltos a pessoas, a alojamentos e a veículos. No que 
se refere a assaltos a veículos, nomeadamente na Ilha do Baleal, chegou ao ponto do propósito serem 
os depósitos de combustível. Por outro lado, o estacionamento ilegal de veículos em passeios 
pedonais e bermas, que colocam em risco a segurança de peões, não é punido de forma eficaz, pois 
não é possível, à Guarda Nacional Republicana de Peniche aplicar coimas com recursos a “ticket”, 
nem rebocar estes veículos, o que no nosso entender teria efeitos imediatos. Acresce a isto, o facto 
de haver, cada vez mais, estacionamento de autocaravanas em locais indevidos, que fazem 
descargas dos seus esgotos em plena reserva ecológica ou nas arribas. 

Estes são alguns dos episódios que em nada dignificam o concelho, e que serão cada vez 
mais recorrentes se não existir uma maior ação e fiscalização, com o recurso ou aumento de recursos 
humanos por parte das nossas autoridades. Reiteramos, que esta questão não se deve, de todo, à 
falta de competência por parte das nossas autoridades, mas devido a uma visível falta de meios 
disponíveis para a sua atuação. Chegam a ocorrer situações em que, devido ao estacionamento 
ilegal, a patrulha demora mais de trinta minutos a chegar aos locais das ocorrências, ou por outro 
lado, em casos de desacatos e violência, entre grupos numerosos, como tem sido comum, uma 
patrulha de dois ou três militares é insuficiente para manter a ordem vendo, muitas vezes, a sua 
própria segurança em risco e a sua honra desrespeitada. 

Também na cidade de Peniche, tem-se intensificado o número de assaltos resultando, 
assim, na falta de segurança dos estabelecimentos comerciais e das pessoas, principalmente no 
centro da cidade. Além dos vandalismos de estabelecimentos ou de equipamentos públicos e 
mobiliário, recentemente, há também indícios de corridas ilegais na estrada dos Remédios. Apesar 
do trabalho atento do novo Comissário da Polícia de Segurança Pública, a falta de meios humanos 
é visível pelo clima de insegurança a que se tem assistido nos últimos meses.  

Por isto, e pela segurança do nosso concelho, vem a Assembleia Municipal de Peniche, 
sensibilizar Vossas Excelências para a necessidade de haver mais meios destacados no concelho de 
Peniche, no período de maior afluência. A bem da segurança das pessoas e bens e a bem do futuro 
do nosso concelho.  

Peniche, 28 de setembro de 2018.» 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Deu conta que, o Conselho Municipal de Segurança, reuniu, há cerca de quinze 

dias, onde foram levantadas algumas questões de segurança, no concelho. Disse que 
alertaram para que a Assembleia Municipal, em relação aos regulamentos que se 
encontram em vigor, e, nomeadamente, ao Regulamento de Abertura e Encerramento 
dos Espaços Comerciais, que deveriam ponderar se, num futuro próximo, os bares 
deveriam estar abertos a partir das três horas da manhã, porque é a partir deste horário 
que ocorrem grande parte dos conflitos. Disse que todos deveriam refletir, em relação 
àquele tipo de situações e começar a ponderar que, nomeadamente, em zonas 
residenciais, como acontece dentro da cidade de Peniche, e em alguns pontos do 
concelho, de que forma aqueles locais prejudicam o descanso de todas as pessoas, 
prolongando-se ao longo da noite, situações já ali relatadas, por exemplo naquele tipo de 
moção. Disse, ainda, que, na sua opinião, era à Assembleia Municipal, que competia 
analisar os regulamentos e os regimentos que estão em funcionamento e fazer alterações 
pontuais, em situações que se tornam graves, tal como relatadas na moção. 

 
Ademar Marques (PSD):  
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Disse que o PSD concordava com o teor da moção, aliás, na Câmara Municipal 
tem, semanalmente, dado conta, também, dessas preocupações, em concreto, das 
situações ali referidas pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal, que se passam, 
em grande parte, na Freguesia de Ferrel, e associadas, de facto, a alguns desacatos 
noturnos que têm vindo a preocupar, muito, as pessoas.  

Disse, ainda, que, pretendendo que aquela seja uma moção da Assembleia 
Municipal de Peniche, pediu que fosse alterado o último parágrafo, por não seria em 
nome da bancada do Partido Socialista, seria “a Assembleia Municipal de Peniche, vem 
sensibilizar V.Exas...”.  

Referiu que com aquela alteração, o voto seria, naturalmente, favorável. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que concordavam com o essencial da proposta, não deixando de chamar a 

atenção, que, nos últimos anos, se aprovaram, na Assembleia Municipal e na Câmara 
Municipal, várias propostas no mesmo sentido, portanto, se não existem mais recursos 
humanos, é porque não houve vontade política. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que concordava com a proposta do senhor Deputado Ademar Marques e 

iria fazer chegar à mesa, a moção devidamente corrigida. 
 
Rui Cativo (GCEPP): 
Disse que, o Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche, com a alteração do último 

parágrafo, estava completamente de acordo com a moção apresentada. 
 
Henrique Estrelinha (PS):  
Leu a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção sobre a beneficiação do serviço de Urgência básica do Hospital São Pedro 

Gonçalves Telmo 
A Portaria n.º 212-A/2018, de 28 de março de 2018, determina a reestruturação da Rede 

de Cuidados de Saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT). Neste diploma são definidas 
prioridades na área da saúde para toda a região, incluindo para o Centro Hospitalar do Oeste 
(CHO).  

Na mesma portaria, são definidas intervenções no Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, 
entre elas a constituição da Unidade de Psiquiatria e a Beneficiação do Serviço de Urgência Básica 
(SUB). 

Os utentes e trabalhadores daquela unidade hospitalar identificam facilmente as 
necessidades de intervenção, quer ao nível da sua estrutura física, quer na prestação dos serviços 
de urgência ali prestados. 

No passado recente, foi determinante a forma como foi defendido o Hospital e o SUB, facto 
que resultou da união da população e das forças políticas com representação dos órgãos autárquicos. 
Agora é essencial defender a melhoria dos serviços prestados. 

Desta forma, a Assembleia Municipal de Peniche, solicita que o senhor Presidente da 
Câmara Municipal tome as devidas diligências e solicite um esclarecimento à senhora Secretária 
de Estado da Saúde, sobre a necessária beneficiação do SUB do Hospital São Pedro Gonçalves 
Telmo. 
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Peniche, 28 de setembro de 2018»  
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, em relação àquele assunto, era um assunto que já tinha sido discutido, 

muitas mais vezes do que a questão da segurança, como de resto, de alguma forma, se 
alude no texto. De qualquer forma, existem elementos importantes que não estão 
referidos, nomeadamente, o facto de haver compromissos por parte do atual Ministro da 
Saúde, assumidos, em reunião com a anterior Câmara Municipal, e vários anúncios que 
foram feitos e, entretanto, não concretizados, da abertura de serviços no Hospital.  

Disse que achava bem o que ali estava, mas não contava a história toda. Referiu 
que, em 2015 ou inícios de 2016, a anterior Câmara Municipal reuniu com o senhor 
Ministro da Saúde, podendo ser consultadas as atas da Assembleia Municipal, porque o 
senhor Presidente da Câmara, de então, deu, ali, com grande júbilo e fez grande alarde, 
das conquistas então feitas, que até agora estão todas por concretizar. Disse, ainda, que, 
de facto, era muito importante o que estava no documento, relembrando que existem 
compromissos já assumidos e ainda não cumpridos e o mesmo se passava, em relação à 
monção do Partido Socialista, sendo uma moção da Assembleia Municipal, deveria 
referir-se à Assembleia Municipal e não ao Partido Socialista. 

 
Rui Cativo (GCEPP): 
Em relação à moção do Hospital, disse que os eleitos do Grupo de Cidadãos 

Eleitos Por Peniche, tinham a intenção de propor, no âmbito da saúde, uma Comissão 
Municipal da Saúde, que poderia avaliar tudo o que estava referido na moção. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que tinha recebido o email, agradecendo o envio, mas não foi apresentado 

como uma moção, foi apresentado como uma proposta de constituição de um grupo. 
Referiu que poderia ser agendado para a próxima Assembleia Municipal, enquanto 
proposta, poderia ser discutida no período antes da ordem do dia, mas o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal dirá como fazer, mas não é uma moção. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o tema era de grande atualidade, estando a bancada do Partido 

Socialista de parabéns, por o ter trazido, até porque irão haver eleições daqui a um ano e 
era a melhor altura para pressionar o Governo, portanto, tudo o que fosse para obrigar o 
Governo a dizer o que vai fazer sobre as questões da saúde do concelho, fazia todo o 
sentido. Nesse sentido, disse que a Coligação Democrática Unitária daria todo o apoio. 
Disse, ainda, que, obviamente, a história não estava toda, o júbilo do anterior Presidente 
de Câmara, fazia todo o sentido, até porque foram compromissos que foram assumidos, 
não com o Presidente, mas com a Câmara Municipal e quem seriam eles para dizer que 
as outras pessoas não iriam cumprir aquilo que disseram. 

 
António Moniz (GCEEP): 
Relativamente à proposta apresentada, chamou a atenção para o facto de que a 

Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, constituiu uma comissão da saúde para fazer 
o diagnóstico do Centro Hospitalar do Oeste, com particular enfoque, no Hospital das 
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Caldas da Rainha, obviamente, mas, tratando-se do Hospital de Peniche, como parte 
integrante do Centro Hospitalar do Oeste, seria de toda a conveniência, e por isso foi feita 
a proposta, de constituir uma comissão semelhante, para poderem articular com a 
comissão das Caldas da Rainha, as atividades de articulação com o próprio Governo, com 
o Ministério da Saúde, em particular, porque nesta altura, era precisamente, tal como 
disse o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, Jorge Amador, o 
momento ideal, para se assumir determinados compromissos. Disse que se não o fizerem 
e adiarem para outra ocasião, nomeadamente, para novembro, muito provavelmente, a 
comissão de Saúde da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, já terá feito os contatos 
devidos com o Governo, para estabelecer um conjunto de prioridades, relativamente à 
localização de serviços, e outros aspetos de gestão, sobretudo do Centro Hospitalar do 
Oeste, sem que eles, enquanto Assembleia Municipal de Peniche, tenham um 
envolvimento naquela atividade. Disse, ainda, que foi feita a proposta, por uma questão 
de urgência para articular com as Caldas da Rainha, desconhecendo se Óbidos e Torres 
Vedras iriam fazer o mesmo, uma vez que fazem parte do Centro Hospitalar do Oeste. 
Relativamente a Peniche, disse que o que mais interessava, era defender o Hospital, num 
contexto de articulação com o Ministério da Saúde e com o Governo. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que a Câmara Municipal tinha assento no Centro Hospitalar do Oeste, 

houveram algumas reuniões, onde sempre estiveram presentes, bem como, elementos da 
Assembleia Municipal. Referiu que, na sua opinião, seria mais uma comissão, para além 
da que já existe, com os doze Presidentes da Câmara, que devem estar tão ou mais 
interessados, em resolver aquela situação, como a Assembleia Municipal. 

Referiu que, quando enviou o documento, esperava que, caso pretendessem, 
apresentassem uma proposta de comissão, mas uma vez que todas as Câmaras 
Municipais lá estão, ninguém ficará prejudicado. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Era um assunto que tem sido abordado nas últimas reuniões da Oestecim, que, 

ainda, não teve consenso, nomeadamente, a construção. Disse, ainda, que se pretendeu, 
mais que uma vez, tomar uma posição na Oestecim, em relação à reivindicação da 
construção do novo Hospital, mas isso colide com alguns interesses instalados nas Caldas 
da Rainha, que são legítimos, mas que acabam por bloquear, de forma significativa, o 
objetivo de construção de um edifício e, enquanto não houver consenso, ou não houver 
uma posição da Oestecim, dificilmente o Oeste terá esse Hospital.  

Sugeria que houvesse um pacto, que a decisão da maioria fosse respeitada, para 
além das decisões da Oestecim serem por unanimidade.  

O problema era a qualidade dos serviços prestados no Hospital das Caldas da 
Rainha, que, infelizmente, não satisfazem as necessidades da população da região.  

Era sua intenção, nas Grandes Opções do Plano para 2019, propor algumas 
comissões, uma delas sobre a saúde, que seria muito interessante e importante. Disse que 
seria uma comissão de Peniche, para debater as questões da saúde em Peniche e aquilo 
que deve ser o interesse da região, porque se ficarem demasiado ligados a algumas das 
franjas ou a outros interesses, poderá provocar os efeitos contrários ao que todos desejam.  
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Depois, em cada momento, a comissão decidiria qual seria a estratégia a seguir, 
em relação a outras comissões.  

Concordava com o que foi dito, em relação à moção que se estava a discutir, 
nomeadamente, pelo senhor Ademar Marques e pelo senhor Jorge Amador, Presidente 
da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei. 

Solicitava, para além de fazer as referências ao passado, que se aproveite o 
momento para apresentar a reivindicação perante a Secretária de Estado e o Ministro da 
Saúde, da necessidade de intervir no edifício, de substituir a cobertura, de reabilitar as 
fachadas e, inclusive, de promover outras obras que o edifício necessita. 

Foi nomeado, recentemente, um novo conselho de administração, que reuniu 
com o anterior Conselho de Administração, e que estava agendada uma reunião para 
uma das próximas semanas, com o atual Conselho de Administração, para lhes dar as 
boas vindas, apesar de já o ter feito telefonicamente, mas, também, para lhes apresentar 
as reivindicações que entendem que devem ser feitas, em prol de melhorarem, 
significativamente, os serviços do Hospital. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Tal como o senhor Presidente da Câmara referiu, as comissões têm uma eficácia 

que varia muito consoante o tema e são tanto mais eficazes, quanto mais concretas. 
Quando foram feitas comissões para melhorar determinados documentos, essas 
comissões foram eficazes, aprovaram, na Assembleia Municipal, regulamentos que são 
bons, mas alguns, simplesmente, não são aplicados, mas, por não serem aplicados não 
deixam de ser bons. 

Tinha algumas dúvidas, quanto à Constituição de uma comissão que não tenha 
um documento base, de cariz técnico, para trabalhar, porque nenhum dos membros, 
daquela Assembleia Municipal, tinha competências técnicas para dizer o que é que fazia 
falta no Hospital de Peniche, pelo que, na sua opinião, a ser feita uma comissão, tinha de 
ter outros pressupostos. 

O senhor Presidente da Câmara falou das Grandes Opções do Plano para 2019, 
mas nas Grandes Opções do Plano, atuais, que estão aprovadas, está referido, por 
proposta do Partido Social Democrata, a seguinte frase: “Deve ser avaliada a criação de um 
grupo consultivo local para a saúde que vise monitorizar e acompanhar os cuidados de saúde, no 
concelho, nomeadamente, garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pela 
Administração Central, relativamente à unidade de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste”, ou 
seja, já consta das Grandes Opções do Plano atual, não era necessário ir ver, às Caldas da 
Rainha, o que estão a fazer. 

Era preciso um impulso, tal como era preciso um impulso, já agora, para a 
Comissão Local de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal, que foi aprovada há 
três meses e, ainda, não foi pedido a ninguém, a indicação de nomes, e, entretanto, está 
aprovado o Plano Diretor Municipal, e a Comissão não se formou. 

Mais do que aprovar comissões, precisavam que elas tivessem um objeto para 
trabalhar e, portanto, o Partido Social Democrata, é, por princípio, favorável, até porque, 
já estão nas Grandes Opções do Plano e foi, como disse, por proposta do Partido Social 
Democrata a existência daquela comissão, mas mais do que falar sobre o Hospital, como, 
também, bem disseram os senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, 
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para falar sobre a questão da saúde em geral, sobre o Centro de Saúde, sobre a questão 
dos médicos de família, e se puderem aliar, à discussão sobre o Hospital, a discussão 
sobre a rede de cuidados primários, sobre os médicos de família e, tal como fizeram na 
questão da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal, integrar as 
instituições locais que estão ligadas à saúde, a Liga dos Amigos do Hospital, a Cruz 
Vermelha Portuguesa e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche 
na discussão, mas mais do que isso, ter um apoio técnico, por parte da Câmara Municipal, 
que, também, têm técnicos que acompanham as questões, podem, de facto, discutir.  

Havia outro assunto, que era fundamental discutir, que era, como é que o 
concelho se irá preparar para a Delegação de Competências na área da saúde e, julgam, 
que a proposta do senhor Presidente da Assembleia Municipal, de que se discuta e 
consensualize uma proposta da constituição de um grupo legal, dando eco, de resto, às 
Grandes Opções do Plano, que estão em vigor, da parte do Partido Social Democrata, será 
uma proposta acolhida com agrado. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
Relativamente à Comissão, a Coligação Democrática Unitária, não tinha nada a 

opor, até porque fez sempre parte do histórico daquela matéria, portanto, faz todo o 
sentido. 

No concelho de Peniche, existem pessoas ligadas ao setor, na área dos médicos, 
da enfermagem e dos auxiliares, portanto, existe um naipe muito grande de pessoas que 
tiveram um papel relevante, aquando da luta pela manutenção do Serviço de Urgências 
e do próprio Hospital, devendo ter-se em conta, essas mesmas pessoas, que foram úteis, 
naquele momento, e podem ser úteis, neste momento. 

Aquela matéria foi colocada ali, e bem, o plano de investimento, na área da 
Saúde, de momento, era conhecido, aliás, ainda naquela semana, houveram várias 
intervenções do senhor Ministro da Tutela, sobre vários investimentos, o último que foi 
lançado, foi o Hospital da Madeira, e por isso convinha, relativamente àquela matéria, 
uma grande agilidade, caso se pretenda obter resultados positivos, e propôs que, mais 
importante do que estarem preocupados com uma comissão, tão alargada, era criar uma 
comissão com base na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, convidar dois ou 
três técnicos, que se entendesse, serem pessoas que possam ajudar naquele processo, não 
interessando no momento os nomes, naturalmente, envolvendo os Bombeiros 
Voluntários de Peniche, porque são aqueles que têm, no dia-a-dia, uma relação estreita 
com o Hospital, e dessa forma, poderem avançar, rapidamente. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que lhe parecia muito bem a inclusão, sobretudo, de médicos e enfermeiros, 

que tenham conhecimento real dos problemas, estejam no ativo, ou estejam jubilados, ou 
seja, se encontrarem no ativo e se estiverem disponíveis, sem problema para participar 
na Comissão, melhor, se não, então os jubilados, com conhecimento da matéria.  

Disse, ainda, que, na sua opinião, era fundamental não deixarem passar só as 
questões de reivindicação politica, não era só a reivindicação política que estava em 
causa, era saberem, efetivamente, o que é que podem ter, mas não apenas na questão do 
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Hospital, porque se o foco for sempre apenas na questão do Hospital, qualquer dia, não 
se tem o Hospital, como deve ser, nem o resto dos cuidados a funcionar. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que a bancada do Partido Socialista concordava com a constituição da 

comissão, mas que deverá ser uma comissão que deve saber aquilo que vai debater e 
estudar, para não ser mais uma comissão, que depois não resulte em nada e, portanto, 
estão abertos às várias propostas para aquela comissão, não tendo mais nada a 
acrescentar. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, na opinião dos elementos da mesa, o melhor seria que cada bancada 

fizesse chegar, à mesa, as pessoas que entendem que possam discutir o assunto, será 
marcada uma reunião, urgente, para, conjuntamente, constituírem uma Comissão. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Frisou, uma vez mais, que era preciso terem um documento técnico de base, para 

saberem aquilo que estavam a discutir, a Assembleia Municipal não tem competências 
para inventar o que é que é preciso, quer no Hospital, quer na rede de cuidados básicos, 
nem relativamente aos médicos de família. 

 
Rui Cativo (GCEPP): 
O Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche fez um voto de saudação ao Centenário 

da Escola Velha:  
“A inauguração da Escola Velha de Peniche, em 1918, constitui um marco importante na 

vida da comunidade local, possibilitando melhores condições de aprendizagem e de ensino. Esta 
escola representou um património de grande interesse pela sua arquitetura e por aquilo que 
representa para a comunidade Penichense. Trata-se de um lugar de memórias e de histórias de vida 
daqueles que por aqui passaram, que constituíram conhecimento e cresceram nesta escola tão 
desejada. Um património cultural que se reveste de grande simbolismo e que constitui uma parte 
da entidade local e da memória coletiva. Assim, saudamos e prestamos a nossa singela homenagem, 
aos diretores, professores, alunos e funcionários que deram e dão vida à Escola Velha.”  

Fizeram, também, um voto de saudação para com a iniciativa Um dia pela vida: 
“Peniche voltou a receber a iniciativa, um dia pela vida, uma iniciativa promovida pela 

Liga Portuguesa contra o Cancro, no âmbito de um programa Internacional da American Cancers 
Society. No mundo, vinte e três nações já fazem parte deste projeto que a nível internacional é 
designado por Relay For Live. Em Portugal teve início em 2005 e já decorreu em cinquenta 
localidades. Em onze anos, envolveu mais de duzentas e cinquenta mil pessoas e aproximadamente 
sessenta mil participantes, que participaram ativamente. Este ano, sob o mote Celebrar com os que 
venceram, recordar os que partiram e lutar, apoiar os que estão a lutar, representa a esperança de 
que os que foram levados pelo cancro, não serão esquecidos, que aqueles que estão a lutar contra o 
cancro serão apoiados, que um dia o cancro será vencido. Teve como principais objetivos, educar e 
informar, envolver a comunidade e angariar fundos para os programas de prevenção e para as 
atividades da Liga Portuguesa contra o Cancro. Trata-se de um projeto desenvolvido na 
comunidade e pela comunidade e que culminou com a grande festa de encerramento, no dia 15 de 
setembro, contando, com a presença da psicóloga e atriz, Carla Andrino, a madrinha do projeto de 
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Peniche. Um dia pela Vida, desenrola-se numa atmosfera de festa com espetáculos, musicas, jogos 
e outras atividades paralelas. Nesse sentido, o Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche expressa 
as mais sinceras felicitações à iniciativa, fazendo votos para a continuação do sucesso no futuro, e 
salienta o trabalho realizado por todos os intervenientes, em reconhecimento, de todos quanto 
lutam e lutaram contra o cancro.” 

 
Deliberação n.º 32/2018: Submetida a votação, foi a moção apresentada pelo 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, sobre a falta de 
segurança no concelho, aprovada, por unanimidade.  

 
Deliberação n.º 33/2018: Submetida a votação, foi a moção apresentada pelo 

Partido Socialista, sobre o Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, aprovada, por 
unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  

 
António Moniz (GCEPP): 
Relativamente ao Plano Municipal da Defesa da Floresta e Combate aos 

Incêndios de segunda geração, disse que, na reunião da Assembleia Municipal de abril 
de 2018, o senhor Presidente da Câmara referiu que o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta estava a ser elaborado por uma empresa, mas não informou se já tinha sido 
aprovado ou não e como nesta altura foi prorrogado, o período crítico, no âmbito do 
sistema de defesa da floresta contra incêndios, que envolve Peniche, solicitou que aquela 
questão fosse clarificada, ou seja, quando é que se espera ter o tal Plano Municipal de 
Defesa da Floresta e Combate a Incêndios.  

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Estava a ser elaborado por uma empresa, contratada pela Câmara Municipal, um 

Plano de Gestão da Floresta Municipal.  
A empresa contratada, marcou uma reunião, com técnicos Municipais, durante a 

próxima semana. 
Em relação àquilo que é o Plano de Defesa da Floresta, foi apresentada, a 14 de 

agosto de 2018, uma proposta de plano na Comissão Municipal da Defesa da Floresta, 
que foi discutida, foram feitas propostas de alteração e de alguns melhoramentos, 
significativos, e que o técnico florestal, que está responsável pela elaboração desse plano, 
ficou em rever. 

Tinha a informação que o Engenheiro Florestal da Câmara Municipal da 
Lourinhã se tinha comprometido com o Comandante da Proteção Civil de Peniche, para 
o apresentar, em breve, e ser entregue na Comissão Municipal, para ser aprovado. Referiu 
que eram melhoramentos importantes, mas nada que pudesse atrasar, mais tempo, o 
plano, que desejam que seja aprovado rapidamente.  

Para além disto, a contratação de um engenheiro florestal, iria ser concretizada, 
em breve, dando conta que têm havido algumas reuniões nesse sentido. Referiu que, com 
aqueles dois instrumentos e com um técnico a trabalhar, seria preparada a constituição 
de uma equipa de sapadores, para encararem o futuro, do concelho, nomeadamente na 
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defesa da floresta, em condições que deixem todos tranquilos. Referiu que iria haver um 
acréscimo de algumas despesas, mas que era uma determinação e uma necessidade. 

 
Licínio Pereira (GCEPP): 
Aproveitou a presença do senhor Presidente da Câmara e dos senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia, para solicitar uma informação, relativamente à 
utilização de pesticidas organo-fosforados, como por exemplo, o Lisofato. 

“O Decreto-Lei n.º 35, de 24 de março de 2017, proíbe a sua utilização para eliminar ervas 
daninhas, salvo com autorização especial da Autoridade Fitossanitária Nacional. Posteriormente 
até foram incluídas na proibição, outras substâncias.” 

Perguntou qual era o método utilizado, para proceder à eliminação das referidas 
ervas. Disse que aquela questão fazia todo o sentido, porque eram visíveis pulverizações 
feitas, em algumas zonas do concelho, e, segundo a Autoridade Fitossanitária Nacional, 
não foi emitida para o concelho de Peniche, nenhuma autorização especial para esse 
efeito.  

Disse que o uso das pulverizações, não queria dizer, por si só, que se estava a 
utilizar o famigerado Lisofato, ou qualquer outra substância proibida, no entanto, e para 
sossego das populações, dado o relacionamento destes produtos com o cancro, 
envolvendo, portanto, uma questão de saúde pública, seria bom que esta questão fosse 
devidamente esclarecida.  

Informou, com muita pena, que estava previsto o encerramento do Posto dos 
Correios, de Atouguia da Baleia, portanto, mais uma vez, em Atouguia da Baleia, iriam 
ficar privados, de uma infraestrutura que faz bastante falta a quem lá vive e na zona rural 
do concelho. 

 
Jorge Amador, Presidente da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei (CDU): 
Disse que: 
Naturalmente, o senhor Presidente responderia pela Câmara Municipal, mas 

com o conhecimento que tem, a Câmara aplica, atualmente, os produtos de acordo com 
o que está previsto por Lei.  

Há dois anos, no anterior mandato, tiveram um problema grave, resultado 
daquela nova legislação, que os obrigou a estar vários meses a aguardar pela certificação 
e por um conjunto de exigências legais, que ninguém gostou, e que a Assembleia 
Municipal, contra a outra composição, bastante barulho fez, relativamente à questão das 
ervas daninhas bem grandes. 

Na Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, não aplicavam qualquer produto, sendo 
a limpeza das ervas, efetuada de forma manual e por isso, este ano, já iam na quarta volta 
à freguesia. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que na Junta de Freguesia de Ferrel, até há pouco tempo, estavam a incorrer 

contra a Lei, por desconhecimento, e desde que foram informados, deixaram de aplicar. 
Referiu que iriam levar mais tempo a fazer limpeza, precisando, ainda mais, da ajuda da 
Câmara Municipal. 

 
Presidente de Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
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Disse que, da informação que dispunha, os pesticidas que utilizam se enquadram 
naquilo que a Lei estipulava. Deu conta que adquiriu, a uma empresa de Mirandela, um 
produto de muito boa qualidade, que ainda não foi aplicado, mas que, de facto, existia, 
da sua parte, essa preocupação. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP): 
Disse que: 
A Freguesia de Peniche, também, não usava químicos para as ervas. 
Inicialmente, começaram a colocar sal, entretanto foram informados que não o 

poderiam utilizar e pararam. Deu conta que, na terça-feira, adquiriram uma máquina, 
que corta as ervas e que, automaticamente, a calçada fica polida. 

Depois da Câmara Municipal aplicar os bioquímicos, a Junta de Freguesia passa, 
e limpa tudo. 

 
Presidente de Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que: 
Relativamente à questão que o senhor deputado Licínio colocou, sobre o Posto 

dos Correios, era um assunto que, também, o preocupava, mas conhecia a realidade do 
que se tem vindo a passar por todo o país. Deu conta que têm tido alguns contactos, da 
parte dos CTT, relativamente ao eventual encerramento do mesmo, mas que da parte da 
Junta de Freguesia, o assunto estava em aberto.  

Estava marcada, para a próxima semana, uma reunião com um responsável dos 
Correios e com o executivo da Junta de Freguesia, para conversarem. 

Os argumentos, da parte dos CTT, para o seu encerramento, era que o posto não 
tinha rentabilidade, que o movimento não justificava ter dois funcionários e que, com 
apenas um funcionário, as pessoas se recusam ir para lá trabalhar. 

Que o assunto requer seriedade na sua abordagem e, na reunião da próxima 
semana, iria solicitar explicações, referindo que, pessoalmente, é contra o encerramento 
e que o assunto deveria ser discutindo de forma séria e em condições, para bem de todos 
e, sobretudo, da Freguesia de Atouguia da Baleia.  

Qualquer solução que fosse encontrada, teria que ser sempre em função e em 
defesa da população da Atouguia da Baleia, referindo que não gostava que os idosos, que 
utilizam muito o Posto dos Correios, tivessem que se deslocar a Peniche, até porque, 
infelizmente, as condições de funcionamento dos Correios de Peniche, também, não são 
as melhores. 

Se iria com calma, de forma ponderada, responsável, abordar o problema, que 
depois da discussão, se se acentuar, naturalmente que será dado conhecimento à 
população.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Relativamente ao assunto que foi abordado antes, independentemente da 

existência e da importância fundamental que têm os planos de prevenção de incêndios e 
de ordenamento da floresta, há que não descurar a limpeza do pinhal, mesmo sem o 
plano estar feito, e a informação que têm, é que o Pinhal estava a precisar, muito, de ser 
limpo, portanto, independentemente da concretização dos planos, chamou à atenção para 
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aquela circunstância, uma vez que a informação que lhe chegou, é de que o Pinhal estava 
a precisar de muita limpeza. 

Em relação à questão das autocaravanas, fez seis anos, em julho, que escreveu 
um artigo, num jornal que teve uma vida efémera em Peniche, que se chamava: “Peniche, 
Capital da Autocaravana”, que alertava para um problema que então, começava a ser 
visível para todos, Peniche estar a ser invadido por autocaravanistas, e não haviam 
regras. Disse, ainda, que as regras que estavam a começar a ser debatidas, tendo já 
chamado à atenção para o facto, porque lhe pareciam inadequadas, não eram aquelas que 
lhe pareciam bem, e apontou várias soluções possíveis e exemplos de outros concelhos, 
que tinham adotado regras. Referiu que, seis anos e mais um verão depois, cumpria 
perguntar se estavam melhor, se estavam igual ou se estavam pior.  

Foi criado um regulamento, em 2013, num trabalho que teve intensa colaboração 
do Partido Social Democrata, mas que nunca foi aplicado.  

Se fizeram investimentos no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo 
para aumentar a capacidade para receber autocaravanas, abriram novos parques 
privados, esperando a aplicação do regulamento e, no entanto, ao longo deste tempo, o 
que viram foi o problema do autocaravanismo selvagem agudizar-se. Referiu que 
algumas pessoas dirão: “à, mas as pessoas assim, pelo menos, vêm para Peniche”, mas será 
que vale tudo, vale despejar cassetes no fosso e nos pluviais, vale estacionar em frente 
das casas, como na Consolação ou no Baleal, e ali ficar durante semanas e meses, como 
tinha acontecido este ano, em alguns casos.  

Tudo isto, não poderia acontecer, na sua modesta opinião, e como já dizia em 
2012, de facto, os autocaravanistas são muito importantes para a economia local, só tem 
que se saber acolhê-los, inclusive, podem ser um concelho amigo dos autocaravanistas, 
aplicando as regras que existem.  

A resposta à pergunta que fez, é que estão bastante pior, atualmente há mais 
autocaravanas, mas, tem havido sempre, não foi um mal deste ano, há autocaravanistas 
estacionados onde não deveriam estar e estão piores do que estavam no ano passado, 
porque este ano, por um conjunto de ações e omissões, a Câmara Municipal permitiu que 
se criasse um novo parque de Campismo e Autocaravanismo, na envolvente do Fosso da 
Muralha, sendo uma imagem que nem sequer remete para o passado, porque nunca tinha 
acontecido nada tão mau, como aquela parede de autocaravanas, junto aos Portões de 
Peniche de Cima, ou as tendas junto ao fosso, já para não falar do corredor de 
autocaravanas, que não era inteiramente novo, nas arribas na Marginal Norte.  

Pareciam-lhe ser imagens indignas de uma terra que devia estar preocupada em 
qualificar o seu turismo, em melhorar a sua oferta e a sua imagem, e não em piorá-la. 

Lamentava que aquelas imagens marcassem o primeiro verão, como Presidente. 
A propósito das capitais, uma outra decisão do senhor Presidente da Câmara, 

que lhe causou maior perplexidade. A Câmara Municipal apresentou um novo logotipo, 
recentemente, que está muito bem conseguido, que lhe parecia uma saudável renovação 
da imagem, que era natural ao fim de algum tempo, o que não sabia, e ficou a perceber, 
recentemente, que a Câmara Municipal deixou de usar a marca Capital da Onda, pelo 
menos foi o que lhe chegou, e respeitando os que não concordem, do ponto de vista 
técnico, a verdade é que aquela marca correspondia a um capital acumulado, ao longo de 
anos, de reconhecimento, mas, no logotipo, a marca não consta, e a marca não era o 
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logotipo e, portanto, a associação de Peniche aos desportos, muito concretamente à 
atividade económica que o surf e outros desportos, trouxeram para a terra, deixou de 
estar associada à marca do Concelho.  

Pessoalmente, nunca teve preconceito nenhum, em reconhecer aquele legado do 
senhor Presidente da Câmara, António José Correia, que foi e é muito positivo para 
Peniche, referindo que o Partido Social Democrata o reconheceu por diversas vezes, 
sendo, na sua opinião, um erro de palmatória deixar de usar essa marca que está 
estabelecida e que deixa um campo aberto, que poderá ser facilmente ocupado por 
outros. 

Por fim, lamentava o que aconteceu à Guarita da Gamboa, e por não se ter 
evitado, não sendo um mal deste ano, mas sim de muitos anos em que não se fez nada. 
Referiu que era um lamento que por diversas vezes antecipou, de que algum dia o fariam, 
esperando, sinceramente, que não voltassem a fazê-lo, relativamente a outros troços da 
muralha, concretamente, o da Fortaleza. Reiterou a preocupação de saber que o 
investimento previsto para a Fortaleza de Peniche, deixa de parte a estrutura seiscentista, 
que era a que, genuinamente, precisava de ser intervencionada. 

No mesmo tema, do Património e do futuro Museu da Resistência, soube, que foi 
dito na sessão de apresentação do projeto da segunda fase do fosso, que havia a 
possibilidade da Direção Geral do Património Cultural vir a impor que a Festa da Senhora 
da Boa Viagem saia do Campo da Torre e que estava a ser equacionada a possibilidade 
da sua transferência para o Fosso da Muralha. Referiu que, não só pela experiência 
passada da festa fora do Campo da Torre, que não deixou boas recordações, mas 
sobretudo porque não podem aceitar, o Município não pode aceitar e, em primeira linha, 
na sua opinião, o senhor Presidente da Câmara não poderia sequer admitir a hipótese, 
que uma entidade externa queira controlar o uso do espaço público em Peniche.  

Já bastou terem-lhes imposto uma solução para a fortaleza, contra a opinião da 
esmagadora maioria das pessoas de Peniche, dizendo-o com convicção, e num processo 
decisório que deixou, totalmente, à margem as pessoas de Peniche. Referiu que, na sua 
opinião, a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem tem uma entidade profundamente 
ligada ao Campo da Torre e à Ribeira e era ali que deveria continuar. 

 
Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Relativamente à duas questões que o senhor Licínio colocou, gostava que a 

Câmara Municipal deixasse de usar qualquer tipo de pesticida. De momento, usa, tal 
como foi referido pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, 
pesticidas homologados, que são autorizados, usa menos, por isso houveram alguns 
problemas com ervas, mas, também, porque não têm trabalhadores em número suficiente 
para enfrentar.  

Felizmente, a Freguesia de Peniche, este ano, contratou uma pessoa, apenas para 
remover ervas na cidade e, na sua opinião, era muito importante encontrar-se 
alternativas.  

Em relação aos CTT, já abordou a questão com o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Atouguia da Baleia, estando completamente de acordo com ele e, na sua 
opinião, deve fazer-se o melhor possível para que os CTT não saiam da Atouguia da 
Baleia.  
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Não era a mesma coisa que a Caixa Geral de Depósitos, porque, felizmente, esta 
tinha uma alternativa, que é comercial, mas têm, e neste caso não, e mesmo confiando 
que o serviço fique na Freguesia de Atouguia da Baleia, que prestará um bom serviço, 
seria desejável que ficasse na empresa dos CTT. 

Em relação ao referido pelo senhor Ademar Marques sobre o Pinhal, era o 
assumir, repetidamente, pelo Presidente de Câmara, que já visitou o pinhal, com o 
Comandante da Proteção Civil e tem consciência do perigo ali existente. 

O objetivo traçado, e que está partilhado com a Câmara Municipal, era a 
contratação de um Engenheiro Florestal, que irá preparar a implementação de dois 
instrumentos, que não existem e que estão prestes a existir, e vai preparar, também, a 
contratação, de alguns trabalhadores, ou as suas transferências por mobilidade, dentro 
dos serviços, mesmo sabendo que os mesmos teriam que ser substituídos, mas o 
propósito principal será limpar o Pinhal, mantê-lo sempre limpo, uma vez que deixou de 
estar limpo há muitos anos. 

Na sua opinião, o Pinhal poderia sustentar-se a si próprio, ou seja, poderá ser 
uma fonte de receita, que compensará a despesa, mas, acima de tudo, o pinhal terá que 
ser conservado, serem implementadas orientações, não só de quem percebe da poda, 
mas, essencialmente, cumprir com o que for aprovado, em breve. 

Relativamente às considerações efetuadas sobre a Capital da Onda, não era 
verdade, a marca da Capital da Onda não é para abandonar, pelo contrário, é para 
valorizar, dentro de uma estratégica que, obviamente, terá que ser melhorada, e terá de 
ser acentuada, dentro de alguns contextos, que nada têm a ver com o logotipo. Reafirmou, 
que eram conhecidas algumas divergências, com o anterior Presidente da Câmara, 
António José Correia, mas em todos os palcos, onde tem estado, nomeadamente, com os 
senhores Presidentes de Câmara de outros Municípios, e, há bem pouco tempo, com o 
senhor Secretário de Estado das Autarquias, Dr. Carlos Miguel, em que referiu, bem dita 
a hora, em que o anterior Presidente da Câmara agarrou aquela oportunidade e a 
dinamizou.  

Não tinha a pretensão de abandonar, o que quer que fosse, no concelho, nos 
últimos anos e, inclusive, já tinha sido referido, e será reafirmado nas Grandes Opções do 
Plano, para 2019, que têm a pretensão de recuperar os Sabores do Mar, que foram 
desenvolvidos no tempo do senhor Presidente da Câmara, Jorge Gonçalves.  

Não existiam preconceitos em relação ao passado, tinham que aproveitar, e ter 
uma estratégia, em termos de futuro, relativamente ao que melhor existe. Referiu que 
uma das coisas boas que aconteceu no concelho, nos últimos anos, foi efetivamente, o 
Campeonato do Mundo de Surf, foi a marca Peniche Capital da Onda e foi aproveitar as 
dinâmicas à volta destas atividades de deslize e das ondas. 

Em relação à Guarita, foi tomada uma decisão, que mais ninguém quis tomar e 
que se foi arrastando no tempo. Referiu que, ao primeiro sinal de inquietação e de 
insegurança, ouviu os técnicos da Câmara Municipal e da Direção Geral do Património 
Cultural, tomou a decisão de desmontar a Guarida, guardando-a de acordo com a 
indicação do Técnico Superior, Jorge Martins, especializado em manutenção e 
recuperação do património, que acompanhou toda a obra. Desmontar a Guarida foi mais 
caro, porque exigiu que lá fosse colocada uma grua, com toda a segurança, porque não 
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queria correr riscos, e tudo teria que ser de acordo com as normas de segurança. Deu 
conta que os técnicos fotografaram e catalogaram todas as peças.  

Era um assunto que durava há anos e sabia que se estivesse à espera das 
entidades, para pagar aquela operação, aquilo acabaria por cair. Referiu que estava 
completamente de acordo com o diagnóstico e com a perspetiva apresentada, 
relativamente à defesa do património, nomeadamente as muralhas, tendo o mesmo sido 
dito à senhora Diretora Geral do Património Cultural e outros técnicos, que a 
acompanham nas reuniões. 

O pretendido e o perspetivado, como possibilidade, era a candidatura para a 
reabilitação das muralhas de Peniche, exceto da Fortaleza, estando considerados, como 
previsão, um milhão e duzentos mil euros. Referiu que no imediato, foram tomadas 
medidas, porque não havia projeto, nem levantamento topográfico, foi aberto concurso, 
estão a ser executados os projetos e o levantamento topográfico já foi feito, para que, logo 
que possível, a candidatura seja apresentada. Deu conta que, em todas as oportunidades 
de candidatura que têm surgido, os técnicos da Câmara têm tido uma grande 
determinação e entrega.  

Em relação ao que foi referido no dia da apresentação do projeto do fosso, existia 
uma pretensão, que lhe foi apresentada informalmente, pela Organização da Festa da 
Nossa Senhora da Boa Viagem. Relativamente à imposição, se seria ou não uma 
imposição da Direção Geral do Património Cultural, teria que se considerar que aquele 
património não é da Autarquia Local, mas sim da Administração Central do Governo, 
pelo que se deve respeitar.  

Em zonas de proteção de património, particularmente com aquela importância, 
todos sabiam que existia um cuidado acrescido e, também sabiam, que quando a zona do 
Campo da Torre foi construída, havia a pretensão de não se fazer nada, mas atualmente 
tem o estacionamento, foram feitas alterações e passou a fazer-se ali a festa, 
desconhecendo qual seria a decisão no futuro. Referiu que, também, era de Peniche, 
assumiu que, também não gostou da realização da festa na zona do fosso, mas teriam que 
encontrar uma alternativa.  

Seria mais interessante criar condições, de acordo com a organização da festa, 
para uma melhor funcionalidade, segurança e criar infraestruturas, que atualmente não 
existem. Aproveitou para, mais uma vez, enaltecer o trabalho que a Comissão de Festas 
tem feito por Peniche e pelo concelho, devendo haver, sempre, uma preocupação, com 
todas as organizações de festas. 
 
 Ademar Marques (PSD): 
 Disse que: 
 Em relação à questão da festa, poderia, de facto, ter a informação insuficiente 
ou errada. A informação que tinha, era que a Comissão de Festas apenas anteviu que, em 
função da instalação do Museu, pudesse vir a haver alguma questão da parte da Direção 
Geral do Património Cultural, mas que a preferência era pela manutenção naquele local, 
um local histórico da festa, e que está intimamente ligado à realização da Procissão do 
Mar, que é o ponto alto da festa, do programa religioso e que, não estando a festa ali, fica 
seriamente comprometido, como se viu naqueles anos em que não foi ali, portanto, na 
sua opinião, deveria haver diálogo, mas sobretudo, relativamente à questão de quem 
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manda e quem é do dono, o dono das muralhas para dentro, até poderia ser a Direção 
Geral do Património Cultural, podendo até estender-se, a propriedade, um pouco mais 
para fora, mas tanto quanto sabe, no âmbito de delegação de competências, também isso 
vai passar para a Câmara Municipal.  
 Estava prevista a passagem, até, dos Museus Nacionais, para a tutela das 
Autarquias, portanto, acha que não podem deixar de reivindicar aquilo que se passa em 
todos os sítios onde há monumentos nacionais, porque os eventos se realizam nessas 
zonas, porque são sítios históricos, e, portanto, não lhe parece que a trepidação dos 
concertos vá afetar mais as muralhas do que elas estão afetadas, e se forem recuperadas, 
mais seguras estarão, devendo-se, de facto, reivindicar aquilo que é o interesse e ponderar 
claramente com a comissão, que tem feito um excelente trabalho, transformou a festa em 
algo que nunca tinha sido, em termos de sucesso popular e, portanto, tem esse mérito. 
 A comissão de festas deveria ponderar, com a Câmara Municipal, que seria com 
quem teria que decidir, porque não lhe parece que seja a Direção Geral do Património 
Cultural a decidir onde deve ser a festa. 

Relativamente à guarita, é verdade que o problema não era de agora, ainda bem 
que se recuperou o pináculo que esteve perdido durante uns dias, e como disse, a culpa 
estende-se bem para trás, e foi uma pena não se ter evitado, porque, na Assembleia 
Municipal, foi dito que a Câmara Municipal não poderia lá tocar, obviamente que pode, 
desde que fosse acompanhada pela Direção Geral do Património Cultural e por técnicos 
qualificados, com autorização. O importante era verificar se não havia mais nenhuma a 
cair, ou seja, daquela avaliação que estava a ser feita, deveria evitar-se que voltasse a 
acontecer o que aconteceu, que era cair um pináculo e depois, provavelmente, já não daria 
para reconstituir., pelo que seria importante fazer a avaliação e evitar que o mesmo 
aconteça noutros sítios, referindo que tinha saudado a hipótese de candidatura, na 
passada Assembleia Municipal. 

Relativamente ao logotipo, ficava satisfeito que não haja intenção de deixar de 
usar, a verdade é que, quer no cartaz do evento de Bodyboard, que se realizou, quer no 
cartaz do Campeonato do Mundo de Surf, não constava a marca Capital da Onda. Referiu 
que se não era abandonar a marca, não sabe o que seria abandoná-la e, portante, ainda 
bem que a intenção não era aquela, mas o que foi feito, foi não falar da marca Capital da 
Onda nos eventos mais importantes deste ano e, ainda bem, que irá voltar atrás naquela 
matéria. 

 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Não iria voltar nada atrás, só poderia voltar atrás se houvesse alguma orientação 

nesse sentido. Afirmou que era a melhor marca que tinham, em termos de concelho e, 
quando alguém o questionou sobre o apoio ao Campeonato do Mundo de Surf, ser 
através da Oestecim e das candidaturas que estavam a ser aprovadas, a partir do ano que 
vem, porque apenas estava garantido, até este ano, disse que não havia nenhum evento 
no Oeste, em termos de impacto mundial, através das várias formas de comunicação que 
existem hoje, como este evento e, sabendo da importância do que era aquela marca, agora 
ia desistir dela. Referiu que as razões teriam que ser aprofundadas, porque não se 
apercebeu que a marca não esteve presente nos cartazes que o senhor deputado Ademar 
Marques referiu. 
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Madalena Rosa (PSD): 
Disse que: 
A sua intervenção vinha na continuidade da sua intervenção na Assembleia 

Municipal de junho. Lamentava constatar, que a falta de limpeza nas ruas e nos 
contentores se mantinha na mesma situação, no entanto, àquele tema, acrescentou o lixo 
deixado pelos feirantes, aquando da Feira Mensal. Referiu que era certo que todos 
concordavam que o recinto ficava numa verdadeira lástima, e na sua modesta opinião, 
talvez fosse pertinente fiscalizar, no sentido de obrigar os feirantes a deixarem o recinto 
limpo, ou colocar mais contentores para o lixo, ou até mesmo mais pessoal na limpeza, 
durante a feira e não só ao final do dia, por forma a deixarem de assistir mensalmente, a 
uma lixeira a céu aberto.  

Há muito, a educação era uma preocupação da bancada do Partido Social 
Democrata. Lamentam, profundamente, que o início do ano letivo não tenha corrido nada 
bem, parecendo-lhes muito legítimo o descontentamento dos pais, nomeadamente, 
quando faltam auxiliares com formação, disponíveis para acompanhar as crianças 
durante o período do almoço, que é fornecido num local exterior à sua escola, quando 
faltam condições para as crianças permanecerem na escola depois das dezasseis horas, 
quando estava garantido que este serviço ia acontecer entre as dezassete horas e trinta 
minutos até às dezoito horas e trinta minutos, quando continuam a ser necessárias 
pequenas, mas urgentes, obras de reparação, tanto no interior, como no exterior das 
escolas. Referiu que aqueles pequenos/grandes pormenores, a deixaram com medo, 
sendo sua opinião que todos deveriam parar para pensar que, se no presente, não existe 
capacidade de gerir as competências de cada um, como iriam encarar o futuro e a 
estratégia global para a educação, e a delegação de competências, obrigatória para 2021. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Começava por felicitar a Mostra Internacional de Renda de Bilros, que teve 

algumas alterações, nomeadamente, no local do desfile noturno, que na sua opinião, foi 
uma ideia bem conseguida, e felicitou a senhora Vice-Presidente da Câmara, porque foi 
a grande impulsionadora daquela alteração. 

Lamentava, pensando ter sido um lapso do senhor Presidente da Câmara, na 
intervenção que fez durante o desfile, quando disse que as Rendas de Bilros não eram 
uma prioridade para o Município.  

Relativamente à época balnear, houveram algumas situações que não deviam ter 
acontecido, nomeadamente, nas estruturas de acesso às praias. Referiu que, em julho, 
ainda existiam escadas de acesso à praia de Peniche de Cima vedadas, porque estavam a 
fazer pequenas reparações, não lhe parecendo, que em plena época balnear, fosse a 
melhor altura para fazer aquelas intervenções. 

Em relação às autocaravanas, um dos erros, deste verão, foi abrir a hipótese de 
estacionamento junto aos portões de Peniche de Cima. Referiu que foi uma má imagem, 
para quem nos visitava, não percebendo, a bancada do Partido Socialista, como não foi 
travada aquela situação. Apelaram para que, com as forças de segurança do concelho, se 
encontrem soluções, não apenas com as forças de segurança, mas também com barreiras 
físicas, para impedir essas situações, fazendo cumprir o regulamento que está em vigor. 
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Relativamente à estrada de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, 
na sessão de fevereiro, da Assembleia Municipal, foi dito, pelo senhor Presidente da 
Câmara, em resposta à senhora deputada do Partido Socialista, Ana Marta Aleixo, sobre 
a requalificação daquela via, que apenas faltava ir buscar os materiais, passaram oito 
meses, não existe qualquer desenvolvimento, não acreditando que, atualmente com a 
entrada do inverno, se vá fazer alguma intervenção. Perguntou quando iria ser feita a 
intervenção, e que intervenção seria feita. 

Para além do IP6, existe outra situação fora do concelho, na zona do Olho 
Marinho, existindo um constrangimento que está a provocar longas filas de carros.  

A questão da limpeza, em alguns locais, tinha mato muito denso que prejudica a 
visibilidade dos condutores, perguntou que contactos e que diligências foram feitas, junto 
do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas de Portugal, pressionando para que 
aquela situação fosse resolvida. Referiu que se não fez, aconselhava-o a fazer, porque vem 
o inverno, e com as chuvas cresce mais mato. 

No ano passado, foram votados e anunciados os vencedores do Orçamento 
Participativo, não tendo sido, até hoje, nenhum projeto concretizados, pelo que seria 
obrigação do Município coloca-los nos locais devidos e mais grave, existe um 
regulamento da orçamento Participativo, em vigor, que não estava a ser cumprido.  

Relativamente ao início do ano letivo, no conselho de Peniche, faria apenas um 
reparo. Referiu que tendo havido dois meses de férias, para alunos e professores da 
Escola Velha, que celebra o seu centenário este ano, foram feitas, no decorrer do ano 
letivo, a pintura daquela escola. Perguntou que planeamento foi aquele.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
Decorreu nos dias, quinze e dezasseis de setembro, na praia do Baleal, o Long 

Board Festival, organizado pelo Peniche Surfing Club, com a colaboração da Câmara 
Municipal, tendo a organização, e não a Câmara Municipal, enviado um cartaz. Referiu 
que, na sua opinião, quando os eventos acontecem na Freguesia, deveriam ser 
informados, porque, durante uma semana. Referiu que estava marcado o evento Rip Curl 
Groom Search, tendo a organização enviado impressos a explicar como iria decorrer. 

Propunha à Câmara Municipal, que a partir de agora, os pedidos de 
licenciamento de atividades, festivais e festas populares, culturais e recreativas, que 
decorrem nas freguesias, tome a liberdade de não licenciar, sem pedir um parecer às Junta 
de Freguesia, não sendo, obviamente, vinculativo, mas se o faz com a Guarda Nacional 
Republicana, com a Polícia de Segurança Publica, com a Polícia Marítima e com os 
Bombeiros Voluntários de Peniche, também poderia fazê-lo com a Junta de Freguesia, 
relembrando que seria uma proposta e uma opinião. 

Relativamente ao Campeonato do Mundo de Surf, gostaria de ter informações 
sobre como estava a ser organizado, que empresas de Peniche lá iriam estar 
representadas, se, em organizações futuras, poderiam as Juntas de Freguesia, ter um 
espaço de mostra, o que na sua opinião era importante. 

Tinha colocado uma questão, na primeira Assembleia Municipal, do mandato, 
relativamente à data da Festa em Honra de Santa Quitéria, em Ferrel, padroeira dos 
jovens, que se realiza na mesma data do Campeonato do Mundo de Surf, que já se 
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realizava, muito antes do Campeonato do Mundo de Surf, que necessita de uma tenda, 
como já tinha referido. 

Em relação aos asfaltamentos, enviaram a listagem, tal como foi solicitado pelo 
senhor Presidente da Câmara, no dia vinte e nove de maio, referindo que concordava 
com o assumido, em campanha eleitoral, de que deveria ser feita uma lista de 
asfaltamentos a quatro anos. Explicou que na lista feita pela Junta de Freguesia de Ferrel 
para quatro anos, as prioridades foram colocadas por anos e por números e a última 
prioridade, do último ano, foi a primeira a ser feita na Freguesia de Ferrel, respeitando, 
naturalmente, a legitimidade dos serviços. Sobre aquela prioridade, no Sol Village I, 
referiu que recebeu muitas queixas, nomeadamente, um senhor da Torre, que tem um 
estabelecimento comercial perto do Sol Village I, onde vivem muitas pessoas, outro, da 
Rua Bartolomeu Dias, perto do Baleal Clube, por não estarem a fazer o alcatroamento, 
pelo que estariam a ser discriminados. Referiu que, quando a Câmara Municipal 
decidisse alcatroar, tendo em conta a opinião dos técnicos, ou a sua própria opinião, 
gostaria de ser informado sobre o que pensam fazer, com antecedência, porque em Ferrel 
não são necessários muitos quilómetros de alcatrão, mas têm mais de duas dezenas de 
ruas, algumas com trinta metros, outras com cinquenta, mas há necessidade. Disse, ainda, 
que, no último mandato, a ordem dos asfaltamentos foi sempre a mesma, primeiro, a 
Serra d´El-Rei, segundo, a Cidade de Peniche, terceiro, Atouguia da Baleia e por último 
Ferrel, pelo que propôs, para ser justo, que se invertesse aquela situação. 

A Junta de Freguesia de Ferrel solicitou o apoio da Câmara Municipal para fazer 
uma intervenção nos caminhos agrícolas, não foi dada resposta, mas tem sido muito 
melhor do que no ano passado, articulado com os técnicos, e a niveladora, da Câmara 
Municipal, andou na freguesia de Ferrel, durante a semana passada e esta semana, sem 
que tivesse havido um telefonema para a junta, avisando que a niveladora ia lá. Referiu 
que a niveladora foi para os caminhos, atropelou redes, vedações, caniços, colocou tout-
venant e fez uma valeta, portanto, os meios dos caminhos ficaram fundos quando deveria 
ser o contrário, porque, havendo chuva, os caminhos ficam destruídos, e o material 
empregue no caminho, mal aplicado. Solicitou que a Junta de Freguesia fosse informada, 
antes, porque existem locais com mais prioridade do que outros. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Começando pelo fim, estavam muitas coisas a acontecer, no conselho, que não 

tinha conhecimento, porque não tem essa necessidade, quer que tudo funcione dentro da 
medida do possível. 

Relativamente à limpeza de contentores, continuava a existir falta de 
trabalhadores e aproveitou a oportunidade para dizer que, mesmo com as insuficiências 
existentes, houve um grande esforço da parte dos trabalhadores da limpeza, durante este 
ano. Referiu que já deu orientações, no sentido de serem colocados contentores, 
distribuídos em vários locais, para que as pessoas deitem o lixo nos contentores. Deu 
conta que não era possível ter trabalhadores, permanentemente, na feira, porque iriam 
haver outras zonas que não seriam limpas. 

Em relação à educação, o senhor Vereador Mark Ministro iria responder às 
questões colocadas, uma vez que está por dentro das situações, agradecer-lhe e, também, 
aos técnicos que estão a trabalhar naquele setor, que grande esforço têm feito. 
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Relativamente às obras no interior e no exterior da Escola Velha, têm estado a ser 
feitas. Admitiu que existem algumas insuficiências, existe uma estratégia de algumas 
intervenções, que vinham do passado, com as quais não concordava, mas que não 
conseguiram, ainda, implementar o novo modelo, porque, este ano, houve um 
constrangimento, que teve a ver com a Lei de Regularização de Precários, que só agora 
estava a ser implementado. Deu conta que foram contratados os primeiros quatro 
trabalhadores, através dessa lei de regularização e que iriam contratar mais, mesmo 
sabendo que iriam aumentar a despesa corrente, assumidamente, porque quer fazer 
melhor e corresponder às suas responsabilidades e as suas competências, em termos de 
serviços municipais.  

Tinha uma grande responsabilidade, e sabia que o setor da Educação iria ser 
muito exigente, por isso é que irá ser alterado, reforçado e preparado convenientemente. 

Iria ser capaz, mas que não seria ele, seria o Município de Peniche que teria que 
ser capaz de dar uma melhor resposta nas escolas, nas zonas portuárias, na habitação 
social e em outros serviços, mas teriam que ter recursos. 

Não tinha medo e que Peniche não devia ter medo da transferência de 
competências, tem é que assegurar os recursos e os meios para o fazer bem. Referiu que 
a Câmara Municipal tem técnicos superiores, alguns deles foram para outro lado, mas 
podem, ainda, regressar, mas não para terem emprego e sim para trabalhar, porque há 
muita gente a esforçar-se e alguns, infelizmente, não se esforçam como deviam.  

Não veio para a Câmara Municipal para mudar o seu estilo e para ter cuidados 
acrescidos. Referiu que iria atrás do prejuízo, que tem muita confiança no senhor 
Vereador Mark Ministro, até porque a sua opção foi ter pessoas, ao seu lado, sem 
experiência política nem autárquica. Solicitou tranquilidade, sem destabilizações, quer 
na comunicação social, quer nas redes sociais, para que consigam sinalizar o que está 
errado e procurar encontrar soluções para as melhorar.  

Relativamente à Mostra de Rendas, se foi dito, não foi propositado, mas as rendas 
são uma prioridade da senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga, e da equipa que tem 
consigo a trabalhar, porque as suas grandes prioridades são: os fundos comunitários, as 
quatro candidaturas principais, o Centro Escolar da Atouguia da Baleia, o Fosso das 
Muralhas, que deveria estar fechado e não está, a Biblioteca e a ETAR de Peniche, 
referindo que todas tiveram problemas, à exceção de uma, que foi opção mudar. 

Em relação à reorganização dos serviços da Câmara Municipal, de momento está 
tranquilo, em relação aos setor de desenho da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística, porque tem dois Arquitetos e uma Arquiteta, a trabalharem bem e 
entusiasmados, mas, naquela Divisão, ainda o preocupa a falta de capacidade de resposta 
na gestão urbanística.  

Teriam que ter capacidade de resposta, para que os investidores que querem vir 
para o concelho de Peniche tenham confiança no Município, tenham respostas com 
garantia. 

A reparação da escada de acesso à praia, foi iniciada sem a autorização da 
Associação Portuguesa do Ambiente, depois de muitos pedidos que efetuaram, sem 
resposta, e que o fará da mesma forma, sempre que houver necessidade de reparar coisas 
simples. 
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Relativamente às autocaravanas, depois da reorganização dos serviços, das 
candidaturas, que têm que ser resolvidas e, ainda, de um processo, muito importante 
para o concelho que irá criar novas dinâmicas, o Plano Diretor Municipal, tendo já 
assumido que nos onze meses se fizeram reuniões de Câmara, onde se debateu mais o 
Plano Diretor Municipal (PDM) do que nos outros anos todos juntos, referindo que iriam, 
obviamente, ter que reunir com a Juntas de Freguesia de Ferrel, Atouguia da Baleia e 
Serra d´El-Rei as vezes que forem necessárias. Deu conta que, provavelmente, a questão 
mais sensível seriam o Baleal e Ferrel, como é do conhecimento do senhor Presidente de 
Junta, mas terá que se discutir e ir ao terreno. Referiu que o regulamento foi aprovado, 
na sua opinião, e todos deveriam ter a noção que se tratava de um regulamento de difícil 
concretização e funcionalidade. Trata-se de um processo que terá que ser visto, logo que 
esteja mais liberto.  

Não percebia o facto de referirem que foi feito um grande investimento no Parque 
Municipal de Campismo, porque o único investimento efetuado foi na entrada, porque a 
ASAE obrigou. Na sua opinião, existe um enorme potencial e deveria ser um 
equipamento de referência, mas necessita de grandes investimentos para que as pessoas 
que lá trabalham e as pessoas que nos visitam, entendam que se está a oferecer um serviço 
e um espaço de qualidade. 

Em relação à Estrada dos Remédios, na realidade, foi dito que estavam a 
aguardar a chegada dos materiais, o que era verdade, mas houve um conjunto de 
circunstâncias, que retirou os serviços daquela obras. Referiu que existiam três objetivos 
que não se cumpriram, a Estrada dos Remédios, o Canil Municipal e o abrigo para o 
trabalhador da Câmara que está junto ao Ecocentro. Deu conta que esteve a avaliar a 
situação, terá que ser proposta uma alteração à Câmara Municipal, por causa do pluvial, 
que na altura não foi bem pensado. Disse, ainda, que não foi seu propósito enganar 
ninguém, mas houve a necessidade de deslocar os trabalhadores da Câmara para a Ilha 
da Berlenga, que lá permaneceram mais de um mês, porque a Ilha estava num estado 
miserável, caiu um muro, em Ferrel, e foram os trabalhadores da Câmara que o foram 
fazer e, no principio do ano, por causa de uma obra mal feita, no Largo 5 de Outubro, 
foram para lá equipas da Câmara para arranjar a obra que demorou algum tempo.  

Estava a acompanhar a situação do IP6, através de email, de ofícios, de contactos 
permanentes. Referiu que tem uma boa relação com o responsável das Infraestruturas de 
Portugal e com o senhor Presidente Regional. Deu conta que o concurso estava a decorrer, 
sem querer dizer prazos, mas esperava que, pelo menos, no princípio de 2019, a obra 
comece.  

Relativamente à questão da limpeza da EN 114 e da EN 247, já se falou, também 
oficiaram e foi-lhe transmitido que, normalmente, a orientação das Infraestruturas de 
Portugal, para a limpeza das bermas, era feita próximo dos concelhos com praias, mas 
por causa dos incêndios, a orientação foi, que os primeiros concelhos onde se teria de 
limpar as bermas, seriam concelhos propícios a incêndios. 

Assumia que o Orçamento Participativo tinha corrido mal, mas não muito 
simples. Referiu que algumas das propostas vencedoras, não podiam, provavelmente, ser 
realizadas como se pretendia. Primeiro, o parque infantil, a verba consagrada era 
insuficiente e o equipamento não tinha qualidade e pretendia incluir em orçamento, para 
o mesmo local, um equipamento com qualidade, que será mais caro. Segundo, o espaço 
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para cães no parque urbano, referiu que os técnicos estavam a estudar a situação e não 
será muito complicado fazê-lo, mas há uma proposta de reabilitação para reordenamento 
do parque urbano, que irá estar consagrado no orçamento. 

Sobre a questão do quiosque em Atouguia da Baleia, teria de ser discutida com a 
Junta de Freguesia. Referiu que foi pensado um valor, mas não foi pensado o resto, ou 
seja, a manutenção, quem e de que forma irá assegurar o funcionamento. 

As obras na Escola Velha começaram em julho e houve a preocupação de pintar, 
em primeiro lugar, a zona de pátio e a zona onde permanecem as crianças e quando as 
aulas começaram, já não estavam a fazer obras. Referiu que existem muitas escolas e 
grande parte dos edifícios municipais que necessitam ser pintados.  

Relativamente aos pedidos de licenciamento das festas, poderia ser possível, caso 
os pedidos chegassem à Câmara Municipal antecipadamente, mas os pedidos de 
licenciamento de festas a realizar ao sábado, chegam à Câmara Municipal à sexta-feira e, 
às vezes, chegam depois. Referiu que não tinha nada contra, admitindo que houvesse 
algumas falhas. 

As Juntas de Freguesia fizeram propostas para os asfaltamentos e quem decidiu 
foram os técnicos. Referiu que o primeiro asfaltamento foi feito na freguesia de Atouguia 
da Baleia, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na Consolação, por causa do turismo, depois, 
no Sol Village I, em Ferrel, que não levava alcatrão há 30 anos. Disse, ainda, que aceitava 
conselhos e reivindicações, mas para uma maior tranquilidade, quem decidia eram os 
técnicos, com uma avaliação que fazem e dentro do possível. Deu conta que se perceber 
que existe algum Presidente de Junta que tenha influência sobre os técnicos para definir 
os critérios de atuação, deixa de haver proximidade.  

Falassem com os técnicos, sempre que alguma coisa correr mal.  
 

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

manifestaram intenção de intervir, tendo informado que estes deveriam identificar-se e 
estarem mandatados para os assuntos que iriam apresentar, sob pena de a Mesa não 
aceitar as intervenções. 

Apresenta-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: 
 
ANTÓNIO MIGUEL SOUSA FRANCO :  

Disse que: 
Se o tempo de espera do público fosse menor, iriam mais pessoas às Assembleias 

Municipais. 
Teve uma surpresa, relativamente a um caminho, quando alguém informou que 

agora era um caminho particular, existindo, há algum tempo, suspeitas de que isso estava 
a acontecer.  

Foram colocados, no caminho, dois pastores alemães, acorrentados, e que no 
aqueduto camarário, foram colocados três barrotes e uma rede, que impede a passagem 
das pessoas e impede, também, que as pessoas caminhem, livremente, ao longo da costa, 
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desde São Bernardino até ao Porto Batel, referindo-se, concretamente, ao caminho da 
Quinta do Gato Cinzento. 

O convento de São Bernardino, levou durante décadas, pessoas, do Lugar da 
Estrada, da Consolação, do Casal Moinho e do Casal Salgueiro, a assistirem às cerimónias 
religiosas que ali se passavam, e só há pouco tempo se aperceberam que estavam na 
iminência de o perder.  

Ter cães acorrentados na via pública era proibido e, na sua opinião, a Câmara 
Municipal tinha meios para resolver aquela questões e, também, a situação das redes 
colocadas sobre uma obra camarária, poderia ser resolvida e o caminho ao longo de São 
Bernardino até ao Porto Batel seria útil, porque atualmente era muito difícil passar nas 
imediações do edifício.  

A senhora Vereadora Cristina Leitão, o senhor Vereador Filipe Sales e o senhor 
Raúl Lino, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, visitaram o local e podem 
comprovar o que está a ser dito. 

  
HUMBERTO ESTRELINHA ,  NA QUALI DADE DE PRESIDENTE EXECUTIVO DA 

ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM :  
Disse que: 
Pretendia fazer um esclarecimento, porque no dia da apresentação do projeto do 

Fosso da Muralha, foi feito o convite pelo senhor Presidente da Câmara, mas por motivos 
profissionais não puderam estar presentes e, teve conhecimento, que se falou sobre a 
situação da festa e foram levantadas algumas dúvidas. 

Tal como era sabido, reuniu com o senhor Presidente da Câmara e foi colocada a 
questão de, onde iria ser a festa em 2019, tendo em conta as obras da Fortaleza de Peniche 
e, inclusive, a possibilidade de poder haver uma intervenção no Campo da Torre. 

Tendo em conta o trabalho que se tem vindo a fazer e a dimensão que a festa 
atingiu, existe da parte da organização uma preocupação e, também, uma antecipação do 
futuro, para que, em caso de não ser possível a festa ser realizada no Campo da Torre, 
lugar mítico da festa de Peniche, sem condições nenhumas, onde poderia ser feita, pelo 
que, foi sugerido pela Organização da festa, à Câmara Municipal, fazer no espaço do 
Fosso da Muralha, partindo do quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche e 
terminando na Alfândega de Peniche.  

Foi referido, também, que se fosse para fazer a festa, no próximo ano, naquela 
zona, as infraestruturas teriam de ser feitas no imediato. 

A sugestão foi bem acolhida, inclusivamente pelo senhor Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, que esteve na mesma reunião.  

Não pretendiam sair do local onde costumavam fazer a festa, pelo que, como 
habitualmente, irão solicitar que sejam feitas algumas intervenções no terreno para que 
seja possível montar todas as estruturas. Referiu que, a partir do momento em que a 
organização da festa assumiu funções, e pela primeira vez, o Campo da Torre foi fechado 
ao trânsito, existe um projeto e uma empresa de segurança. 

 
Presidente de Junta da Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Agradeceu a presença do senhor António Miguel e às pessoas que o 

acompanharam. 
Disse que: 
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Se lembrou de uma questão, que surgiu no último mandato, em que, por diversas 
vezes, foi sugerida uma reunião, em São Bernardino, com a população, para tratar 
daquele assunto.  

Se acabou por não se levar por diante aquela ideia, por se entender que não se 
justificava uma reunião com a população, porque se pensou que a Câmara Municipal 
teria autoridade para resolver o problema. 

Da parte do anterior executivo da Câmara Municipal, nunca se preocuparam em 
tentar resolver. Referiu que o anterior Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, senhor António Salvador, se preocupou bastante com o assunto, e teve, inclusive, 
algumas altercações com o proprietário da altura. 

Chegou a andar, no local, com o corta-canas, porque o caminho estava tapado 
com caniços, e resolveu-se o problema. 

A entrada foi libertada, mas o dono acabou por vedar a passagem, a Junta de 
Freguesia, voltou a libertar a entrada, e o dono deslocou um pouco a entrada. 

Foi feito um apelo à Câmara Municipal, por diversas vezes, para intervir naquele 
assunto, uma vez que a Junta de Freguesia era, manifestamente, insuficiente, devido ao 
poder que a Junta tem, enquanto autarquia, seria manifestamente insuficiente para lidar 
com as pessoas e com o processo, e a Câmara Municipal, infelizmente, fez tábua rasa do 
assunto, nunca se preocupou porque era um assunto exigente, com alguns problemas, e 
por isso, optaram por olhar para o lado e fingir que não viam. 

Foram, de alguma forma, surpreendidos ao ser colocada uma placa com a 
indicação de “caminho particular”. 

Obviamente, o caminho teria que ser posto ao serviço da população, mas de 
momento, estavam a ser dados passos para que isso acontecesse. 

O proprietário da Quinta do Gato Cinzento, não está em Portugal, foi contactado, 
através da sua procuradora, e a informação dada foi que o senhor se mostrou disponível, 
pelo que haverá uma reunião, com a procuradora, na terça-feira, às onze horas.  

Tal como o senhor António Miguel referiu, e bem, para além do caminho 
existente, era importante que se abrisse uma passagem pedonal, junto à arriba, entre a 
Consolação e São Bernardino. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Sendo um assunto que vinha do anterior mandato, e apesar disso, não ter sido 

resolvido, os vereadores do Partido Social Democrata, por diversas vezes, já no atual 
mandato, colocaram o assunto à consideração da atual Câmara Municipal. 

Felizmente, aparentemente o assunto parece estar em vias de solução, através do 
contacto particular, esperam que assim seja e que naquele, como em outros casos, em que 
há ocupação de vias públicas, como era o caso, nas traseiras junto à fonte da Igreja da 
Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia, que, também, seja reposta a 
legalidade através da intervenção da Câmara Municipal. 

Naquele caso, existe a complicação adicional de ser uma serventia de um 
caminho, que tem de ser provada, se não houver a disponibilidade do proprietário, 
havendo, que era o ideal, que tudo se resolva da melhor forma para a população do Lugar 
da Estrada.  
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O que estava previsto no regulamento, era que o público falasse às onze horas, 
porque, por experiência, as pessoas no início das reuniões, intervêm pouco, mas de facto, 
não convinha atrasar para além das onze horas, porque começava a ser muito tarde. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

(Segunda Parte)  

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que:  
A questão, da Quinta do Gato Cinzento, foi colocada, mais que uma vez, em 

reuniões de Câmara, pelos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, e confessou 
que nunca percebeu a gravidade da situação, agradecendo, o facto, do senhor António 
Miguel ter vindo falar do assunto. Deu conta que, na semana passada, enviou um email 
ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sugerindo uma 
deslocação ao local, porque pensava que a situação era do lado das arribas. Referiu que 
esteve a ver as plantas do cadastro, com técnicos municipais, e estiveram concentrados 
na confirmação do cadastro na zona das arribas, mas, pensa ter sido solicitada a 
confirmação do cadastro daquela propriedade e de outra. 

Feita a análise da situação, havia um aspeto positivo, que tinha a ver com o facto 
de o proprietário do terreno ser uma pessoa acessível e de bom senso, pelo que o 
problema seria resolvido com mais facilidade.  

Para que não houvesse dúvidas, o atraso da Câmara Municipal ou dele mesmo, 
não tinha a ver com o não querer intervir, porque mesmo sendo de difícil resolução, o 
espaço público teria que ser recuperado, desde que comprovada a sua natureza.  

 Relativamente às questões colocadas pelo senhor Humberto Estrelinha e 
agradecendo a forma como colocou as questões, conversaram e admitiu que ficou 
preocupado, tendo respondido, de imediato, com uma certeza, em 2019, a festa terá que 
ser feita no mesmo local, havendo a necessidade de se criarem condições. Partilhou que 
poderia haver uma dificuldade, porque há uma candidatura a decorrer para a construção 
de passeios.  

Era sua intenção, propor à Câmara Municipal, um estudo abrangente, do Campo 
da República, propondo algumas alterações, que só poderá ser feito depois da decisão 
sobre a candidatura. 

Não iria decidir nada sozinho, na sua opinião, o caminho seria conversarem e 
discutirem, independentemente de poder não ter a mesma opinião do senhor Deputado 
Ademar Marques ou de qualquer outra pessoa, o que será legítimo, mas era de todo o 
interesse, que se conseguisse dialogar para se encontrarem soluções, mesmo que nem 
todos estejam de acordo. 

Iria aproveitar para agradecer aos Técnicos da Câmara, nomeadamente à Chefe 
da Divisão de Administração e Finanças, Josselène Nunes, que deveria ter mais duas ou 
três pessoas a trabalhar, também, às Técnicas Superiores, Tânia Neves e Ana Nunes, que 
estão, particularmente ligadas, à parte política e que trabalham muito. 

 
Vereador Mark Ministro (GCEPP): 
Disse que: 
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Relativamente à educação e a algumas questões que foram colocadas, retirando 
um constrangimento, que este ano lhes foi colocado, pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, o início do ano letivo correu dentro da normalidade.  

Este ano, foi criada uma restrição, relativamente às pessoas contratadas através 
dos Contratos de Emprego Inserção (CEI), porque não permitem que as pessoas com 
menos de 45 anos de idade sejam integradas.  

Foi trabalhada a preparação do ano letivo, em estreita colaboração com a equipa 
politica, os técnicos Municipais e os diversos Agrupamentos de Escolas. 

Foram identificadas as necessidades, em termos de pessoal auxiliar, haviam, no 
quadro de pessoal, dezoito pessoas, com a possibilidade de entrarem mais duas, através 
da Lei de Regularização de Precários, e mais duas por mobilidade. Referiu que foram 
identificados dezanove lugares, que seriam necessários, pelo Centro de Emprego.  

Dos dezanove lugares, catorze seriam através de Contrato Emprego Inserção 
(CEI). Referiu que dos catorze, foram colocados onze, houve uma desistência, portanto, 
faltam quatro e, destes quatro, dentro das categorias identificadas, ou seja, pessoas com 
mais de 45 anos, de momento não existem, os outros cinco, que serão colocados, estão 
identificados, falta aprovar a candidatura, que acontecerá no início do mês de outubro, 
relativamente ao quarto CEI, está marcada uma convocatória, para quinta-feira, para ser 
feita uma nova avaliação. 

Este ano, optaram por mexer, apenas, nas refeições escolares, do 1º Ciclo e Pré-
escolar. Ao nível do 1.º Ciclo, foram feitas alterações em termos de circuitos e ao nível de 
qualidade da alimentação. 

A alimentação servida, no concelho, era toda feita no dia, não há refeições 
regeneradas. Referiu que terminaram, nomeadamente, no Agrupamento da Atouguia da 
Baleia, com os pratos de plástico, de momento, com exceção do Jardim de Infância do 
Casal da Vala, era tudo feito com loiça que vai à máquina de lavar. 

Foram adquiridas quatro máquinas de lavar, duas para Jardins de Infância e duas 
para 1.º Ciclo.  

Dentro da cidade, foi criado, para Pré-escolar, o serviço de refeições, foi alterado 
o funcionamento das refeições na Escola n.º 3, onde se criou um serviço de transporte 
rodoviário, que vai buscar os alunos da Escola n.º 3, leva-os a almoçar à Escola Sede do 
Agrupamento de Escolas de Peniche, e leva-os de regresso à escola. 

As refeições, este ano, aumentaram, face ao ano passado. 
Relativamente aos alunos da Prageira, quer do 1.º Ciclo, quer do Pré-Escolar, são 

recolhidos em autocarros até ao refeitório da Escola D. Luís de Ataíde. 
Os alunos do Jardim de Infância da Colónia Balnear vão a pé até à Escola D. Luís 

de Ataíde e, em dias de chuva, os alunos da Escola Velha, terão, também, transporte 
rodoviário. 

Os alunos do Filtro, tanto do Pré-escolar como do 1.º Ciclo, passaram a ter 
autocarro, porque no ano passado iam a pé, tendo sido uma das muitas reclamações que 
os pais apresentaram.  

Os alunos da Escola do Alemão vão a pé, tanto do pré-escolar como do 1.º Ciclo, 
almoçam na Secundária de Peniche, à semelhança dos alunos da Escola do Filtro. 

Inicialmente haviam sete inscrições para o almoço, e no momento estão inscritas 
trinta e cinco crianças, cinco vezes mais do que estava inicialmente previsto, tendo 
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acontecido no geral, nos quatro Jardins de Infância existentes na cidade, pelo que houve 
a necessidade de, rapidamente, suprimir aquela deficiência, recorrendo à empresa 
Penilimpa, com que têm uma estreita relação, para substituições, pontuais, de 
funcionários.  

Sendo uma situação pontual, de duas ou três semanas, acharam, por bem, não 
comprometer o serviço de refeições, garantir que aquelas crianças pudessem continuar a 
ir almoçar e recorrendo àquele serviço. 

Houve no segundo ou terceiro dia, uma falha, porque faltaram duas pessoas, sem 
o conhecimento da empresa, pelo que depois chegaram trinta e cinco minutos atrasados, 
com pessoas diferentes. Referiu que a situação gerou alguma desconfiança por parte dos 
pais, por se querer alguma estabilidade, uma vez que as pessoas devem ser sempre as 
mesmas, mas a situação já foi resolvida. 

Em relação às alegadas faltas de auxiliares para os almoços, foi apenas esta 
situação. 

Relativamente às Aulas de Enriquecimento Curricular (AEC), este ano, foram 
colocados todos os professores, houveram três desistências, mas já foram substituídos. 

No seu entender, estava tudo a funcionar em pleno, com exceção da situação dos 
auxiliares, que está dependente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Em relação ao Orçamento Participativo, na sua opinião, aquilo que foi dito pelo 

senhor Presidente da Câmara, era uma total subversão ao principio da participação 
pública, porque disse que o parque infantil era pobre para aquilo que devia ser, mas não 
se poderia esquecer que, no âmbito do Orçamento Participativo, as propostas eram feitas 
com base na verba que estava pensada, portanto, não poderia exigir que se faça um 
projeto para trinta mil euros, quando estão disponíveis sete mil e quinhentos euros, logo, 
a pessoa que fez o projeto, provavelmente fez o melhor que podia com o valor que estava 
em causa, e ao dizer que não irá fazer, porque não era o ideal, então, primeiro teria que 
falar com a pessoa que ganhou, que foi a mais votada, antes de o dizer, o que 
provavelmente ainda não fez, e da mesma forma, em relação aos outros projetos, há que, 
em primeira linha, falar com as pessoas que ganharam o Orçamento Participativo, porque 
senão estariam, de facto, a subverter o princípio da participação, para além deste ano, e 
ao contrário do que lhe foi garantido, ali, na discussão da Grandes Opções do Plano, do 
ano passado, não ter sido feito o Orçamento Participativo. 

Relativamente à destabilização através das redes sociais, no anterior mandato 
criticava a excessiva preocupação com o que se passava nas redes sociais, porque, na 
verdade, o que lá se faz é comunicação, e quando se comunicam coisas que não se gosta, 
chama-se destabilização, mas não deixa de ser verdade o que se diz, e, portanto, em vez 
de se preocupar com o que se passa nas redes sociais, deveria preocupar-se com o que se 
passava nas escolas, porque isso é que era destabilizar, não haver material didático nas 
escolas e ter que se pedir aos pais para comparticiparem com dinheiro, no início, para 
haver material escolar, isso é que era grave. Disse que era, também, ter pessoas, sem 
formação específica, para acompanhamento das crianças e sem formação específica para 
socorrer as crianças, em caso de emergência, porque não se acautelou aquilo que se devia 
ter acautelado, apesar de ser positivo haver o serviço de transportes, claro que sim, mas 
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tem que se acautelar todos os aspetos que estão ao lado da existência daquele serviços, e 
não era descurando um dia ou dois, porque os acidentes podem acontecer nesses dias, 
para além da exigência que é muito estrita, como deve saber, de que as pessoas que estão 
a acompanhar as crianças, apresentem registos criminais, coisa que deve ser a Câmara 
Municipal a garantir que é feito. 

Em relação à Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, na sua opinião, não 
poderiam ceder perante a Direção Geral do Património Cultural, sobre a festa deveria ser 
ali ou não, pensa que seria a opinião de muita gente. 

 
Madalena Rosa (PSD): 
Disse que, indo ao encontro das palavras do senhor Ademar Marques, porque o 

objetivo da sua intervenção foi, simplesmente, sinalizar as falhas do início do ano letivo, 
partilhar o descontentamento dos pais, não tendo sido, de todo, o seu objetivo 
destabilizar. Referiu que tentou alertar que era urgente olhar para a educação de forma 
ponderada, rigorosa, sem causar riscos para os alunos. Clarificou que não tinha a intenção 
de destabilizar.  

Disse que não ficou esclarecida, em relação ao lixo da Feira Mensal. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
Se tinha esquecido de referir, que estava solidário com o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em relação aos CTT. Deu conta que teve uma 
reunião com um dos chefes dos CTT, referindo que eles preferem perder horário, do que 
dar um pouco mais de comissão, mas a ANAFRE estava a tentar encontrar soluções 
naquele sentido e, também, a agilizar os protocolos com as Juntas de Freguesia. 

Para que ficasse registado em ata, o senhor Vereador Jorge Gonçalves, na última 
reunião de Câmara, também, falou na Quinta do Gato Cinzento. 

Quer saber sobre tudo o que se passa na Freguesia de Ferrel, como era óbvio, 
porque não era sua função, era a sua obrigação e, além de apoiar a Câmara Municipal, 
era sua função fiscalizar o trabalho da Câmara, dentro da freguesia, onde é responsável 
e onde as pessoas vão para obter resposta, mas era a sua opinião, poderiam não estar de 
acordo, como seria normal.  

Sobre o Plano Diretor Municipal, perguntou se iria haver uma apresentação para 
as Assembleias de Freguesia, como aconteceu com Peniche e com a Atouguia da Baleia. 
Referiu que, naturalmente, estava preocupado com o Baleal, porque livraram uma grande 
questão, no mandato anterior, com o que estava a ser para ali proposto, e era necessário 
verem aquela situação com muita atenção. 

Poderia ser retirado da lista de pinturas, que a Câmara Municipal teria que fazer, 
porque a Escola do Centro de Ferrel, já foi pintada pela Junta de Freguesia de Ferrel, com 
tintas pagas pela Comissão de Festas. Referiu que se a Câmara Municipal der a tinta, 
pintam as de baixo. 

Relativamente aos asfaltamentos no Sol Village I, que a Câmara Municipal 
decidia onde iria asfaltar, referindo que não se sobrepunha às suas funções, mas se não 
puderem ter influência, por vezes não fazia sentido. Tal como foi referido, o Sol Village 
I, não levava alcatrão há trinta anos, o que é verdade, mas têm um passeio pedonal à 
porta, mas existem muitos exemplos, em Ferrel, de pessoas que tem dificuldades de 
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mobilidade, e que têm terra à porta e a soleira, o que, na sua opinião, era mais urgente, 
mas a Câmara decidia. Referiu que teve o cuidado de informar que nunca teve a abertura 
que tem no atual mandato.  

Relativamente à niveladora, não iria aprofundar. Referiu que quando reunirem, 
irá aprofundar a questão dos responsáveis, de algumas áreas. 

Existia histórico e estava comprovado, que alguns funcionários da Câmara 
Municipal, ao longo dos anos, deixam a Freguesia de Ferrel para último, porque existem 
prioridades que, muitas vezes, não são tidas em consideração, não querendo culpar 
ninguém e ao mesmo tempo todos.  

 
Ângelo Marques (PS): 
Disse que: 
Começaria por citar uma frase do senhor Presidente da Câmara “Deixem-nos 

trabalhar”.  
A bancada do Partido Socialista (PS), deixará trabalhar o senhor Presidente da 

Câmara Municipal, com o rigor e nível de fiscalização idêntico àquele que o senhor 
Presidente da Câmara teve enquanto Presidente de Junta de Freguesia de Peniche, no 
anterior mandato, nomeadamente, no último ano fiscalizou, também, o atual, na altura, 
executivo camarário, mas, obviamente, deixando sempre o senhor Presidente da Câmara 
trabalhar.  

Não poderia deixar de referir a questão do Regulamento Municipal de 
Campismo Ocasional e Caravanismo do concelho de Peniche, porque ele, enquanto 
Vereador e, atual Vereadora Cristina Leitão e o anterior senhor Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, atual Presidente de Junta da Serra d´El-Rei, fizeram parte de um 
grupo de trabalho, que redigiu, com o apoio dos técnicos do Município, o regulamento 
municipal, sinalizando que já passou muito tempo, já houve eleições, passou um ano, e a 
situação continuava na mesma.  

Sobre a política de proximidade, salientou que o parque infantil da Coimbrã, na 
escola que fica ao lado da Associação D. Inês de Castro, foi, na altura do anterior 
executivo camarário, feito o compromisso, que está registado em ata de reunião de 
Câmara, da restituição do parque infantil àquela comunidade, e era com desagrado que, 
depois de estar aprovado o valor para o aquele parque infantil, havendo o compromisso, 
que não foi cumprido no anterior executivo, passou um ano e, de facto o parque infantil 
da Coimbrã, ainda não estava realizado.  

Se recordava que em outubro de 2016, aquando do aniversário daquela 
coletividade, foi compromisso do senhor Vice-Presidente de Câmara, que iria ser 
efetivado no decorrer do ano de 2017, o que não foi feito. Perguntou, de forma 
pragmática, quanto tempo era necessário para restituir um parque infantil, que na altura 
foi retirado àquela população.  

Gostaria de perguntar qual era a apreciação que fazia de um ano de mandato, 
porque durante a campanha, identificou uma série de insuficiências na gestão dos 
recursos humanos do município, identificou algumas anomalias nos serviços prestados 
aos munícipes, fosse nos prazos ou na qualidade de serviço prestado e identificou 
prioridades e, portanto, gostaria de ouvir a apreciação que tinha atualmente. 

Concordava com a utilização do mecanismo da mobilidade para reforçar os 
quadros do Município, aliás, quando teve o privilégio de ser Vereador no Município de 
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Peniche, referenciou várias vezes que tinham que utilizar todos os mecanismos para 
reforçar o quadro técnico do Município. 

 
Ricardo Gomes (PSD): 
Disse que: 
Aproveitando a intervenção feita pelo senhor Deputado Henrique Estrelinha, 

parabenizou a senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga, pela forma como 
tem lidado com a cultura no concelho de Peniche, estando a fazer um bom trabalho. 

A cultura assentava no associativismo e, no associativismo existem três pontos 
fulcrais: a cultura, o desporto e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
do concelho de Peniche, que prestam apoio à comunidade, em primeira linha. 

Depois de um ano de mandato, depreendeu que, das associações com quem tem 
bastante proximidade, não houve grande acompanhamento por parte do atual executivo, 
em algumas associações.  

Relativamente ao apoio da comunidade, existiam várias associações, no 
concelho, com projetos de apoio, principalmente, aos idosos, as pessoas queixam-se por 
não terem orientação, por parte do Município, e que os projetos não estavam a ser 
devidamente acompanhados. 

Em relação ao desporto, existem grandes atletas no concelho, podendo dar-se 
inúmeros exemplos, que, também, se sentem pouco apoiados pelo atual executivo, 
durante este primeiro ano em funções. Referiu que muitos desses atletas, teriam de 
procurar ajuda fora do concelho de Peniche para que possam vingar nas suas carreiras a 
nível desportivo, havendo exemplos concretos no concelho. 

Sobre a cultura, perguntou para quando seria intenção, do atual executivo, de 
fazer uma nova apreciação ao Regulamento do Associativismo, porque naquelas três 
áreas que acabou de falar, existem Associações que são referências a nível nacional e que 
levam o Município de Peniche a ser reconhecido a nível nacional, mas depois, dentro do 
próprio município, acabavam por ser penalizadas por falta de apoio. Referiu que 
falavam, também, de apoio monetário, que em 2018, chegou tarde. 

Gostaria de perguntar ao senhor Vereador, responsável pelo Pelouro do 
Associativismo, qual seria o seu plano de ação que pensava fazer, de proximidade para 
se inteirar daquelas situações e qual o plano de ação que pensava executar futuramente, 
durante o atual mandato. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que: 
Não queria deixar de referir dois motivos de reflexão.  
Um tinha a ver com a questão da precariedade, da vergonha que são as bermas 

das estradas, mas, para além disso, da má sinalização existente, porque a sinalização 
viária estava muito má. 

O senhor Presidente da Câmara tinha referido, que até ao final do ano, os 
semáforos teriam que ser retirados, recordou que estavam em outubro, e não pretendia 
que andassem lá os dois a retirar as peças, esperando que as Infraestruturas de Portugal 
assumam os seus compromissos e as suas responsabilidades, e que ponham cobro à 
situação degradante que os envergonha a todos. 
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Em relação à questão do Orçamento Participativo, concretamente a questão do 
quiosque, em Atouguia da Baleia, na sua opinião, de facto, o assunto deveria ser 
abordado para que se contactassem os proponentes do projeto, de forma a dar um 
tratamento àquela questão. 

Gostaria de lembrar que o senhor Presidente da Câmara há pouco dizia que, para 
o ano, esperava fazer um esforço financeiro para fazer, no mínimo, o dobro do que foi 
feito este ano. Referiu que teria que se fazer muito mais para se recuperar o atraso que 
têm, relativamente às pavimentações de todo o concelho, excetuando, talvez, uma 
Freguesia, que está relativamente bem, todo o resto está muito mau. 

Se deveria entregar a empresas privadas a pavimentação, porque se for com os 
trabalhadores do Município, com certeza que nunca mais recuperariam o atraso. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que pretendia fazer uma proposta à Assembleia Municipal. Perguntou aos 

líderes de bancada se entravam no ponto da Ordem de Trabalhos, ou se pretendiam que 
o senhor Presidente de Câmara respondesse às questões, das últimas intervenções.  

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara teria que responder às questões, e 

posteriormente passavam para a Ordem do Dia. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, da sua parte, não via que a ordem do dia fosse levar muito tempo, e, 

se o senhor Presidente da Assembleia Municipal fosse exigente como era no passado, com 
a limitação do tempo, provavelmente conseguiria fazer tudo. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Em relação ao material didático, houve reforço da verba, e seria bom que fossem 

mais objetivos em relação às críticas do que funcionou mal, agradecendo uma vez mais 
ao senhor Vereador Mark, pela forma como clarificou um conjunto de situações.  

Concordava inteiramente que deveriam ter formação específica, mas no passado 
nunca houve e ninguém falou. Referiu que era objetivo transformar o setor da educação, 
num setor tranquilo, para que não se esteja todos os anos à procura de pessoas, para 
desenrascar, mesmo sendo um esforço financeiro muito grande, mas a Câmara Municipal 
já o está a fazer, através das várias decisões que foram tomadas, não apenas nas refeições, 
mas, também nos transportes. 

Em relação ao lixo da Feira Mensal, era feito um grande esforço, tal como já era 
há muito tempo, naquele espaço, terminava a feira era de imediato limpa, mas com vento 
existe uma maior dificuldade. Referiu que era seu propósito, mas não existem condições 
para o fazer, que seria colocar contentores como pretendia, dando acompanhamento, de 
uma forma pedagógica, para quem ali vendia. 

Relativamente ao Plano Diretor Municipal, não poderia ser de outra forma. 
Referiu que não iriam apresentar o Plano Diretor Municipal às populações do concelho, 
sem primeiro falar com as Juntas de Freguesia. Foi feita com a Junta de Freguesia de 
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Atouguia da Baleia por ser uma situação mais exigente e por ter algumas coisas mais 
complicadas, mas provavelmente iriam fazê-lo novamente. 

Não fiscalizou nenhum executivo, demonstrou o seu descontentamento, 
permanente, há muito tempo, ele era fiscalizado, porque as obras eram feitas pela junta 
de Freguesia de Peniche e andava no terreno. Ainda bem que existem Presidentes de 
Junta dedicados. Pediu que façam tudo com qualidade, que gostem do que estão a fazer, 
que vejam os pormenores, sempre que possível, que utilizem materiais novos e que façam 
as coisas como deve ser. Disse que não existiam restrições, com a exceção de projetos, que 
a Câmara Municipal não tem capacidade, mas no futuro todos terão direito a projetos. 

Relativamente ao regulamento do campismo ocasional, estava de acordo, mas 
era preciso muito trabalho, que pretende liderar. Sabe que será muito exigente, em termos 
de orçamento, estava previsto comprar limitadores em madeira tratada para a Marginal 
Norte.  

Sim à política de proximidade, sempre que possível. 
Em relação ao parque infantil da Coimbrã, em princípio, em 2019, tal como 

outros, porque irão apostar nos parques infantis. 
Sobre a apreciação do primeiro ano de mandato, segunda-feira será um dia feliz 

para o Grupo, faz um ano de mandato, mas vai continuar entusiasmado, porque acredita 
na grande mudança. 

Iriam haver muitas mudanças no concelho, a muitos níveis, a educação será uma 
prioridade, não para os professores, acima de tudo para os alunos. Referiu que não 
estava, ainda, discutido se iriam permitir o Centro Escolar, dentro da cidade.  

Mobilidade bem utilizada, sim, mas que as pessoas percebam para onde vêm e 
porquê, para que no final haja coragem para fazer a avaliação. Garantiu que, em nenhuma 
circunstância, tal como fez no passado, seria vereador da oposição, seria um Vereador 
com uma posição que poderia ser crítica, mas construtiva.  

Agradecia as palavras de reconhecimento à senhora Vice-Presidente da Câmara, 
Ana Rita Petinga, porque se esforça muito.  

O assunto associativismo teria que ser discutido, aliás, na sua opinião, será um 
desafio. Todos já perceberam que aquele regulamento não se ajusta à realidade, mas 
teriam que ter a noção que há associações e associações, mas não poderiam deixar cair. 
Referiu que o apoio às associações, não consistia, apenas, em estar presente nas festas, 
almoços e jantares. 

Relativamente ao acompanhamento do executivo, dentro da medida possível, 
mas gostaria que houvesse mais objetividade. 

Em relação aos atletas do concelho que se sentem abandonados e desprotegidos, 
pretendia, mais uma vez, objetividade, que lhe dissessem quais eram os atletas que não 
estavam a proteger e a apoiar, e o que era feito antes e o que estava feito agora. Referiu 
que se estivessem a cometer alguma injustiça, pretendem corrigi-las, querem melhorar o 
apoio, depois de feita a avaliação. 

O plano de ação e proximidade iria ser discutido e melhorado. 
Sobre a precariedade e as bermas das estradas, a sinalização era muito má em 

todo o concelho. Referiu que existia uma verba prevista para 2019, porque estavam a 
estudar um novo modelo de sinalização. 
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Em relação aos semáforos, houve uma reunião com o Diretor Regional, e a 
informação que lhe deram foi que estaria adjudicado a uma empresa. 

Este ano iria estar mais atento aos cortes, do que esteve no ano passado.  
Era propósito fazer um concurso para adjudicar trabalhos grandes de 

asfaltamento, do concelho, depois de analisar. 
Concordava com o que já foi dito, nomeadamente, em relação ao orçamente 

participativo, porque não contactaram os participantes.  
Se iria fazer os asfaltamentos, tentando aproveitar a equipa que já tinham que 

tem muitas dificuldades, para começar a fazer os trabalhos mais pequenos, 
provavelmente com outros equipamentos.  

Fez um balanço sobre as viaturas, tem tentado pressionar a Oestecim, para que 
os carros sejam comprados por todos, no contrato de programa, para baixar os preços e a 
Câmara Municipal precisaria de perto de quarenta carros. 

 
Vereador Mark Ministro (GCEPP): 
Partiu do princípio que o senhor Ricardo Gomes, no mandato passado não esteve 

presente, deu algumas noções, que passou a ler:   
«Deliberação n.º 944/2015 da Câmara Municipal. 
Deliberado no uso da competência estabelecida na alínea K, do n.º 1 do artigo 33.º, do 

anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta, do senhor Presidente da Câmara, 
apresentada verbalmente para que o projeto do regulamento municipal de apoio ao associativismo 
seja submetido a apreciação pública nos termos do artigo 118.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro.» 

«Ata da reunião de 5 de outubro de 2015, Deliberação n.º 1371/2015.  
Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 2 de outubro 

de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 
de atas: Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 85/2015 da 
DDAF, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º1 
do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, nos 
mesmos termos da versão publicada em Diário da República, aviso n.º 9080/2015, de 17 de agosto.» 

«Tendo a apreciação do quinto ponto da ordem do dia sido feita como atrás referido, a 
Assembleia Municipal passou à sua votação.  

Deliberação n.º 55/2015: 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 g) 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 o Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de 
atas.» 

Referiu que se as coisas não estavam bem, já vinham de trás. 
 
Ângelo Marques (PS): 
Para que ficasse bem claro, disse que as questões foram colocadas do ponto de 

vista político, até porque o senhor Presidente da Câmara sabia a estima pessoal que existe, 
que pensa ser mutua. Sinalizou que, no período que falta até dia vinte de outubro, iria, 
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obviamente, adequar, melhor, o discurso do primeiro ano de mandato, que na altura terá 
a hipótese de ouvir, para saber a sua opinião. 

Disse que não o preocupava a questão da data, preocupa-o uma questão muito 
concreta, que não tinha a ver com a sua dedicação ou com o número de horas que passa 
a trabalhar em prol do Município, porque já o fazia enquanto Presidente de Junta de 
Freguesia e, na sua opinião, nenhum deputado colocava isso em causa, que tem a ver com 
os resultados. Referiu que, se existe uma situação, que foi aprovada em reunião de 
Câmara, houve uma visita técnica, de uma Arquiteta da Câmara Municipal, que validou 
o projeto do Parque Infantil para a Coimbrã, que, de facto, é uma obra de pequena 
dimensão, mas se, após um ano de mandato, ainda refere que será para 2019, que tem 
doze meses, era claro que o preocupava. Referiu que a questão era muito simples, se uma 
questão do parque infantil, que seria restituir à população o parque infantil que existia, 
imagine programas estruturantes, tais como a elaboração de projetos de execução e de 
especialidade, e era aquela a sua preocupação e, também, para que fique bem claro, a 
grande preocupação do Partido Socialista, tem sido ao longo dos tempos, os superiores 
interesses do Município e dos munícipes que nele habitam e, isso, pensa ser transversal 
a todas as forças políticas. 

 
 Ademar Marques (PSD): 
Disse, ao senhor Vereador Mark Ministro, que, para além de ler as datas em que 

as coisas eram publicadas e aprovadas, era preciso saber o que foi dito nas reuniões, 
nomeadamente na Assembleia Municipal, que aprovou e que disse que era fundamental 
avaliar, ao fim de pouco tempo, se aquilo estava a funcionar ou não, e se devia ser 
mudado, já passaram dois anos e passaram as eleições e ainda não foi mudado.  

 
Ricardo Gomes (PSD): 
Deu conta que estaria disponível para mais esclarecimentos, relativamente aos 

comentários que fez, mas, por exemplo, na área social, existem vários projetos, tal como 
era do conhecimento de todos, de Associações e de Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, com Centros de Dia, que, atualmente, não têm tido grande 
acompanhamento, por parte do atual executivo, como tinham tido no passado, sendo um 
ponto assente da informação que fez. Disse que aquela situação não tinha nada a ver 
consigo, enquanto dirigente associativo, gostava de ver o seu concelho a crescer, porque 
felizmente tem uma vista privilegiada, em relação a algumas situações em outros 
concelhos e gostava que o concelho de Peniche crescesse, do ponto de vista do 
associativismo, que referenciou, como vê outros concelhos a crescer. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que, em relação ao Centro de Dia, não sabia do que estava a falar, 

perguntando se alguém tinha feito alguma proposta que a Câmara Municipal tenha 
rejeitado. Referiu que a APSERRA - Associação para Seniores de Serra d'El-Rei teve todo o 

apoio que solicitou. Referiu que não se poderia propor equipamentos para que a Câmara 
Municipal pagasse na totalidade, porque tem que haver enquadramento. 

Deu conta que a Câmara Municipal ainda está a pagar empréstimos, concessões 
de crédito, por conta de vários investimentos e outros que estão a aguardar. 
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Disse que tudo o que a Câmara Municipal entenda como sendo, equipamentos 
necessários para o concelho, acha que ninguém dirá que não.    

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESI DENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO  FINANCEIRA 

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

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou a informação escrita do senhor 
Presidente da Câmara, Henrique Bertino, acerca da atividade do Município, bem como 
da situação financeira do mesmo. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES 

(IRS)  DOS SUJEITOS PASSIVO S COM DOMICÍLIO FISC AL NO CONCELHO DE 

PENICHE  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse que a posição da Coligação Democrática Unitária, sobre os impostos 

Municipais, nomeadamente sobre o que estava em causa, primeiro é uma posição 
coerente, segundo, é uma posição responsável, terceiro, é uma posição responsável e não 
populista, portanto, uma posição séria. Relativamente ao Imposto sobre os Rendimentos 
Singulares, disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária irá votar de forma 
favorável. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Se permitia fazer a intervenção sobre os impostos, globalmente, porque a 

justificação que tem, em relação aos votos, não se compreenderiam se não falar dos três 
e, portanto, pedia permissão para falar, como, aliás, fizeram no passado.  

O Partido Social Democrata, este ano, não apresentou proposta para redução da 
participação Municipal no IRS, o que não queria dizer que não se considere que deva 
baixar, aliás, o senhor Presidente da Câmara começou por dizer que gostava de chegar 
ali e apresentar uma redução, para dizer a seguir que não concordava nada com uma 
redução.  

A questão era a participação no IRS, como já discutiram na Assembleia 
Municipal, infindavelmente, beneficia todos, os que pagam e os que recebem o IRS, 
obviamente na proporção, mas isso era a natureza do imposto que é proporcional. 

Não obstante haver liberdade de voto, na bancada do Partido Social Democrata, 
a generalidade da posição será de abstenção, em relação aos impostos, com exceção da 
derrama, porque, este ano, tiveram conhecimento de várias empresas que deslocalizaram 
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a sede do concelho de Peniche, zelam pelos seus interesses, mas, a questão é que, aquilo 
era um indicador e era a questão relevante para o futuro. 

Era um indicador que, na hora de decidir onde colocar a sede e onde se instalam, 
as empresas têm em conta, se há ou não há derrama, que foi uma outra discussão que 
tiveram na Assembleia Municipal, no ano passado. 

Na sua opinião, a existência de uma derrama, que era de há poucos anos, da 
aplicação do plano de assistência à Autarquia, para liquidar as dividas que havia, foi uma 
exigência desse programa e, na altura foi dito que era temporário, continuando a achar, 
que deve ser temporária, precisamente para reforçar a atratividade do concelho, 
referindo, uma vez mais, que o dizia com base em dados concretos de empresas que 
deslocalizaram a sede, não querendo dizer que deslocalizaram a atividade, mas para 
outras que podem trazer atividade, a questão da existência de uma derrama, ainda que, 
com isenção nos primeiros anos, era relevante, e entre colocar em Peniche, ou em outro 
sitio, vão para outro sítio. 

Parecia-lhe uma questão fundamental na discussão e, por isto mesmo, porque, 
para a atratividade, para reforçá-la e para garantir que podem surgir postos de trabalho, 
a bancada do Partido Social Democrata entendia que aquela era uma das poucas formas 
que o Município tinha de atuar e que não deveria existir uma derrama, como não existia 
até há poucos anos, foi, repetiu, uma exigência de um programa negociado com o 
Governo.  

Em relação ao IRS, e por força desta opção, relativamente à derrama, não 
apresentarão proposta de redução, embora achem que ela pudesse ser reduzida, como 
em muitos outros concelhos. 

Em relação ao IMI, só não votam a favor, como fizeram no ano passado, porque 
entendem que existe um esforço adicional a fazer por parte da Câmara Municipal, na 
identificação dos prédios devolutos, que devem sofrer majoração, para incentivar a 
reabilitação urbana. São a favor da taxa, mas acham que há um esforço a fazer, que devia 
ter sido feito, de identificação de prédios para majoração, precisamente para incentivar a 
reabilitação ou a transações de casas. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
A posição do Partido Socialista, normalmente, naquela questão dos impostos, a 

proposta era no sentido de baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), até atingir o 
mínimo permitido por lei. Referiu que este ano, também, não apresentaram uma 
proposta, o que irão fazer será, absterem-se nas três votações, excetuando um deputado 
da bancada, na derrama.  

Relativamente às receitas, já foi referido, e bem, pelo senhor Presidente da 
Câmara, mas alertaram para a questão das concessões, das quais não se recebe as devidas 
rendas, que não são exploradas e que estão abandonadas, como é o caso do Molhe Leste 
e, também, a ocupação da via pública, onde há uma boa fonte de receita, se forem 
aplicadas as taxas. 

 O regulamento do estacionamento do concelho, que nunca avançou, poderia ser, 
também, uma boa fonte de receita, principalmente junto às praias e por quem visita 
Peniche, que tem de deixar alguma coisa cá, portanto, seria uma forma de obterem receita 
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para concretizar o grande leque de obras que o senhor Presidente da Câmara apresentou 
no documento. 

 
Presidente de Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que, na Assembleia Municipal de 24 de novembro de 2017, como tinha feito 

no mandato anterior, propôs, ao senhor Presidente da Câmara, que enquadrasse, como 
proposta ou sugestão, a atribuição de uma pequena verba da derrama às Juntas de 
Freguesia, na medida das empresas que pagam e que estão sediadas nas suas freguesias. 
Referiu que não falava do tamanho da verba, mas, na sua opinião, deveria ser 
enquadrada, porque as Juntas de Freguesia também dão apoio a essas empresas, não 
apenas a Câmara Municipal. Perguntou se tinha sido enquadrada aquela possibilidade, 
caso seja possível, mas se não for possível por lei, era possível o senhor Presidente da 
Câmara distribuir o que pertencia a cada um pela derrama.  

Disse que o seu sentido de voto iria de encontro à resposta do senhor Presidente 
da Câmara. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse não percebeu que os pontos teriam a possibilidade de ser discutidos em 

conjunto, pensou que fosse de forma individual e apenas se pronunciou sobre o que 
estava em apreciação. 

Relativamente à derrama, a bancada da Coligação Democrática Unitária, pelos 
mesmos objetivos que referiu anteriormente, o sentido de voto será favorável. 

No que dizia respeito ao IMI, têm outra opinião. Tendo em conta que os valores 
arrecadados durante este ano, foram superiores aos do ano anterior, na sua opinião, 
podiam fazer um esforço, na redução da taxa do IMI, para o ano de 2019, no entanto, se 
essa não for a opinião da Assembleia Municipal, de uma ligeira redução, tendo em conta 
os valores superiores ao ano anterior, o sentido de voto da Coligação Democrática 
Unitária será a abstenção sobre este ponto. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Iriam fazer um exercício das empresas que pagaram IMI e a derrama, em vários 

anos e comparar para ver quais eram as empresas que mudaram para outros concelhos, 
porque têm uma ideia contrária. Referiu que havia um aumento, significativo, das 
empresas a pagar o imposto. Há apenas uma empresa a pagar 49% da totalidade do 
imposto arrecadado.  

Era bom que aqui estivessem, existe uma preocupação em ter muita atenção 
aquela, com a qual já reuniram diversas vezes, tem sido ajudada, mesmo quando são 
pressionados no sentido contrário. 

Em relação às concessões, fizeram um grande esforço para recuperar uma 
situação que durava há alguns anos, em relação a um dos concessionários. Tentaram um 
acordo, que não foi aceite, mas estava resolvido. 

O Taskareia, o Sportágua, o Parque Urbano e a Ilha da Berlenga iriam todos a 
concurso, ainda este ano. Referiu que, provavelmente, teria que haver uma reunião 
extraordinária, da Câmara Municipal, tal como irá ser feita, na próxima semana, 
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relativamente ao PDM, para avaliar politicamente as várias concessões, no sentido de se 
chegar a acordo, antes do final do ano, para lançarem o concurso. 

Em relação ao espaço público, todos tinham consciência que vai dar um grande 
trabalho e que terão que preparar alguém, para dar continuidade à situação, no futuro, 
porque era uma questão muito específica. Referiu que havia essa preocupação e, também, 
a aceitação das críticas, porque as coisas não correram bem e têm de correr, e era esse o 
seu propósito, mesmo que demore algum tempo. 

 
Deliberação n.º 32/2018: 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 c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e ao abrigo do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por 
maioria, com doze (12) votos a favor, dos membros eleitos pelo Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche (8), pela Coligação Democrática Unitária (3) e um (1) do senhor 
Afonso Clara (PSD), e doze (12) abstenções, dos membros eleitos pelo Partido Social 
Democrata (8) e pelo Partido Socialista (4), que a participação no Imposto sobre os 
Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 
concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2019, para inclusão no 
orçamento municipal de 2020, fosse de 5% (cinco por cento). 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA ,  PARA O ANO DE 2019 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente de Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se tinha enquadrado a questão das 

Juntas de Freguesia. 
 
Presidente da Câmara de Peniche, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Analisou e percebeu que a segunda Junta de Freguesia que tem maior derrama 

era Ferrel. 
Teoricamente, era interessante, tal como outras questões de partilha de algumas 

receitas, que poderão vir a ser criadas. Referiu que a Freguesia de Ferrel, por várias vezes, 
colocou a hipótese de gerir e partilhar as receitas do parque de estacionamento do Baleal, 
mas teria que ser estudado, fazer-se o enquadramento e melhorar, significativamente, 
aquele espaço. Disse, ainda, que foi uma pena, na sua opinião, a Freguesia ter acabado 
com o controlo e algumas receitas, dos Bombeiros Voluntário de Peniche, daquele 
parque. 

A Atouguia da Baleia era, neste momento, a freguesia que tem feito mais obra. 
 
Presidente de Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que, relativamente às obras, a Junta de Freguesia de Ferrel vai fazendo 

aquilo que pode, apesar das carências. Não teve interferência na questão do 
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estacionamento no Baleal e na questão dos Bombeiros, porque se tivesse tido 
interferência, diria o mesmo que agora, que não era contra os Bombeiros receber aquelas 
verbas, o que não queria era que a Junta de Freguesia de Ferrel recebesse as verbas, para 
depois tirar uma fotografia com um cheque para entregar aos Bombeiros, porque se tiver 
que se dar, envia-se o cheque como se tem feito, na sua opinião, se o Bombeiros vão ao 
Baleal, onde já estiveram alguns anos, teriam que ir ao Parque dos Bombeiros, aos 
Supertubos, à Consolação, a São Bernardino, à Papôa, à Gamboa e depois voltar ao Baleal, 
para ser igual a todos.   

 
Deliberação n.º 33/2018: 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 d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com onze (11) votos a favor, dos membros eleitos pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche (8) e pela Coligação Democrática Unitária (3), 
seis (6) abstenções, dos membros eleitos pelo Partido Socialista (5) e um (1) do senhor 
Afonso Clara (PSD), e sete (7) contra, dos membro eleitos pelo Partido Social Democrata: 

1.  O lançamento de uma derrama de 1% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas dos sujeitos passivos com um 
volume de negócios no ano anterior superior a 150 000€, a liquidar e cobrar no ano de 
2019, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

2. A isenção de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócio no ano 
anterior que não ultrapasse 150 000€, para os quais será fixada uma taxa de 0%, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

3. A isenção de derrama para as entidades que tenham constituído e instalado a sua  
sede no concelho de Peniche nos anos de 2016, 2017 ou 2018, ou que tenham transferido 
a sua sede social para o concelho de Peniche no mesmo período, nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 16.º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

FIXAÇÃO DE TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O ANO 

DE 2019 
 
Tendo a apreciação do quarto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 34/2018: 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 d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros eleitos pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche (8), um (1) do senhor Afonso Clara (PSD) e um 
(1) do senhor Pedro Barata (PS), e catorze (14) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata, pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária: 

1. Fixar a taxa de 0,8% para os prédios rústicos, para vigorar no ano de 2019, ao abrigo 
da a) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro;  
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2. Fixar a taxa de 0,325% para os prédios urbanos, para vigorar no ano de 2019, ao 
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro; 

3. Fixar uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
que tenham pendentes notificações municipais de intimação, nos termos do fixado no n.º 
2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, para realização de obras, 
de modo a colmatar más condições de segurança e salubridade, enquanto durar a 
situação ou não forem executadas as obras intimadas, ao abrigo do previsto nos n.os 8 e 
15 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 
decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, conforme listagem com os prédios inseridos 
nesta situação em anexo; 

4. Fixar uma minoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos localizados 
nos centros históricos do concelho que, tendo sido alvo de notificação municipal de 
intimação, nos termos fixados no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, para realização de obras e tenham sofrido obras de recuperação devidamente 
comprovadas, ao abrigo do previsto nos n.os 6 e 15 do artigo 112.º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, 
conforme listagem com os prédios inseridos nesta situação em anexo; 

5. Fixar as seguintes deduções fixas em euros da taxa de IMI para os imóveis 
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar e que seja efetivamente afeto a tal fim, ao abrigo do artigo 112.º-A do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 
novembro: Um (1) dependente – 20,00 € (vinte euros); Dois (2) dependentes – 40,00 € 
(quarenta euros); Três (3) ou mais dependentes – 70,00 € (setenta euros). 

 
5) DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL N .º 1137,  DE 10  DE SETEMBRO DE 

2018,  NO ÂMBITO DA LEI-QUADRO DA TRANSFERÊN CIA DE COMPETÊNCIAS PARA 

AS AUTARQUIAS LOCAIS  E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS ,  LEI  N .º 50,  

DE 16  DE AGOSTO DE 2018 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que sempre defendeu a transferência de competências, com recursos e com 

mais meios. Deu conta que o documento poderia não estar corrigido, porque deveria 
referir que, se existissem condições para assumirem algumas transferências de 
competências, ainda durante o ano de 2019, com recursos, que depois de negociados, a 
Câmara Municipal teria que decidir se queria aceitar ou não, mas algumas das 
transferências de competências, seriam mais-valias. Disse que estão disponíveis para 
avaliar e discutir com o Governo, depois de serem publicadas as portarias setoriais. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Informou os membros da Assembleia Municipal, que o grupo da Coligação 

Democrática Unitária, de uma forma responsável, fez um pedido ao senhor Presidente 
da Assembleia Municipal, para que marcasse uma sessão extraordinária, da Assembleia 
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Municipal, para, em tempo útil, como dizia a lei, poderem fazer aquela discussão. Referiu 
que pecava por tardia, por não terem feito o seu ponto de vista, em termos legais, em 
tempo legal, e consideram que a descentralização de competências não podia nem devia 
ser descentralização por si só, deveria ser acompanhada com informação, quais seriam 
os suportes financeiros que acompanham a descentralização e quais seriam as 
competências, porque no seu entendimento, eram contra a municipalização das escolas, 
na educação, porque todos sabiam que implicava desresponsabilização do estado, de 
uma coisa que era de direito do Estado, assim como se poderia passar na área da Saúde, 
também, a descentralização de competências, para a Câmara Municipal, estavam mesmo 
a ver que os cortes que vêm para a Saúde, serão cada vez maiores e os problemas que vão 
ter quando for da competência da Câmara Municipal, que já tem tanto a seu cargo, ainda 
mais a Saúde, e outras valências que são do direito do Estado, e para a CDU, parece que 
não iria trazer nenhum beneficio. 

Disse que sabiam que mais tarde ou mais cedo, aquela lei entraria em vigor, mas 
se se tivessem pronunciado em tempo útil, talvez não entrasse em 2019, em 2021 ali 
estariam para ver. Por isto tudo, a bancada da CDU, irá votar contra a descentralização 
de competências para o Município de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Informou que não solicitou nenhuma reunião extraordinária, para o efeito, 

porque acompanhou a decisão da Oestecim e a proposta da Câmara Municipal, e como 
não havia suporte legislativo para fazer uma Assembleia Municipal, não o fez. 

Referiu que teria que ser o Governo a dizer quais seriam os apoios que têm, em 
relação à legislação, para que possam discutir e, na sua opinião, a proposta feita pelo 
executivo, era a mais correta no momento. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse que não duvidava do senhor Presidente da Assembleia Municipal, mas 

achava estranho, porque não seria a primeira Autarquia a fazer uma Assembleia 
Municipal para discutir aquela matéria. Referiu que tinha conhecimento que muitas 
Autarquias, a nível do país, tiveram sessões extraordinárias para discutir aquele assunto. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que a questão foi colocada em sede da Oestecim, nomeadamente, pelo 

Presidente de Sobral de Monte Agraço. Referiu que podia ser entendido, até ao momento 
em que houve um esclarecimento do Ministério e, também, da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, que clarificou algumas questões e que, no fundo, lhes transmitiu 
que não havia necessidade, mas, para além disto, era justo, aliás, era a posição da 
Oestecim, por unanimidade, a posição que foi ali transmitida.  

Disse que estava um jurista na sala, foi-lhes pedido o parecer, e o jurista foi de 
acordo que a decisão mais sensata, foi a que a Oestecim, no fundo, tomou e a Câmara 
Municipal, não sendo igual, era muito similar. Deu conta que a Oestecim dizia, 
taxativamente, que não em 2019, mas alguns concelhos não o fizeram, portanto, deixaram 
a abertura para se consumar em 2019. 

Referiu que cada concelho devia ver quais eram os seus reais interesses e depois 
tomará a decisão, de acordo com as portarias que forem publicadas. 
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Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Informou a senhora deputada Mariana Rocha, que, por acaso, o Presidente da 

Câmara de Sobral de Monte Agraço é da Coligação Democrática Unitária. 
 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse que tinha sido eleita pelos Munícipes de Peniche, representados os 

mesmos, na Assembleia Municipal de Peniche, não tendo nada a ver com as outras 
Assembleias e Autarquias. 

 
Maria João Avelar (PSD): 
Fez um pequeno comentário, relativamente ao que o senhor Presidente da 

Assembleia tinha acabado de informar, que tinha tomado a decisão de não convocar uma 
Assembleia Municipal, porque não tinha razão de ser. 

Disse que, na sua opinião, uma Assembleia Municipal tinha sempre razão de ser, 
quando for uma assembleia que trate um tema de interesse de todos os munícipes e, 
portanto, em termos informativos e de discussão, aquela Assembleia teria sempre uma 
razão muito forte de acontecer.  

Referiu que não iriam tomar nenhuma deliberação, mas questões tão 
importantes, como aquela que estava em causa, era uma questão que, na sua opinião, e 
na opinião de muita gente, quanto mais esclarecimento, quanto mais debates e quanto 
mais informação, melhor para quem tenha que tomar uma decisão, que naquele caso, foi 
do senhor Presidente da Câmara e dos senhores Vereadores da Câmara Municipal. 

Disse que não achava que tivessem que votar o quer que fosse, naturalmente, não 
tinham que votar, mas é sempre a favor de um debate esclarecido, porque um debate 
esclarecido ou esclarecedor ajuda as pessoas a tomar as suas posições, ajuda a 
compreender umas posições que vêm do Governo, às vezes, de forma muito prepotente, 
que eles não conseguem entender, e, provavelmente, se lhes fosse bem explicadas, 
conseguiam perceber os timings e as decisões que os eleitos, autarcas, da Câmara 
Municipal, têm que tomar. 

Disse que uma Assembleia Municipal para aquele tema, na sua opinião, 
justificava-se, não que tivessem que tomar posição, não que tivesse de sair dali uma 
moção ou voto, mas em termos esclarecedores, que é uma função muito importante da 
Assembleia Municipal, justificava-se, e não pôde deixar de fazer o reparo. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que iria reencaminhar o assunto que lhe foi abordado sobre aquela 

situação, e como acompanhou o que se passou na Oestecim, que tem um peso de 
cinquenta por cento Partido Social Democrata, cinquenta por cento Partido Socialista, a 
votação foi unânime e, porque foi apenas um Presidente de Junta de Freguesia que lhe 
colocou a questão, a única coisa que havia para discutir era a Lei n.º 50, que era pública.   

 
A Assembleia Municipal de Peniche tomou conhecimento e apreciou a 

deliberação da Câmara Municipal n.º 1137, de 10 de setembro de 2018, no âmbito da Lei-
quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, Lei n.º 50, de 16 de agosto de 2018.  
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APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 35/2018: Para efeitos de execução imediata, a Assembleia 

Municipal deliberou aprovar a presente minuta de ata, por unanimidade, 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, 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. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo zeros horas e dez minutos do dia dezanove de junho, o senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se 
irá lavrar a respetiva ata, com base na presente minuta. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

 
_____________________________________ 

 
Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 
 

(assinado no original) 
 

_____________________________________ 
 


