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ATA  N.º  3/2017 
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  
REALIZADA NO DIA 27  DE ABRIL DE 2017: 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezassete, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
Silvino Doirado Conceição João (PS), António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Floriano 
Serrano Sabino (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ferrel e 
Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Peniche, e dos senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques 
(PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo 
Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), 
José António Leitão da Silva (PSD), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro 
André Paiva Amador (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel 
Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), reuniu-se, 
ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, para continuar os trabalhos da 
sessão ordinária do mês de abril, iniciada a 26 de abril de 2017, concretamente os 
seguintes pontos: 

2.º - Período de antes da ordem do dia. 
2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar – apreciação e votação da moção da Coligação Democrática Unitária, 
relativa à Fortaleza de Peniche; 

4.º - Período da ordem do dia: 
1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 
2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que o 

Município aceite a cedência de utilização do Forte de Nossa Senhora da Consolação, 
propriedade do Estado Português; 

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

4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de 
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano 
de 2017; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compareceram no decurso da reunião, durante a intervenção do senhor Rogério 
Cação na apreciação da moção relativa à Fortaleza de Peniche, e passaram de imediato a 
participar nos trabalhos, o senhor João Manuel de Jesus Gomes (PS) e a senhora Célia 
Sousa Martins (PSD). 

Os senhores José Leitão e Sérgio Leandro saíram da sala antes de terminar a 
reunião. 

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

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) encontravam-se a 
substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus 
(CDU) e Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) que comunicaram a sua ausência, nos 
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os senhores Licínio 
Pereira (CDU) e Inês Fitas Cação (CDU), por serem os membros que se seguiam na 
respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, António Manuel Prioste Salvador (PSD), o senhor Henrique André 
da Silva Estrelinha (PS) e a senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS). 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS) e Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

(continuação) 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO  DA MOÇÃO DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA ,  RELATIVA À FORTALEZA DE PENICHE 

(CONTINUAÇÃO):  
 
A Assembleia passou à apreciação da moção da Coligação Democrática Unitária, 

relativa à Fortaleza de Peniche, apresentada pela bancada da Coligação Democrática 
Unitária, na primeira reunião da presente sessão da Assembleia Municipal, tendo usado 
da palavra os senhores, adiante identificados: 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Deu os parabéns ao senhor Presidente da Câmara Municipal, pela forma como 

este organizou o dia de hoje, de comemoração do quadragésimo terceiro aniversário da 
libertação dos presos políticos da Fortaleza de Peniche. Disse que foi uma iniciativa com 
muita dignidade e não poderia deixar de sublinhar o empenhamento pessoal do senhor 
Presidente da Câmara Municipal e o bom resultado que teve no seu trabalho de hoje. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Não teve oportunidade de estar presente nas comemorações do quadragésimo 

terceiro aniversário da libertação dos presos políticos da Fortaleza de Peniche, mas 
acompanhou as notícias, e gostaria de saudar, em nome da bancada do Partido Social 
Democrata, o investimento de três milhões e meio de euros que o Governo anunciou hoje, 
em Peniche, para a Fortaleza de Peniche. 

É uma boa notícia que o Estado Português decida assumir as suas 
responsabilidades e as suas obrigações e que proceda a obras de conservação na Fortaleza 
de Peniche, pela primeira vez, desde 1995. É bom recordar, como disse o técnico superior 
de arqueologia do Município, há uns tempos, numa sessão da Assembleia Municipal, e 
como consta do relatório elaborado pela Universidade do Porto, a pedido a Direção-Geral 
do Património Cultural, que, até 1995, realizaram-se obras regulares de conservação do 
monumento, quer na muralha quer na Fortaleza. Desde então, os sucessivos governos, 
mas também os sucessivos executivos municipais, pouco fizeram para a manutenção 
daquele imóvel. Portanto, é uma boa notícia que haja um investimento relevante, ainda 
que possa ser insuficiente. 

Não esteve presente, mas sabe de quem tenha estado presente e também sabe que 
o senhor Presidente da Câmara Municipal disse, hoje, que sabia de quem estivesse contra 
o museu na Fortaleza e que isso seria por razões ideológicas. Com certeza, não se estava 
a referir ao Partido Social Democrata e, muito menos, por razões ideológicas, porque se 
alguém trouxe a ideologia para este assunto não foi o Partido Social Democrata. 

O facto de o Partido Social Democrata, o Partido Comunista Português local e o 
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Partido Socialista local, terem estado a favor de uma solução diferente, não quer dizer 
que o Partido Social Democrata esteja contra esta.  

O PSD defendeu, tal como o PCP local e o PS local, a existência de um museu na 
Fortaleza. O PSD defendeu, tal como o PCP local e o PS local, a compatibilização dos usos 
da Fortaleza e sempre, sempre, a salvaguarda da memória. 

O PSD defendeu que o programa Revive era uma excelente oportunidade, 
porque, através de uma concessão parcial, que salvaguardava os outros usos, incluindo 
o museu, conseguir-se-iam fundos para a recuperação do património. Ainda assim, como 
referiu ontem, na primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal, o Estado 
Português teria de investir na Fortaleza de Peniche, porque seria uma concessão parcial. 
Portanto, porventura, a diferença é que a bancada do Partido Social Democrata foi 
coerente na sua posição, por entender que era melhor para os interesses do concelho de 
Peniche. Houve outras bancadas que seguiram outros caminhos e, eventualmente, 
vergaram-se às posições nacionais dos partidos. 

Entrando na discussão mais concreta desta moção, foi criado o tal grupo 
consultivo para o futuro da Fortaleza de Peniche, que, como bem disse, há dias, a senhora 
Presidente da Assembleia Municipal, excluiu, não apenas a Assembleia Municipal de 
Peniche, mas o contraditório. Esse grupo chegou à conclusão de que a melhor solução era 
o museu. O mesmo museu que foi criado e sediado em Peniche, pelo Decreto-Lei 709-
B/76, de 4 de outubro, assinado pelo senhor Primeiro-Ministro Mário Soares e pelo 
senhor Presidente da República Ramalho Eanes, mas que nunca passou do papel. 
Portanto, desde 1976, que essa é a melhor opção, aparentemente a única. 

Julga notável, e por isso esta moção não pode merecer o voto favorável da 
bancada do Partido Social Democrata, que entre os usos possíveis para a Fortaleza de 
Peniche, não tenha sido possível contemplar aquele que era o objeto de consenso entre as 
forças políticas locais, até há uns meses. Daí, acha que se justificam algumas questões que 
impedem que o voto da bancada do Partido Social Democrata possa ser favorável a esta 
moção. 

Será que, na sua decisão, o Grupo Consultivo pesou os interesses de Peniche? Ou 
pesaram apenas os interesses da URAP – União dos Resistentes Antifascistas Portugueses 
e do PCP – Partido Comunista Português? 

Será que, antes de decidir, o Grupo Consultivo pôs nos pratos da balança a opção 
museu mais concessão parcial versus apenas museu, para saber qual é que era a mais 
benéfica para Peniche? Que estudos foram feitos para avaliar qual das soluções era a mais 
benéfica para Peniche? 

Dito isto, é muito bom que haja um investimento em Peniche, que potencie a 
existência de um bom museu. Certamente que, apesar de não terem sido revelados esses 
pormenores, hoje, pelos senhores ministros, na conferência de imprensa, haverá já um 
plano desenhado para assegurar, não apenas a criação, mas o financiamento e a 
sustentabilidade do museu. Plano de que o senhor Presidente Câmara Municipal dará 
conta na sessão temática da Assembleia Municipal que se irá realizar dentro de umas 
semanas. 

A esse propósito, e adiantando algumas questões que, nessa oportunidade, 
gostaria de ver explicadas, gostaria de saber se o senhor Presidente da Câmara pode 
elucidar a Assembleia Municipal sobre qual o valor que, dos três milhões e meio de euros, 
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vai ser investido na recuperação do património e qual o valor que vai ser investido na 
instalação do museu. Tendo em conta que a estimativa do Município para a recuperação 
do imóvel era de cinco milhões, gostaria, também, de saber o que é que ficará por fazer e 
qual é que é o plano do Governo para a recuperação do restante. 

Durante muito tempo, ouviu muita preocupação sobre o aproveitamento 
partidário da questão da Fortaleza. Se alguém tinha dúvidas sobre quem é que queria 
fazer o aproveitamento partidário da Fortaleza, acha que essas dúvidas ficaram muito 
claras, ontem à noite, quando surgiram, por toda a cidade, tarjas do Partido Comunista 
Português sobre a Fortaleza. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
É claro que há opções que são ideológicas, não vale a pena estar a escamotear as 

coisas, o que não quer dizer que as pessoas, tendo ideologias diferentes, não estejam de 
acordo. Podem não estar de acordo do ponto de vista da globalidade da ideia, mas estão 
de acordo naquilo que é o essencial. Desse ponto de vista, não tendo nenhuma procuração 
do senhor Presidente da Câmara, não lhe parece que tenha sido com a intenção de dizer 
que não havia concordância, relativamente ao museu da resistência, até porque acha que 
sempre houve essa concordância da parte de todos. 

Quando se fala de aproveitamentos político-partidários dá-lhe vontade de rir. 
Parece que isso é apanágio só de um lado ou do outro, ou de quem quer que seja. 
Poderiam estar o resto da noite só a discutir aproveitamentos político-partidários, 
também, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, com certeza, e, certamente, 
do Partido Comunista Português, não há dúvidas, fazem parte do jogo político, melhor 
do que ninguém, o senhor Ademar Marques saberá isso. 

Sobre a pergunta se terão prevalecido os interesses de Peniche, os da URAP ou 
os do PCP, quer lembrar que, independentemente de ele já ter dito e de continuar a dizer 
que a Assembleia Municipal de Peniche deveria ter participado, é bom não esquecer que 
o Município de Peniche esteve representado no Grupo Consultivo da Fortaleza de 
Peniche pela pessoa que mais legitimidade tem para o representar, que é o senhor 
Presidente da Câmara Municipal. Das duas uma, ou se está a insinuar que o senhor 
Presidente da Câmara Municipal não defende os interesses de Peniche, ou, então, os 
interesses de Peniche foram defendidos, porque era essa a missão do senhor Presidente 
da Câmara Municipal. Tanto quanto julga saber, o senhor Presidente da Câmara 
Municipal, na qualidade de representante da autarquia no Grupo Consultivo da 
Fortaleza de Peniche, fez questão de ir informando as pessoas sobre o que se estava a 
passar. Se ele tem esta informação, certamente os restantes autarcas do Município de 
Peniche também terão. 

Sobre o que é melhor para Peniche, há uma coisa que é sabida e que sempre todos 
defenderam, é que a Fortaleza de Peniche tinha de ter o museu da resistência, um espaço 
de memória. Ninguém tem dúvidas que é bom para Peniche que isso aconteça, sobretudo 
se se considerar o tal museu nacional, que já lá deveria existir há muito tempo. Todos se 
devem congratular, porque, finalmente, alguém passa das palavras aos atos. Ainda bem 
que o senhor Ademar Marques referiu que a ideia do museu nacional já vem do tempo 
em que o senhor Mário Soares era primeiro-ministro, mas a verdade é que ninguém se 
chegou à frente. 
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Volta a dizer uma coisa que lhe parece importante quando se fala, mais uma vez, 
da questão que tem a ver com os parceiros privados. Os parceiros privados não estão na 
Fortaleza de Peniche porque não quiseram, porque entenderam que não era aliciante, 
porque o que lhes era oferecido, obviamente, não servia os seus interesses. Quantos anos 
esteve o acordo em aberto? Quantos anos andaram a sonhar com o Grupo Pestana a fazer 
qualquer coisa na Fortaleza de Peniche? Imensos anos. Se a Fortaleza de Peniche fosse 
aliciante, nas condições que estavam previstas, que são mais ou menos aquelas que iriam 
ser previstas no programa Revive, já estava a ser parcialmente explorada por privados. 
A não ser que houvesse outras condições, porque aí pensa que poderia ser atrativo, mais 
uns talhõesinhos e aquilo tornava-se atrativo. Mas, continua a pensar que a solução que 
fosse encontrada, nesse modelo, retiraria à população de Peniche uma boa parte da 
fruição que aquele espaço pode e deve ter. 

A verba dos cinco milhões de euros foi uma estimativa feita, localmente, pelo 
senhor engenheiro José Pires. Mas, há um estudo recente, de janeiro deste ano, da 
Faculdade de Engenharia do Porto, que refere, exatamente, o montante que está previsto 
para a recuperação. Esse montante é de três milhões e meio de euros, dos quais, 
setecentos mil euros são para as muralhas. Pelo menos há a condição de que a verba que 
foi aprovada garante, num primeiro momento, esse primeiro objetivo. Não sabe como é 
que a verba vai ser distribuída, mas, pelo menos, de acordo com esta conta, pode fazer a 
associação de que a bota bate com a perdigota. 

Não vem no comunicado da Presidência de Conselho de Ministros, mas quem 
esteve lá ouviu, foi claramente dito que, para além daquela verba, que é um investimento 
imediato, haveria outras verbas suplementares, falou-se até numa verba de dois milhões 
de euros, que poderia vir de outros programas. 

Acha que este dia foi extremamente positivo para Peniche, para a Fortaleza de 
Peniche e para os penichenses. Acredita que é possível conciliar, naquele espaço, muitas 
coisas, independentemente da proposta que está formulada pelo Grupo Consultivo da 
Fortaleza de Peniche, que, para si, é uma proposta bastante aberta, que permite muitas 
coisas. Só têm de se congratular com isso, porque estão todos a ganhar. O que não se 
esperava é que o Governo da República assumisse este compromisso como assumiu, de 
disponibilizar uma verba concreta, significativa, para um objetivo de que todos 
pensavam que iria acontecer como aconteceu no tempo em que o senhor Mário Soares 
era primeiro-ministro e o senhor Ramalho Eanes era presidente da república, em que se 
disse que se iria avançar, mas que, um dia, se pensaria nisso. 

Agora há que exigir que se faça um cronograma das intervenções e que as coisas 
comecem a avançar. Aliás, foi dito, publicamente, que, em 2019, o Museu Nacional da 
Resistência tinha de estar a funcionar. Esta é uma questão extremamente importante. 

Independentemente do que se possa dizer sobre o processo, a bancada da 
Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal acha que Peniche teve bem 
representado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal no Grupo Consultivo da 
Fortaleza de Peniche e que os resultados do Grupo são extremamente positivos. 

Relativamente à moção, a bancada da Coligação Democrática Unitária tem todo 
o gosto de, na sessão que a Assembleia Municipal vai dedicar à Fortaleza de Peniche, 
discutir tudo e mais alguma coisa sobre a Fortaleza e sobre outras questões que, 
eventualmente, têm de ser colocadas a partir de agora. Mas, sempre com uma condição 
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que é nova, é que, a partir de agora, não existe uma promessa, não existe uma ideia vaga, 
mas existe um compromisso que está escrito e está divulgado na comunicação social. É 
um compromisso do Governo e, portanto, a partir daqui, contrariamente a outras 
situações anteriores, o Município pode ter outro tipo de atitude. A partir de agora, se as 
coisas não se fizerem, o Município não tem desculpa, a não ser culpar a sua ineficácia 
pelas coisas não andarem, porque, neste momento, há compromissos e o Município tem 
de se fazer valer deles. 

Em relação à moção, a bancada da Coligação Democrática Unitária mantém a 
moção, mas propõe uma alteração ao seu texto, que tem a ver com a supressão do último 
ponto e o acrescentar um outro. O último ponto dizia «Desejar que sejam assegurados, 
com a rapidez desejável, os meios financeiros necessários para a recuperação e 
valorização da Fortaleza de Peniche, no quadro do Orçamento de Estado e de outras 
formas de financiamento a explorar, como por exemplo os Fundos Comunitários.» Esta 
questão foi respondida, pelo que faz sentido suprimir este ponto. Na parte final, propõe 
que se acrescente um ponto com o seguinte texto «Sublinhar que o forte sinal político 
dado hoje de investimento imediato de 3,5 milhões de euros corresponde às expectativas 
dos autarcas e da população de Peniche.» 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Fica sempre um pouco prejudicado quando o senhor Rogério Cação faz uma 

intervenção antes da sua, mas como ontem já referiram que a geringonça está a funcionar 
na Assembleia Municipal de Peniche, até gostava de ver o senhor Rogério Cação na 
bancada do Partido Socialista, porque lhe facilitava o trabalho. 

Citando o senhor Mário Soares, enquanto primeiro-ministro, e o senhor António 
Costa, atual primeiro-ministro, é bom para a terra, independentemente das ideologias ou 
das politiquices caseiras, que muitas vezes não levam a lado nenhum. Efetivamente o 
importante é que, para já, são três milhões e meio de euros e pode-se considerar mais 
algum dinheiro que já foi anunciado, há dois ou três meses. Se o Partido Socialista estiver 
no governo por mais dois anos, provavelmente, a Fortaleza de Peniche pode vir a ter as 
condições que todos gostariam. 

Reside em Peniche há 46 anos, e lamentou sempre a degradação que, dia-a-dia, 
se verifica na Fortaleza de Peniche, porque é um espaço emblemático do concelho e da 
cidade de Peniche. 

Ainda bem que o Conselho de Ministro se reuniu na Fortaleza de Peniche e ainda 
bem que a presidência da Câmara Municipal, com a equipa que a acompanhou, que 
representou as três forças políticas, chegou ao final deste problema. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Por um lado, concorda com o que disse o senhor Rogério Cação, que é importante 

que haja um cronograma da intervenção que vai ser feita na Fortaleza de Peniche. Não 
sabe se o senhor Rogério Cação teve a oportunidade de ler a edição da semana passada 
da revista Visão, que continha um artigo, de José Carlos Vasconcelos, que dava conta dos 
avanços e recuos, relativamente ao museu, e de como ele fez parte da comissão 
instaladora do museu, que ainda não foi extinta. A comissão instaladora do museu de 
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1976 ainda não foi extinta, apesar de não funcionar. Acha fundamental que tenha havido 
um anúncio concreto de um investimento, por isso a sua saudação inicial foi para isso 
mesmo. Se agora existe um anúncio do Conselho de Ministros, em 1976 existia um 
decreto-lei, que designava diretor, subdiretor, etc. do museu e que nunca foi extinto. É 
importante que se passe mesmo aos atos. 

Por outro lado, queria fazer um esclarecimento, porque lhe parece que houve, 
claramente, um mal-entendido e não ouviram bem o que ele disse. Não disse que os 
interesses de Peniche não estiveram representados. Não disse isso em sítio nenhum. O 
que disse foi: será que na decisão do Grupo Consultivo pesaram os interesses de Peniche? 
É uma coisa distinta, é bastante distinto. Disse “pesaram” e depois acrescentou “pesaram 
mais do que outros”. 

Em relação às parcerias privadas e às condições, o que o senhor Rogério Cação 
disse não é totalmente verdade, porque sabemos que o não investimento do Grupo 
Pestana teve a ver com a pequena dimensão do hotel para o investimento que tinha de 
ser feito. Essa questão, ainda antes do programa Revive, já tinha sido objeto de alteração, 
com uma apreciação favorável da Câmara Municipal, em que se passava de trinta para 
setenta ou oitenta quartos. Condições que pensa que são de 2012 e em que o programa 
Revive estava baseado. Não se sabe se haveria ou não interesse no programa Revive, 
porque nunca foi testado. O que aconteceu, até 2012, não é igual ao que estava agora em 
causa, por isso, fica na dúvida. 

Espera estar perante uma solução que devolva a dignidade que a Fortaleza de 
Peniche merece, e que não tem neste momento, e que garanta a sustentabilidade do 
museu, um fator que também é muito importante, porque criar estruturas que despois 
entram, novamente, num ciclo descendente também não é bom. 

Reforça a saudação ao investimento, porque as boas notícias devem ser saudadas 
e esta é, indiscutivelmente, uma boa notícia. 

 
Deliberação n.º 8/2017: Submetida a votação, foi a moção apresentada pela 

bancada da Coligação Democrática Unitária, que a seguir se transcreve, aprovada por 
maioria, com dezasseis (16) votos a favor, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária 
(11) e do Partido Socialista (5), e seis (6) abstenções, dos eleitos do Partido Social 
Democrata: 

«Moção Fortaleza 
A Fortaleza de Peniche foi um dos monumentos que integrou a lista inicial do Programa 

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

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

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

- a apresentação do Monumento nacional, integrando a história da Fortaleza de 
Peniche desde a sua construção; 
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- a compatibilização das funções com a história do monumento, nomeadamente a 
preservação da memória da sua história recente, na luta pela democracia; 

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

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

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

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

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

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

Assim, a Assembleia Municipal de Peniche reunida em 27 de abril de 2017, decide o 
seguinte: 

- Felicitar o Governo pela iniciativa de realizar a sua reunião de Conselho de Ministros 
em Peniche, na Fortaleza de Peniche, por ocasião do 43.º aniversário da libertação dos últimos 
presos políticos; 

- Sublinhar que o forte sinal político dado hoje de investimento imediato de 3,5 milhões 
de euros corresponde às expectativas dos autarcas e da população de Peniche; 

- Saudar o Executivo Municipal por ter assumido com frontalidade as oportunidades 
perante a porta aberta pelo Governo; 

- Saudar a elevada qualidade do trabalho do Grupo Consultivo para a Fortaleza de 
Peniche criado sobre a égide do governo, como proposta de trabalho para a Fortaleza, e que merece 
a nossa total concordância. 

Peniche, 27 de abril de 2017. 
A Bancada da CDU.» 
 
A senhora Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD), fez a seguinte 

declaração de voto: 
«Esta abstenção tem a ver com o processo, não com o que foi decidido hoje pelo Conselho 

de Ministros, do investimento, porque, efetivamente, o investimento, em Peniche, é de louvar. 
Sublinho aqui, que eu própria estou num dia muito feliz por perceber, e tive a oportunidade de 
transmitir isso ao senhor Ministro, que é um dia feliz por saber que, ao fim de todos estes anos, 
finalmente, vai haver um investimento concretizado para recuperação da Fortaleza de Peniche. 

O meu voto de abstenção tem a ver com um sentimento, que eu pude interpretar de toda 
a Assembleia, há uns tempos, mas que agora digo que será o meu, de termos sido arredados da 
discussão, não só a Assembleia, mas também todo o povo de Peniche. Sublinho que só temos a 
oportunidade de termos uma assembleia temática, sobre este assunto, no próximo dia cinco, já 
depois de as decisões terem sido tomadas. 

De qualquer das formas, é para mim uma grande oportunidade aquela Assembleia 
Municipal, porque eu acho que continua em aberto a questão que mais nos tem trazido aqui em 
discussão, que é os futuros usos daquele monumento nacional. Porque há uma coisa que todos 
temos concordado, desde sempre, a memória da prisão política fascista é o que mais nos tem unido, 
e sempre, sempre, todos nós, sublinhamos como muito importante a preservação da memória, 
portanto, isso uniu-nos, os usos já não foi assim. 
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Efetivamente, também tenho de me abster nesta moção, porque pese embora o concelho de 
Peniche estivesse muito bem representado pelo senhor Presidente da Câmara, aquele grupo, na 
constituição, não tem contraditório, é um grupo que já se sabia a que conclusão ia chegar, porque 
é um grupo de pensamento único. 

Com esta declaração, eu quero deixar muito claro que sempre depositei toda a minha 
confiança pessoal e também institucional no senhor Presidente da Câmara, quando defendeu 
Peniche naquele grupo de trabalho.» 

 
O Partido Social Democrata entregou a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de Voto 
Moção sobre a Fortaleza de Peniche 
Os eleitos do PSD na Assembleia Municipal abstêm-se na votação da moção proposta pela 

CDU porque o PSD Peniche não pode apoiar uma moção que ignora a forma como o processo que 
conduziu à decisão hoje anunciada pelo Conselho de Ministros sobre o futuro da Fortaleza de 
Peniche.  

Neste processo a voz de Peniche praticamente não se ouviu, tal era a falta de equilíbrio 
dos membros do Grupo de Trabalho nomeado pelo Governo, tal a falta de diversidade nas opiniões 
expressadas – num processo condicionado em que se sabia o resultado “antes de o jogo acabar”.  

Neste processo não foram ponderados os interesses de Peniche e das pessoas de Peniche, 
face aos outros interesses. Por isto mesmo, como representantes das pessoas de Peniche, 
entendemos que não podemos fingir que nada aconteceu. 

Lamentamos que tenha sido um processo que obliterou a vontade expressa em setembro 
por esta Assembleia Municipal, que obliterou a vontade expressa pelos três partidos com eleitos 
locais até há bem pouco tempo – quer em programas eleitorais, quer em declarações públicas, quer 
em reuniões com o executivo.  

Saudamos o investimento anunciado na Fortaleza – esperando que ele efetivamente se 
concretize e que reverta o estado de degradação lastimável a que a falta de investimento desde 1995 
conduziu o mais importante monumento da nossa cidade.» 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Este é um dos dias mais felizes dos seus mandatos como presidente de câmara. 
Começava por agradecer as primeiras palavras que a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal lhe dirigiu, particularmente na dimensão da confiança pessoal e 
de representação. É para si muito importante. 

Queria agradecer a presença de toda a Câmara Municipal a acompanhar o 
Conselho de Ministros. Queria também agradecer a todos os membros da Assembleia 
Municipal e das juntas de freguesia que também compareceram. Este foi um grande sinal 
de unidade. Foi uma festa que todos ajudaram a construir e acredita que a imagem que 
Peniche deu hoje ao país, a Peniche e ao Governo foi uma imagem merecedora de 
confiança continuada. 

Reconhece e agradece a confiança que o Governo depositou no Município para 
organizar uma reunião do Conselho de Ministros, nas condições que a Fortaleza, apesar 
de tudo, não tem ainda. 

Agradecia a todos os trabalhadores do Município que contribuíram para que 
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nada falhasse, naquilo que dependia da organização municipal.  
Relativamente à sessão temática da Assembleia Municipal que vai ser realizada, 

independentemente daquilo que seja a sua condução, na componente que a ele respeita, 
estará disponível para dar um grande contributo, um contributo para o futuro, porque, 
neste momento, aquilo que se espera de Peniche, da Câmara Municipal de Peniche e da 
Assembleia Municipal de Peniche, dos autarcas, é o aproveitamento deste enorme capital 
que hoje aqui foi criado e que, com base naquilo que, democraticamente, quer por via do 
Governo quer por via da representação que teve, é a proposta do Grupo Consultivo que 
foi apresentada. 

Verificou que o comunicado do Conselho de Ministros responde já a algumas das 
questões, nomeadamente que, de acordo com os estudos prévios realizados, o 
investimento na Fortaleza de Peniche está estimado em cerca de três milhões e meio de 
euros, envolvendo a conservação e o restauro da frente da Fortaleza e da frente 
abaluartada, bem como os custos da primeira fase de instalação do museu. Este é o 
compromisso que o Governo está a assumir para esta frente. Todos sabem que há 
investimentos que ficam aquém do valor estimado e alguns que estarão além do valor 
estimado, mas, aquilo que o Governo assume, é isto que aqui está. Afirma a sua confiança 
em quem se atravessou politicamente, nomeadamente o Governo, para esta solução. 

Relativamente aos futuros usos, como dizia a senhora Presidente da Assembleia 
Municipal, está nas mãos do Município ser organizado e fazer com que a entidade que 
vai desencadear todos os processos, relativamente aos processos concursais, que é a 
Direção-Geral do Património Cultural. Toda a atenção dos autarcas do Município de 
Peniche deve estar focada na Direção-Geral do Património Cultural, para que a 
reabilitação da Fortaleza de Peniche se processe. 

Finalmente, quer dar uma palavra aos seus colegas presidentes das câmaras 
municipais da região Oeste. A solução encontrada adicionou ao Pacto do Oeste mais este 
valor, não se tirou dinheiro a ninguém, o que foi objeto de deliberação consensual dos 
senhores presidentes das câmaras municipais, num Conselho Intermunicipal, realizado 
hoje, nos Paços do Município de Peniche. Por isso, na próxima terça-feira, em reunião da 
Câmara Municipal, vai propor que se sublinhe, junto dos senhores presidentes das 
câmaras municipais do Oeste, este aspeto da perceção de que a Fortaleza é de Peniche, é 
do país e é também do Oeste. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

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

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

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

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que gostaria de registar, com agrado, o facto de o senhor Presidente da 
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Câmara ter recebido, no dia 10 de fevereiro, conforme consta na sua informação, o senhor 
João Borga, responsável nacional pelas incubadoras de empresas. Solicitou ao senhor 
Presidente da Câmara que desse mais alguma informação sobre o assunto, uma vez que, 
no referido documento, apenas está como tópico. 

Referiu que é bom saber que o senhor Presidente da Câmara teve esta reunião, 
não sabe se por iniciativa própria ou por iniciativa deste responsável nacional. 
Acrescentou que é uma coisa muito importante para o concelho de Peniche e apraz-lhe 
registar que o senhor Presidente da Câmara, em 2017, tenha pegado numa ideia que ele 
próprio e uns colegas seus tiveram e que, modéstia à parte, queriam iniciar em 2004. 
Acrescentou que o senhor Presidente da Câmara, enquanto candidato à presidência da 
Câmara Municipal, em 2004, acarinhou a ideia, mas levou treze anos para encetar os 
primeiros desenvolvimentos. 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que gostaria de ter mais informações sobre duas iniciativas que o senhor 

Presidente da Câmara refere na sua informação, uma realizada no dia 8 de fevereiro, com 
o Grupo de Trabalho Jovens ao Mar, e outra realizada no dia 15 de março, sobre o parque 
de ciência e tecnologia. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Perguntou como correu o circuito de bodyboard, que decorreu no concelho de 

Peniche, no passado mês de março. 
Disse que gostaria de ter mais informações sobre a candidatura para a 

organização do campeonato europeu de stand up paddle, em Peniche. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Agradecia a questão do senhor Paulo Balau. 
Quando o Governo esteve no Instituto Politécnico de Leiria, à volta da indústria 

4.0, ele próprio também lá esteve e, dos encontros que teve, um foi com o senhor João 
Borga, que tinha uma experiência na área da incubação, em Castelo Branco. 

A presidência da Câmara Municipal tem estado, há algum tempo, em 
desenvolvimento daquilo que, globalmente, se pode considerar como o centro de 
conhecimento do mar e uma das suas componentes é a questão do parque de ciência e 
tecnologia. É um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o Instituto Politécnico 
de Leiria e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, com a Biocant - Associação 
de Transferência de Tecnologia, que agora teve mais uma concretização de um 
investimento, com a Docapesca - Portos e Lotas, S.A. e o Município de Peniche. 

Quando falou com o senhor João Borga, foi no sentido de perceber se a 
incubadora faria ou não parte daquilo que seria o parque de ciência e tecnologia, 
aproveitando o trabalho que está a ser desenvolvido, com bastante sucesso, relativamente 
à questão do Cetemares (Centro de I&D, Formação e Divulgação do Conhecimento 
Marítimo do Instituto Politécnico de Leiria). 

Não é por acaso que, na proposta do Grupo Consultivo para a Fortaleza de 
Peniche, há uma dimensão económica, uma dimensão de empreendedorismo, que 
também lá está contemplada com a questão da incubação. 
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Da visita que o senhor João Borga fez, apreendeu que, em vez de ter um espaço 
só para incubação, pode ser uma incubação polinucleada, em função das características 
das atividades. 

Na prática já se faz incubação, a questão é como é que, relativamente a cada uma 
das atividades, ela pode ser partilhada. 

Quer dar nota de que irá ter uma reunião, com a senhora Ministra do Mar, onde 
irão trabalhar a questão do parque de ciência e tecnologia, na componente que tem a ver 
com aquilo que é um espaço de localização empresarial, por excelência, que é a área do 
porto de pesca, que há de ter evoluções no que diz respeito à descentralização de 
competências e de gestão de espaços. No caso dos portos, a orientação que existe é de 
ficar restrito só à questão das áreas portuárias e as áreas envolventes passarem para a 
gestão dos municípios. 

Gostaria de trazer à sessão ordinária da Assembleia Municipal do mês de junho 
a constituição da entidade que vai ser a geradora desse parque de ciência e tecnologia, a 
exemplo da Biocant, do Fundão e de Abrantes. 

Hoje, na conversa que teve com o senhor Ministro de Ciência e Tecnologia, deu 
para perceber o grau de informação que o senhor Ministro tem, e que deriva das relações 
que a presidência da Câmara Municipal tem tido com a senhora Secretária de Estado 
Fernanda Rolo, que é uma das grandes animadoras e incentivadoras deste processo, a 
par da senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, Ana Abrunhosa. Foi feito um trabalho pela Agência de Inovação, no sentido de 
identificar aquilo que são as infraestruturas tecnológicas. Uma das infraestruturas 
identificadas, porque se apresentou uma candidatura por via do Instituto Politécnico, 
acredita que terá boas condições para se concretizar. Terá de ser constituída essa 
associação, é uma situação que tem de ir a Tribunal de Contas. 

Sobre a questão do Jovens ao Mar, coordena, no âmbito do Cluster do Mar, como 
membro da direção em representação da Comunidade Intermunicipal do Oeste, um 
grupo de trabalho que tem a ver com a questão da literacia para os Oceanos. Há um 
conjunto de iniciativas, que estão a passar por Peniche e por outras zonas do país, e o 
objetivo é agregar essas iniciativas, de modo a poder dar-lhe um programa de âmbito 
nacional. 

Relativamente às questões que o senhor Álvaro Amador colocou, estas iniciativas 
têm sido sempre interessantes. No fim-de-semana passado, estiveram em Peniche cerca 
de cem jovens esperanças, ao nível do bodyboard, de todo o país, numa relação muito 
próxima que o Município tem com a Federação. Nos próximos dias haverá um estágio da 
equipa nacional de stand up paddle. Reuniu-se com o Península Peniche Surf Clube e com 
a Federação Europeia de Surf, porque houve uma candidatura à organização do 
campeonato da europa de stand up paddle. O stand up paddle é uma das modalidades 
náuticas com maior potencial de desenvolvimento e, por isso, em junho, decorrerá, em 
Peniche, o campeonato da europa de stand up paddle, o ano passado foi em França, este 
ano será em Portugal. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE 

O MUNICÍPIO ACEITE A CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO  DO FORTE DE NOSSA 

SENHORA DA CONSOLAÇÃO ,  PROPRIEDADE DO ESTADO PORTUGUÊS :  
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A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 
dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 20 de março de 2017, referindo, 
nomeadamente, que o Município de Peniche terá de pagar uma renda ao Estado 
Português no valor de cerca de oito mil euros, por ano. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Gostaria, uma vez mais, de saudar esta obra que vai ser feita no Forte de Nossa 

Senhora da Consolação, de que o senhor Presidente da Câmara já tinha dado 
conhecimento à Assembleia Municipal, e a valorização que vai proporcionar àquele 
património. 

Ele próprio, em funções que teve anteriormente, teve contacto com a rigidez da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, mais do que propriamente do Governo. Julga que 
são os técnicos que gostam de fixar um valor.  

Obviamente que oito mil euros anuais é um valor que, eventualmente, dará para 
acomodar com receitas que se possam retirar daquele espaço, assim esteja prevista essa 
possibilidade, mas parece-lhe que é um contrassenso. Percebe que o senhor Presidente 
da Câmara terá tentado ultrapassá-lo, mas tem de frisar que é um contrassenso o Estado 
ceder um edifício que está por recuperar e que o Município, que o vai recuperar, vai ainda 
ter de pagar uma renda anual e, passado vinte e cinco anos, devolver o imóvel. Está 
errado, não deveria ser assim. Não está a dizer que não se tentou que não fosse, mas não 
deveria ser. 

Não tem a certeza, mas julga que, num caso que acompanhou, relacionado com 
o Forte da Graça, em Elvas, não ficou previsto um pagamento, mas havia também uma 
questão militar, pelo que envolvia três entidades. 

Conhece a inflexibilidade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, até por um 
outro caso bem mais peculiar ainda, por isso sabe que é assim e sabe, também, que são os 
técnicos que querem fazer tudo corretamente, mas acha que, às vezes, a vontade política 
permite que se ultrapassem estas coisas, porque faz todo o sentido que se ultrapassem. 

O Estado, em bom rigor, somos todos, não é propriamente a Administração 
Central ou a Administração Local, não, somos todos, portanto, faria todo o sentido que, 
havendo essa descentralização, não houvesse um pagamento, como se o Município não 
estivesse a fazer um favor, porque, obviamente, é um favor, que interessa, sobretudo, ao 
Município, mas também interessa ao Estado, que deixa de ter ali aquele ónus. Apenas 
queria deixar registado esta observação, sem que seja uma crítica, é uma constatação. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que gostaria de saber o ponto de situação do processo do concurso público 

que foi anunciado, no início deste ano, para recuperação do Forte de Nossa Senhora da 
Consolação, e qual a influência do assunto em apreço no ponto de situação da obra. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
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Disse que: 
O Município lançou o concurso, porque tinha todas as peças prontas e houve, da 

parte da Direção-Geral do Património Cultural, a indicação da prospeção arqueológica e, 
por prudência, de modo a evitar qualquer tipo de trabalhos a mais, que eventualmente 
pudessem derivar daquela recomendação, o concurso foi suspenso. 

O Município já contratou serviços de arqueologia e os relatórios devem estar 
terminados dentro de quinze dias. 

A Direção-Geral do Património Cultural tem sido muito disponível e a senhora 
Diretora-Geral do Património Cultural tem colaborado e tem sido muito expedita e faz o 
processo avançar. 

O concurso será retomado, em breve, já com componente arqueológica 
salvaguardada. 

 
Deliberação n.º 9/2017: Submetida a votação nominal, de braço no ar, a 

Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea i) 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 dois (22) votos a favor, aceitar a cedência para o Município do 
imóvel denominado por “Forte de Nossa Senhora da Consolação”, propriedade do 
Estado Português, sito no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho 
de Peniche, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1022, da referida freguesia, 
classificado de monumento nacional, pelo Decreto n.º 96/78, de 12 de setembro, por um 
período de 25 anos; aprovar o Auto de Cedência de Utilização e de Aceitação; e autorizar 
a assunção de compromisso plurianuais nos termos e para efeitos do previsto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. O Auto de Cedência de 
Utilização e de Aceitação dá-se aqui por reproduzido e arquiva-se cópia em pasta anexa 
ao livro de atas (Doc. 3/2017). 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que a Assembleia Municipal está a aprovar a cedência do imóvel, mas não 

está a aprovar os valores. Acrescentou que não quis fazer nenhuma intervenção antes da 
votação, porque o que está no documento é a aprovação da cedência do imóvel do 
Ministério das Finanças para o Município de Peniche, com um custo de oito mil euros 
por ano e um investimento de cerca de quinhentos e oitenta mil euros, acrescidos de IVA. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a proposta da Câmara Municipal solicita à Assembleia Municipal a 

aprovação do Auto de Cedência de Utilização e de Aceitação. Acrescentou que no Auto 
de Cedência de Utilização e de Aceitação estão todas as condições e o prazo. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
A ordem do dia desta sessão, elaborada pela Mesa da Assembleia Municipal, diz 

o seguinte: «apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que o 
Município aceite a cedência de utilização do Forte de Nossa Senhora da Consolação, 
propriedade do Estado Português.» 

Não tem dúvidas absolutamente nenhumas, mas, efetivamente, a Assembleia 
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Municipal está a aprovar apenas a cedência e não está a aprovar os valores.  
Efetivamente, os valores estão referidos nos documentos em anexo, mas a 

Assembleia Municipal não está a aceitar que o Município fique com o imóvel, por vinte e 
cinco anos, reconstrua o imóvel, gaste quinhentos e setenta e nove mil euros, mais IVA, 
pague seiscentos euros por mês, o que dá oito mil euros por ano, o que representa 
duzentos mil euros, ao fim de vinte e cinco anos. 

Não está a pôr isto em causa, só gostaria é que a ordem de trabalhos que vem 
para a Assembleia Municipal mencione isto tudo, porque menciona só a cedência. 
Gostaria que se fizesse uma retificação ao ponto da ordem de trabalho, é a cedência com 
o anexo, que o senhor Presidente da Câmara disse, mas que não está escrito. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
A Câmara Municipal remeteu um ofício à Assembleia Municipal, em 22 de março 

de 2017, onde foi transcrita toda a proposta que, ele próprio, submeteu à aprovação da 
Câmara Municipal. Em anexo ao referido ofício, foi remetida cópia de toda a 
documentação do processo. 

A proposta que a Câmara Municipal aprovou e que foi remetida à Assembleia 
Municipal foi a seguinte: «Tendo em conta o elevado interesse municipal que o imóvel designado 
por “Forte Nossa Senhora da Consolação” tem para os habitantes do concelho de Peniche, e seus 
visitantes. 

Considerando que o imóvel é propriedade do Estado Portugueses, regulado pelo regime do 
património imobiliário público, publicado no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. 

Considerado que, ao abrigo do regime referido, este imóvel pode ser cedido ao Município 
de Peniche. 

Atendendo que o Estado Português, através do Ministério das Finanças – Direção-Geral 
do Tesouro e Finanças, está disponível para ceder o imóvel para o Município de Peniche.  

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à apreciação 
e aprovação da Assembleia Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea i) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1. a aceitação da cedência pelo Estado Português do imóvel denominado por “Forte de 
Nossa Senhora da Consolação”, sito em Atouguia da Baleia, Peniche, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 1022, da freguesia de Atouguia da Baleia, classificado de monumento nacional, 
pelo Decreto n.º 96/78, DR, I série, n.º 210, de 12 de setembro de 1978, por um período de 25 anos. 

2. a aprovação do Auto de Cedência de Utilização e de Aceitação, em anexo. 
3. a assunção de compromisso plurianuais nos termos e para efeitos do previsto na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.» 
O texto do auto de cedência de utilização e de aceitação também foi remetido à 

Assembleia Municipal. 
Foi fornecida à Assembleia Municipal toda a informação que serviu de base à 

tomada de decisão. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Existem condições negociadas com o Ministério que são um pressuposto para a 
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cedência. 
Não será este executivo municipal que vai executar o investimento, pelo menos 

na totalidade, ainda que o inicie agora, dúvida que o consiga concluir. 
Entende que a decisão sobre o investimento não compete à Assembleia 

Municipal, só se for visto nessa perspetiva de contrapartida para a cedência, aí admite 
que possa ser uma questão relevante. A competência para a aprovação do investimento 
é da Câmara Municipal, não é da Assembleia Municipal, embora, como o senhor 
Presidente da Câmara disse, esteja devidamente orçamentado. 

Julga que o que tem que ser aprovado é a autorização da cedência, como o senhor 
Américo Gonçalves disse, e as condições que foram negociadas e que estão subjacentes. 
O assentimento da Assembleia Municipal, em bom rigor, pressupõe isso. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que a dúvida está aí. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Entende que a Assembleia Municipal acabou de aprovar a proposta integral da 

Câmara Municipal para a aceitação da cedência da utilização do Forte de Nossa Senhora 
da Consolação, no pressuposto dos prazos, da renda e do investimento estimado, que 
está na deliberação da Câmara Municipal remetida à Assembleia Municipal. 

A ordem de trabalhos não pode especificar todas as condições de todos os 
documentos que são propostos para aprovação da Assembleia Municipal, por isso, 
quando diz que é para aceitar a cedência, naturalmente, a cedência tem condições. Tem 
o prazo, está fixada uma renda e está fixada uma estimativa de investimento. 

O investimento é como estimativa, quando o investimento for realizado terá o 
concurso, o caderno de encargos e toda a tramitação natural e obrigatória dos 
procedimentos de contratação pública. 

O que a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal foi que, no uso da 
competência estabelecida na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, apreciasse e aprovasse a aceitação da cedência pelo Estado Português 
do imóvel denominado por “Forte de Nossa Senhora da Consolação”, sito em Atouguia 
da Baleia, Peniche, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1022, da freguesia de 
Atouguia da Baleia, classificado de monumento nacional, pelo Decreto n.º 96/78, DR, I 
série, n.º 210, de 12 de setembro de 1978, por um período de 25 anos; o Auto de Cedência 
de Utilização e de Aceitação, do qual remeteu a minuta; e a assunção de compromisso 
plurianuais nos termos e para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. Como habitualmente, o que foi colocado no edital da 
ordem de trabalhos é apenas o título genérico que identifica a proposta. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que concorda com o entendimento da senhora Presidente da Mesa e 

considera que esta valorização do património é positiva, gostaria de deixar isso claro. 
Acrescentou que a bancada do Partido Social Democrata entende que é um bom 
investimento, que deve ser feito e que já devia ter sido feito noutro património do 
concelho, como, aliás, têm vindo a repetir em sessão atrás de sessão da Assembleia 
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Municipal. 
 

3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENT OS DE PRESTAÇÃO DE C ONTAS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  RELATIVOS À GERÊNCI A DE 2016:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2017, referindo-se, nomeadamente à 
receita que provém do Imposto Municipal sobre Imóveis e à influência do valor desta 
receita para a realização de obras. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
O senhor Presidente da Câmara, todos os anos, refere o Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), e até “acusa” o Partido Socialista de fazer sempre propostas de reduções 
do IMI. Em determinada altura, respondeu ao senhor Presidente da Câmara que, quando 
ele esteve na oposição, sempre tentou baixar o IMI. 

Continua a dizer que o IMI é o imposto que maior receita dá ao Município, 
continua a dizer que o IMI é um imposto cego, as pessoas pagam, praticamente, a sua 
habitação duas vezes, todos os anos têm de pagar IMI, ele próprio já pagou a sua primeira 
prestação, agora no mês de abril. 

Queria dizer ao senhor Presidente da Câmara que a receita não diminuiu. A 
receita dos impostos diretos é de cerca de cinco milhões e quatrocentos mil euros. 

O senhor Presidente da Câmara não se pode esquecer que, há dois anos, com os 
arredondamentos e a situação dos prédios ainda não reavaliados, foram balúrdios que os 
municípios acabaram por receber. 

É verdade que agora as coisas vão acalmar e é verdade que as pessoas começaram 
a perceber melhor este tipo de funcionamento e pedem a reavaliação dos seus imóveis e 
é o que vai acontecer daqui para a frente. Não se pode estar sempre à espera que sejam 
as mesmas pessoas que, na época dourada, compraram os seus imóveis que vão andar a 
sustentar as autarquias. As autarquias têm de ir por outros caminhos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Não iria fazer como o senhor Rogério Cação fez, na sessão solene de 

comemoração do 25 de abril de 1974. Não iria rebuscar as suas sete últimas intervenções 
sobre os relatórios de gestão do Município, mas podia ir, e não fugiria muito daquilo que 
vai dizer ao senhor Presidente da Câmara. 

Parece-lhe, ao ler o relatório de gestão, que estão, de facto, a falar de um relatório 
de uma gestão corrente e que, por ventura com algumas exceções, em que houve alguns 
avanços positivos, e ele próprio sempre os reconheceu, no geral, ficou por aproveitar 
muito potencial do concelho de Peniche. 

Dava ao senhor Presidente da Câmara um exemplo concreto. No ano passado 
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julga que foi o Partido Socialista que falou no assunto, mas, este ano, contínua igual, 
porque continua sem se fazer nada. Se se procurar, por barragem ou albufeira, no 
relatório, não se encontra uma única vez. O Município tem, em Atouguia da Baleia, um 
potencial enorme com a albufeira da barragem de São Domingos, que está por aproveitar. 
Este é só um exemplo, entre tantas outras coisas que, apesar da promoção que foi feita, a 
qualidade das infraestruturas das praias, dos acessos às praias, a falta das ciclovias, tudo 
isso ficou por criar, no sentido de criar, em todo o concelho, uma nova dinâmica 
vocacionada para a mobilidade em modos suaves. Tudo isso ficou por concretizar. 

Sendo este o último relatório de gestão do senhor Presidente da Câmara, e 
fazendo um pequeno balanço destes sete anos em que também lhe competiu, em diversos 
momentos, comentar, acha que não houve uma evolução muito positiva nesse sentido, 
ou seja, as coisas não se alteraram substancialmente, relativamente ao ano de 2010, em 
que comentou a gestão de 2009. 

Obviamente, alguma coisa se fez, mal seria, houve coisas positivas. Ainda bem 
que hoje foi dado um passo importante, relativamente à Fortaleza de Peniche, que estará 
no relatório que outro presidente do executivo apresentará, em 2018, relativo ao ano de 
2017. Espera que já com algum grau de concretização. 

Como disse ao senhor Presidente da Câmara, relativamente ao último orçamento 
que este apresentou, julga que, para muitas pessoas do concelho, os mandatos do atual 
presidente da câmara ficarão marcados por alguma frustração de expectativas, 
relativamente ao que eram as ilusões que a eleição do senhor Presidente da Câmara 
trouxe. 

Deixava esta nota de que ficou muito potencial do conselho por aproveitar. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Nestas alturas, fazem-se sempre leituras políticas dos resultados, o que percebe 

perfeitamente. Há sempre duas maneiras de olhar para o copo que tem água até meio, ou 
está meio vazio ou meio cheio, depende dos pontos de vista que se queiram ter. 

Nestes casos, é sempre mais conveniente apontar as coisas que não foram feitas, 
houve algumas, com certeza que sim, haverá muitas coisas que é preciso fazer e que, 
certamente, o próximo executivo, com novas ideias, fará. Alguém, quando for a 
apreciação da gestão do próximo executivo, vai ter uma intervenção exatamente igual à 
do senhor Ademar Marques, porque basta estar do outro lado. 

Queria felicitar o trabalho desenvolvido pela autarquia, que é muito. Como 
sabem, não faz fretes a ninguém e haveria coisas que, provavelmente, teria feito de 
maneira diferente, se fosse responsável pela autarquia, mas reconhece o imenso trabalho 
que foi feito, o grande salto qualitativo que o concelho deu. Não fala só neste mandato, 
mas nestes últimos doze anos. Acha profundamente injusto que não se reconheça esse 
salto qualitativo que foi dado, porque é um salto evidente. 

Percebe que, naquilo que é o discurso político, estas coisas sejam assim mesmo, 
valoriza-se aquilo que, obviamente, do ponto de vista político, parece mais interessante 
dizer às pessoas. 

Há obras concretas que estão feitas, que estão enunciadas no relatório de gestão, 
há uma atividade intensíssima da presidência da Câmara Municipal, há domínios onde 
essa intervenção é evidente, como o domínio social, da educação, do património, etc. 
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Está a falar daquilo que foi possível concretizar, não acredita que alguma 
autarquia, se pudesse fazer mais, não o tivesse feito, fosse ela quem fosse. 

Com um grande esforço e com um grande rigor na gestão financeira, e esse rigor 
está aqui traduzido, é bom que se diga, há um trabalho importante que foi feito. Há um 
progresso importante para a comunidade, o que é inquestionável. 

Reconhece toda a legitimidade a que outras formas de olhar, outras varandas de 
onde se olha a mesma realidade, possam ter uma perspetiva diferente. 

A bancada da Coligação Democrática Unitária (CDU), obviamente, congratula-se 
com mais este relatório de gestão, pelo rigor com que ele é apresentado, pelos resultados 
obtidos e pelo trabalho que ele em si consigna. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Obviamente, a sua intervenção refletiu uma leitura política, tal como a 

intervenção do senhor Rogério Cação é a leitura política dos resultados que o partido 
pelo qual é eleito teve.  

Julga que a leitura que fizeram corresponde a uma leitura que é feita por muitas 
pessoas, não é apenas uma leitura das pessoas que estão sentadas numa bancada na 
Assembleia Municipal, que até representam outras pessoas que os elegeram. A leitura 
que ele próprio fez, e pela qual é o responsável, é a leitura de uma pessoa que vê. O senhor 
Presidente da Câmara Municipal teve, há uns tempos, uma expressão muito curiosa, com 
a qual ele discordou e continua a discordar, o senhor Presidente da Câmara Municipal 
disse que não aceita lições de ninguém nem aceita comparar-se com ninguém. Acha que 
para se aprender e para se ver se aquilo onde se está é aquilo onde podem estar, é 
necessário que haja comparação com outros. Nessa comparação o Município de Peniche 
sai a perder, com alguns municípios, obviamente, não com todos. 

Se se comparar o saldo qualitativo que o senhor Rogério Cação referiu que houve 
em Peniche com o saldo qualitativo que, ao mesmo tempo, houve noutros concelhos, acha 
que Peniche ficou a perder, nomeadamente em alguns domínios, noutros, como é o caso 
da ação social, não será assim, porque houve um bom trabalho efetuado e que deve ser 
prosseguido. Na questão daquilo que é a valorização do território e do aproveitamento 
das potencialidades, o Forte da Consolação é um bom exemplo do que podia já ter sido 
feito em relação a outros sítios. 

Portanto, acha que este seu sentimento de que há, de facto, muito por fazer e 
muito por aproveitar e que poderia ter sido feito mais, é comum a muitas pessoas. Os 
suspiros da bancada da Coligação Democrática Unitária são ótimos de ouvir. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
No fundo, da mesma maneira que há muita gente com a opinião do senhor 

Ademar Marques, acredita que também há muita gente que tem a leitura que a bancada 
da Coligação Democrática Unitária faz. São leituras políticas, não existem dúvidas disso, 
portanto, foi isso que ele próprio quis dizer. 

Factos são factos, e o que está feito, o que está concretizado, não pode ser 
desmentido. Quanto ao resto, ambas as leituras são legítimas. A legitimidade não fica 
ferida por terem visões discordantes, significa apenas que têm perspetivas de análise 
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distintas. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Quando foi o primeiro ano do IMI, houve uma atitude de viabilização da 

proposta que o senhor Jorge Gonçalves, enquanto presidente da Câmara Municipal, 
apresentou, pelo valor máximo, porque não sabiam o que é que aquilo iria dar. Nessa 
altura, a CDU não concordou nada com a votação dos seus vereadores na Câmara 
Municipal, que era ele próprio e o senhor Jorge Abrantes. 

Relativamente às taxas, não apontou ninguém como responsável pelo facto de o 
Município de Peniche ter a segunda taxa de IMI mais baixa do Oeste, o que está a dizer é 
que, como as taxas estão como estão, não permitem outras situações. 

Está a ser executado um conjunto de obras por administração direta. Poderiam 
estar a ser executadas outras obras, eventualmente por empreitada, sem qualquer tipo de 
comparticipação, com fundos próprios. Portanto, o Município está a aplicar fundos 
próprios para o que não é ilegível no quadro de investimentos que são comparticipados. 
Isso vai acontecer, por exemplo, com o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, com aquilo 
que tem a ver com as infraestruturas, que não são ilegíveis. 

Se o Município tivesse mais meios financeiros, também de forma significativa, 
como é natural, teria mais projetos a contratar a empresas, mais adjudicação de 
empreitadas, etc. 

Como é evidente, não concorda com a apreciação que o senhor Ademar Marques 
fez, mas respeita, obviamente. 

 
Deliberação n.º 10/2017: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas do 

Município de Peniche, relativos à gerência de 2016, a votação nominal, de braço no ar, no 
uso da competência estabelecida na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos a favor: Onze (11) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 
Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Onze (11) - dos eleitos do Partido Socialista (5) e dos eleitos do 

Partido Social Democrata (6). 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche, 

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

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

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ,  AO ORÇAMENTO DA 

DESPESA ,  AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
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Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2017. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que este assunto lhe suscitou uma dúvida, que podia ter colocado no 

período antes da ordem do dia, mas, na altura, não se lembrou. O Município adquiriu 
todos os edifícios do quarteirão do lado nascente da Rua 13 da Infantaria, em Peniche, e 
gostaria de saber o que pensa fazer a presidência da Câmara Municipal com aquele 
quarteirão. Se os edifícios foram adquiridos para se alargar a Rua 13 de Infantaria, este 
alargamento poderá propiciar o aumento da velocidade dos veículos, o que entra em 
contrassenso com a obra que, recentemente, foi executada na Praça Jacob Rodrigues 
Pereira, onde se reduziu a largura da via para tentar reduzir a velocidade dos veículos, 
uma vez que uma artéria vai desembocar na outra. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o assunto aduzido pelo senhor Paulo Balau é importante, mas não deve 

ser discutido neste ponto da ordem do dia. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que o problema da Rua 13 de Infantaria, em Peniche, é a pedonalização. 

Não tem a ver com o alargamento da faixa de rodagem, mas com as condições de 
mobilidade e de pedonalização. O processo passa, também, pela relocalização das 
instalações administrativas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e pela 
reabilitação do edifício da antiga cadeia, sito na Travessa do Baluarte da Misericórdia, 
onde, oportunamente, como deu conhecimento à Câmara Municipal, será instalado o 
Espaço Ciência Viva. 

 
Deliberação n.º 11/2017: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com dezassete (17) votos a favor, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária 
(11), dos eleitos do Partido Socialista (5) e da senhora Presidente da Mesa, Maria João 
Avelar (PSD), e quatro (4) abstenções, dos eleitos do Partido Social Democrata, exceto da 
senhora Presidente da Mesa, Maria João Avelar, aprovar a primeira revisão ao 
Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos 
e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2017. 

O senhor José Leitão (PSD) não estava presente na sala aquando da votação deste 
ponto da ordem do dia. 

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

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 

2017: 
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Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em reunião ordinária, realizada 
no dia 18 de abril de 2017. 

 
Deliberação n.º 12/2017: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por maioria, com dezassete (16) votos a favor, dos eleitos da Coligação Democrática 
Unitária (10), dos eleitos do Partido Socialista (5) e da senhora Presidente da Mesa, Maria 
João Avelar (PSD), e quatro (4) abstenções, dos eleitos do Partido Social Democrata, 
exceto da senhora Presidente da Mesa, Maria João Avelar, aprovar a primeira alteração 
ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche de 2017, aprovado pela Assembleia 
Municipal, em 7 de dezembro de 2016, no sentido de passar a contemplar mais um posto 
de trabalho de assistente técnico, e consequente extinção do posto de trabalho previsto 
para um assistente operacional, uma vez que que se tratou de um lapso na previsão da 
carreira, para o Departamento Administrativo e Financeiro (Divisão Financeira/Patri-
mónio e Aprovisionamento), um posto de trabalho de assistente operacional, para o 
Departamento Administrativo e Financeiro (Divisão Administrativa/Atendimento 
Telefónico), e dois postos de trabalho de assistente operacional, para a Divisão de Energia 
e Ambiente (Setor de Mercados e Feiras), todos com relação jurídica de emprego público 
a termo resolutivo certo. 

O senhor José Leitão (PSD) e o senhor Sérgio Leandro (CDU) não estavam 
presentes na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 

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

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO S 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  RELATIVOS À 

GERÊNCIA DE 2016:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2017. 

 
Deliberação n.º 13/2017: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, relativos à 
gerência de 2016, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida 
na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
constatou-se o seguinte resultado: 

Votos a favor: Dezanove (19) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (10), 
do Partido Social Democrata (5) e do Partido Socialista (4). 
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Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Zero (0). 
O senhor José Leitão (PSD), o senhor Sérgio Leandro (CDU) e o senhor Paulo 

Balau (PSD) não estavam presentes na sala aquando da votação deste ponto da ordem do 
dia. 

Os originais dos Documentos de Prestação de Contas dos Serviços 
Municipalizados de Peniche, relativos à gerência de 2016, ficam arquivados em pasta 
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 
21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 
de agosto. 

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

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ,  AO ORÇAMENTO DA DESPESA 

E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2017. 

 
Deliberação n.º 14/2017: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte (20) votos a favor, aprovar a primeira revisão ao Orçamento da 
Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2017. 

O senhor José Leitão (PSD) e o senhor Sérgio Leandro (CDU) não estavam 
presentes na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 

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

 
8) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL):  
 
Passando a Assembleia Municipal ao oitavo ponto da ordem do dia, apreciou a 

informação sobre a execução do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), relativa 
ao primeiro trimestre do ano 2017, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º 
da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, tendo apenas usado da palavra o senhor Presidente 
da Câmara que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2017. 

O senhor José Leitão (PSD) e o senhor Sérgio Leandro (CDU) não estavam 
presentes na sala aquando da apreciação deste ponto da ordem do dia. 
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9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI D E RECRUTAMENTO DE UM TITULAR PARA O CARG O DE 

CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do nono ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 11 de abril de 2017. 

 
Deliberação n.º 15/2017: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com dezassete (17) votos a favor, 
um (1) voto contra e dois (2) votos em branco, designar os cidadãos que a seguir se 
indicam para constituírem o júri do procedimento concursal para provimento do cargo 
de Chefe da Divisão de Obras Municipais: Doutora Fernanda Paula Marques de Oliveira, 
professora da Faculdade de Direito de Coimbra, que presidirá, Engenheiro José 
Marcolino Martins Pires, antigo Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística do Município de Peniche, que substituirá a presidente nas suas faltas e 
impedimentos, e Engenheiro João Vilhena Raminhos, antigo Diretor-Delegado dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, como 
membros efetivos, e Arquiteto José Alberto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Peniche, e Engenheiro Nuno Manuel 
Malheiros Cativo, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente do Município de Peniche, em 
regime de substituição,  como membros suplentes. 

O senhor José Leitão (PSD) e o senhor Sérgio Leandro (CDU) não estavam 
presentes na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 

 
10) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTERAÇÃO À POLÍTICA FISCAL PARA A ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA 

ZONA HISTÓRICA E CENTRAL DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez uma apresentação genérica da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 4 de abril de 2017. 
 
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, José Gonçalves: 
Fez uma apresentação técnica da proposta da Câmara Municipal, com a 

colaboração do técnico superior de engenharia civil, afeto à Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística, Guilherme Pereira. 

 
Célia Martins (PSD): 
Agradeceu a colaboração dos técnicos do Município. 
Perguntou se a discussão do ponto seguinte, relativo ao Programa da Operação 
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de Reabilitação Urbana da Zona Histórica e Central de Peniche, poderia ser feita em 
conjunto com a discussão deste ponto. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que sim, que os pontos dez e onze da ordem do dia poderiam ser discutidos 

em conjunto. 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
Relativamente à alteração da política fiscal, quanto ao conteúdo da proposta, já 

foi dito, várias vezes, em sessões da Assembleia Municipal, que o Partido Social 
Democrata se revê neste tipo de incentivos. Inclusivamente, o Partido Social Democrata 
já recomendou, por diversas vezes, a concretização deste tipo de medidas que estimulem 
e apoiem as iniciativas dos particulares, com vista à beneficiação e à reabilitação urbana. 
A bancada do Partido Social Democrata concorda, plenamente, com esta alteração, até 
porque são acertos que se devem para a compatibilização do novo Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis e do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Relativamente ao ponto onze, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 
de 14 novembro de 2016, enalteceu o facto de, finalmente, esta presidência da Câmara 
Municipal procurar desenvolver um processo de reabilitação urbana integrada, aplicada 
ao núcleo central da cidade de Peniche, que, pelas suas caraterísticas e pelos seus 
problemas, do ponto de vista urbanístico, se considera de intervenção prioritária. 
Também teve a oportunidade de, juntamente com outros membros da bancada do 
Partido Social Democrata, se pronunciar sobre a ARU – Área de Reabilitação Urbana e 
sobre a ORU – Operação de Reabilitação Urbana, mas hoje, em que é proposta a 
aprovação do programa, não quer deixar de dar nota de cinco aspetos. 

O primeiro aspeto – O facto de ter sublinhado, nessa mesma sessão, que era 
importante conhecer-se, com mais pormenor, a dinâmica deste território, desta área 
central da cidade, nomeadamente o perfil socioeconómico da população que vive e 
trabalha nesta área. Até foi uma sugestão que mereceu alguma atenção por parte de 
vários membros da Assembleia Municipal, mas que, infelizmente, não foi contemplada 
neste programa. Compreende que haja um fator tempo que pese nesta decisão. Imagina 
que, ao longo do processo, isso se possa emendar. 

O segundo aspeto – Considerando o quadro atual em que os municípios estão 
muito condicionados, do ponto de vista do investimento público, a aposta terá que, 
sobretudo, incidir sobre parcerias e na expectativa da tal mobilização de investimento 
privado. Nestas condições, realça, também, que a Câmara Municipal de Peniche, que é a 
entidade gestora deste programa, tem que assegurar uma gestão municipal muito ativa, 
dentro e fora das suas paredes. Isto implica, do ponto de vista dos recursos, grandes 
exigências para dar resposta a ações de diversas naturezas, ações de controlo, 
nomeadamente levantamentos sistemáticos do edificado, visitas técnicas, ações de apoio, 
atendimento ao munícipe e apoio técnico aos projetos e às candidaturas. Existem ações 
de estímulo, porque o Município terá de ir à procura do investimento, não pode estar à 
espera dos particulares ou investidores para as ações estruturantes. Finalmente, também 
há ações de divulgação, não só para disponibilizar e explicar esta informação de forma 
clara, mas também apostar em momentos de participação. Por isso, a decisão de criar um 
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gabinete, com este fim, é de louvar, mas tem sérias dúvidas relativamente ao número e à 
composição deste gabinete. Fala com alguma experiência própria, porque isto, realmente, 
carece de muita exigência. Está a falar, para já, de uma ARU, mas há expectativa de se 
aprovarem outras, o que implicará um grande trabalho. 

O terceiro aspeto – Reforça a necessidade de envolver a população que vive e 
trabalha nesta área, recorrendo à implementação de processos de participação pública, 
ajustados às diferentes fases do procedimento, para segurar as soluções concertadas. É 
percetível que os momentos de discussão pública ou os momentos de participação 
pública tradicionais não funcionam, é necessário que haja mais criatividade. 

Quarto aspeto – Destaca a necessidade de manter atualizado o sítio do Município 
na Internet, em particular neste procedimento. Isto vai além do que está disponibilizado 
neste momento, que são os programas ou a delimitação da ARU ou da ORU. É importante 
disponibilizar a informação de uma forma simples e clara, para enquadrar e 
contextualizar os interessados e os particulares, saber quais são os seus direitos, os seus 
deveres, quais são os benefícios e os apoios, etc. 

Quinto aspeto – Aproveitar todo este saber prático, que foi agora adquirido pelos 
serviços, para pensar em concretizar, o mais rapidamente possível, outras ARU, 
nomeadamente a de Atouguia da Baleia e a da Serra d’El-Rei, que, a seu ver, são áreas 
também prioritárias. Os núcleos antigos destas duas localidades merecem, rapidamente, 
uma intervenção de conjunto.  

Na página quinze do documento que foi entregue aos membros da Assembleia 
Municipal, está referido que os objetivos são desdobrados em programas os quais 
coincidem, em muitos casos, com unidades de intervenção, ou seja, é assumido que vão 
existir unidades de intervenção, mas não está claro, no documento, quais são essas 
unidades, ou, olhando para o mapa, se as ações correspondem a unidades, pelo que 
solicita uma clarificação por parte dos técnicos do Município. 

 
Técnico superior de engenharia civil, Guilherme Pereira: 
Disse que: 
Relativamente ao ponto da página quinze, considera que as unidades de 

intervenção são essas ações, embora não tenha sido só ele a fazer o documento, mas tem 
essa perceção, é isso que quer dizer a unidade de intervenção. 

Relativamente à parte do perfil socioeconómico dos habitantes, foi considerada a 
não aplicação do agravamento fiscal quando o proprietário do prédio o utilizar como 
residência habitual e provar que não tem rendimentos. 

A informação a disponibilizar no sítio do Município na Internet já está preparada, 
mas está a aguardar o resultado da votação da ORU. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Agradecia, mais uma vez, a apreciação que a senhora Célia Martins fez e os 

contributos que deu, quer na dimensão técnica quer na dimensão política. 
Acha que os autarcas do Município de Peniche têm um grande desafio e que vão 

ganhá-lo, quer quem está neste mandato quer quem venha a estar no próximo mandato, 
porque há um pensamento que foi desenvolvido e estão a ser criadas essas bases. 

A constituição do gabinete é importante, pelo que existe a hipótese de fazer 
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alguns ajustamentos ou alterações ao quadro de pessoal, de modo a poder contemplar 
algum reforço, por um lado, e, por outro, porque a presidência da Câmara Municipal está 
a trabalhar no sentido de se continuar com a assessoria do senhor professor doutor Jorge 
Carvalho. 

Está absolutamente de acordo com as questões associadas à informação e à 
participação. Existe uma diferença entre estar de acordo e ter todas as condições para 
executar. Um dos temas que tem sido colocado é que gerir modelos participativos é de 
elevada responsabilidade e implica ter recursos humanos e disponibilidades para fazer 
mecanismos de participação sérios. 

Acredita que este é um grande desafio para futuros elencos municipais, porque, 
às vezes, entre a vontade de aprofundar modelos participativos e os recursos que existem, 
ou que às vezes existem e outras vezes não existem, por isso, esta autonomia, 
relativamente a este gabinete, é muito importante. Acredita na aposta neste gabinete e 
nesta equipa jovem que está a trabalhar no Município. 

O sítio do Município na Internet já tem informação preparada que será, 
oportunamente, disponibilizada. Agradecia a continuada colaboração dos que, de uma 
forma mais direta, trabalham com este tema. 

Relativamente às novas áreas de reabilitação urbana (ARU) para os núcleos 
históricos, nomeadamente de Atouguia da Baleia e da Serra d’El-Rei, acha que não 
existem condições de iniciar esse processo neste mandato. Não seria sério da sua parte 
assumir esse compromisso. Deve ser criado o gabinete e o processo tem de ser 
consolidado. Sem prejuízo de, relativamente a essas áreas, não estando ainda prevista a 
questão do estimulo, poder haver algum acompanhamento do Município, do ponto de 
vista técnico, dar pistas, etc. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que gostaria de registar, com agrado, o elogio do senhor Presidente da 

Câmara ao ímpeto dos jovens, porque, de facto, o ânimo dos jovens faz, muitas vezes, a 
diferença no resultado. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
O Partido Socialista vai votar a favor nestes dois pontos. 
Este é um projeto de dez a quinze anos e que pode ultrapassar os quarenta 

milhões de euros, com um custo de cerca de um milhão de euros, por ano, em média, 
para o Município. Gostaria de perguntar ao senhor Presidente da Câmara se, caso os 
privados não tiverem condições de avançar com nada do que a presidência da Câmara 
Municipal previu para eles, o Município tem condições de avançar com aquilo que está 
elencado nos documentos, ou seja, gastar cerca de um milhão de euros por ano. 

Os técnicos fizeram um trabalho que considera excelente, é tudo muito bonito, 
mas o dinheiro parou em 2008, a não ser que, a partir de 2018, ele venha a crescer e haja 
dinheiro para isto tudo. 

Acha que o senhor Presidente da Câmara está extremamente entusiasmado com 
este projeto, e é de nos entusiasmar, mas gostaria de ver, efetivamente, a zona velha da 
cidade de Peniche recuperada, pois é daqueles que defende que é melhor reparar o velho, 
enquanto existem condições, em vez de fazer casinhas a subir e a descer. A cidade de 
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Peniche perdeu algumas oportunidades de restaurar o património que tem, que é 
extremamente bonito, e a parte mais bonita da cidade, na sua opinião, é a sua zona mais 
antiga. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Agradecia a apresentação que foi feita pelos técnicos do Município. 
A bancada da Coligação Democrática Unitária irá votar favoravelmente os dois 

pontos, porque acha que é extremamente importante. 
Subscreve as preocupações que foram manifestadas pela senhora Célia Martins, 

nomeadamente no que diz respeito há mobilização de formas criativas de levar o mais 
longe possível a informação e o apoio a quem quer participar nestes processos de 
regeneração urbana. 

É legitima a preocupação com os financiamentos, mas pensa que seria bem mais 
preocupante não existir um projeto concreto, não haver uma ideia concreta, para onde 
direcionar a regeneração urbana numa zona tão importante como esta. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a presença dos técnicos do Município. 
Sublinhou a importância da Área de Reabilitação Urbana e da Operação de 

Reabilitação Urbana para a zona antiga da cidade de Peniche. 
 
Deliberação n.º 16/2017: Submetida a votação nominal, de braço no ar, a 

Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com vinte e dois (22) 
votos a favor, aprovar a proposta da Câmara Municipal de alteração à política fiscal para 
a Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica e Central de Peniche. 

 
11) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

PROGRAMA DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA E 

CENTRAL DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à votação do undécimo ponto da ordem do dia, 

referente à proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião 
ordinária, realizada no dia 4 de abril de 2017. 

 
Deliberação n.º 17/2017: Submetida a votação nominal, de braço no ar, a 

Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com vinte e dois (22) 
votos a favor, aprovar proposta da Câmara Municipal do Programa da Operação de 
Reabilitação Urbana da Zona Histórica e Central de Peniche. 

 
12) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL SOBRE O PLANO INTEGRADO E 

INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do duodécimo ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
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Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que tomou a iniciativa de incluir este ponto na ordem do dia porque, não 

obstante a Assembleia Municipal não ter tido conhecimento oficial do Relatório Final 
sobre o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, julga que, dada a 
importância do assunto, este deveria ser debatido pela Assembleia Municipal. 

Perguntou ao senhor Vice-Presidente da Câmara, na qualidade de Vereador do 
Pelouro da Educação, se queria fazer uma apresentação do documento. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
Este é um trabalho desenvolvido no âmbito da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, que contou com a participação dos municípios, conforme está nas respostas que 
foram enviadas à senhora Presidente Assembleia Municipal, satisfazendo ao seu pedido. 
Peniche também teve a oportunidade de dar o seu contributo. 

Este trabalho foi desenvolvido por uma empresa e o projeto mostra isso mesmo, 
ou seja, face aos contributos que recebeu de cada um dos municípios, foi desenvolvido. 
Houve uma participação ativa da senhora Vereadora Clara Abrantes, dele próprio, do 
Técnico Superior Victor Ramos, com envolvimento do Pelouro da Educação, 
nomeadamente do senhor Raúl Santos. Todos foram envolvidos e deram o seu 
contributo, como não podia deixar de ser, obviamente, para um projeto que vai ao 
encontro das necessidades ao combate ao insucesso escolar. 

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

Câmara, disse que: 
O Município tem um diagnóstico social recente, com um plano de 

desenvolvimento social e, portanto, as questões do insucesso escolar também estavam 
refletidas e, nesse sentido, o Pelouro da Solidariedade Social deu o seu contributo, em 
conjunto com o Pelouro da Educação. 

Foi também feita a articulação com os agrupamentos de escolas e com as 
associações que tinham projetos ao nível da infância e da juventude. 

Houve um envolvimento do Município, da comunidade educativa e da 
comunidade associativa, que no qual também tem uma intervenção nesta área, e também 
com o envolvimento do Conselho Local da Ação Social (CLAS). 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Este é um projeto que irá até 2019. É um exemplo de como os municípios, de 

forma intermunicipal, poderão desenvolver projetos. 
Este projeto teve uma ligação muito estreita com as políticas educativas do 

Ministério da Educação. O grande objetivo deste projeto, denominado Aluno ao Centro, 
são as intervenções que, de forma integrada e articulada, favorecem as condições para o 
reforço da igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e 
o reforço da qualidade e eficiência do sistema de educação. 

O projeto está alinhado com as políticas educativas, em termos do Ministério da 
Educação.  
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Nem sempre o insucesso escolar é percetível, porque nem sempre, do ponto de 
vista social, as famílias terão as melhores condições para o acompanhamento dos seus 
filhos e este projeto visa exatamente isso, o ter parcerias de projetos para dimensões de 
intervenção que, às vezes, estão um pouco para além de educação e que, por isso mesmo, 
houve um envolvimento da área social. Portanto, quem tiver a gestão do Município, a 
partir de outubro, tem aqui um projeto, também para acompanhar, para se ajustar, para 
se aperfeiçoar e crê que é uma muito boa base de trabalho, quase que diria, viva o Oeste 
no combate ao insucesso escolar. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se os valores foram aprovados na 

Comunidade Intermunicipal do Oeste. Disse que os valores para o Município de Peniche 
são cerca de meio milhão de euros e, como no dia seguinte teria reunião na Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, gostaria de saber quando é que o projeto terá início nas escolas 
do concelho de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Este projeto veio ao seu conhecimento através de alguma divulgação efetuada 

pela Comunidade Intermunicipal do Oeste e achou que tem uma importância muito 
grande para o concelho de Peniche, como para todos os outros concelhos. 

Estranhou que este projeto nunca tivesse sido discutido nem abordado no 
Conselho Municipal de Educação, de que é membro. Essa foi a sua primeira questão, 
suscitada pelo conhecimento que teve, informalmente, e fora dos serviços do Município, 
da existência deste relatório. 

Olhando para a documentação que foi entregue, e agradece as respostas às 
questões que colocou na altura em que pediu os elementos e o próprio relatório, nos 
quadros deste plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar, no concelho 
de Peniche, estão identificados três tipos de ações para combate ao insucesso escolar. 
Estes três tipos dão origem a cinco intervenções, duas delas têm duas intervenções cada 
uma. Este tipo de intervenções não são iniciativas locais, são iniciativas nacionais, 
enquadradas, todas elas, em programas nacionais. 

Verificou, no mesmo quadro, que há outros concelhos que fazem uma 
abordagem completamente diferente, em que as iniciativas são muito mais locais e muito 
menos enquadradas em iniciativas nacionais e, portanto, supõe que há aqui uma política, 
ou pelo menos transparece aqui alguma política, neste assunto, de como é que se 
estabelecem estas iniciativas, pelo que queria saber se esta escolha foi exclusivamente por 
iniciativas nacionais, enquadradas em programas que são desenhados a nível nacional, 
ou se é também uma política do Município, como está a interpretar. 

Outra questão que também lhe parece fundamental, e que não conseguiu obter 
resposta no relatório, é se todas as comunidades escolares do concelho de Peniche estão 
abrangidas por alguma destas iniciativas que estão enquadradas neste plano integrado 
inovador de combate ao insucesso escolar. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
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Subscreve a importância desta temática. 
Corrigindo a senhora Presidente da Mesa, de facto um dos projetos que é uma 

iniciativa desenhada a nível local, é financiada a nível nacional, mas é, claramente, 
desenhada a nível local. Fala por conhecimento próprio, porque é responsável por essa 
iniciativa. A grande diferença é que estas iniciativas a nível nacional não financiam muito 
as ações e, portanto, as autarquias que não conseguem chegar a estes financiamentos têm 
de encontrar financiamento. 

De qualquer maneira, sublinha e concorda com a senhora Presidente da Mesa, na 
importância que a temática tem na necessidade de se continuar a aprofundar caminhos 
para combater o insucesso escolar. 

O insucesso escolar é uma realidade que, dificilmente, se conseguirá eliminar, 
porque estão sempre a surgir novas causas, associadas a problemas que não têm nada a 
ver com aquilo que se possa fazer na escola, mas, de qualquer maneira, há formas de 
minimizar as situações, que passarão por uma coisa que, por exemplo, este programa de 
combate ao insucesso escolar, até acha que o inovador é um bocado exagerado, porque 
acha que já está tudo inventado, por isso, nestas coisas, pode-se é, às vezes, vestir de outra 
maneira. 

Enquanto não se encontrarem formas de responsabilizar as famílias, também 
pelo seu envolvimento na escola, e não houver nenhumas consequências dessa 
irresponsabilização, provavelmente, nunca se vai conseguir combater. Não está a culpar 
as famílias, já agora esclarecer isto, está a dizer é que, muitas vezes, o problema não está 
no aluno, e fazem-se muitas intervenções sobre o aluno, está a montante do aluno, onde, 
se calhar, não se consegue chegar às formulas do sucesso, porque, mesmo por muito bom 
trabalho que seja feito na escola e com o aluno, ou até fora da escola e com o aluno, não 
se consegue chegar à outra parte, que é extremamente importante, que é a parte da 
família. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sublinha que a perceção que tem, de que são só iniciativas nacionais, decorre do 

relatório, pelo que pode ser o relatório que não estará correto. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
Após o diagnóstico, foram formatados três eixos de intervenção que são 

prioridades estratégicas. Esses eixos são: o promover a inclusão e o sucesso educativo, 
prevenindo o abandono escolar, o promover o desenvolvimento de abordagens 
inovadoras e o promover a inclusão e as respostas e necessidades especiais de educação. 

Dentro disto, de acordo com aquilo que eram as realidades de cada concelho, os 
municípios foram convidados a inscrever as suas fichas e, nesse sentido, Peniche 
inscreveu as suas fichas no eixo um, ou seja, na promoção da inclusão e do sucesso 
educativo e prevenir o abandono escolar, no que diz respeito aos mecanismos de 
acompanhamento personalizado e ao reforço e diversificação dos recursos no espaço 
escola e respostas fora do espaço escola. 

As opções do Município de Peniche tiveram a ver com os fatores que levam à 
questão do insucesso escolar, muito centrados nas questões da parentalidade, isto 
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ouvindo, também, a parte das escolas, ouvindo, também, a parte da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens e os parceiros sociais, porque esta é uma questão que no 
qual têm vindo a refletir. Percebendo que a questão da parentalidade tem uma influência 
bastante forte no que tem a ver com a valorização da própria escola, em que a escola, 
tendo os recurso, nomeadamente ao nível da escola TEIP (Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária), Peniche tem dois agrupamentos com esses recursos que têm os 
gabinetes de apoio ao aluno e à família, não são suficientes para fazer um trabalho mais 
aprofundado com as famílias, no sentido da própria valorização da família, relativamente 
à escola, mas, também, do desenvolvimento das famílias no seu contexto geral. 

Nesse sentido, Peniche inscreveu quatro fichas. O montante financeiro para a 
vigência do projeto, entre setembro de 2017 e 31 de agosto de 2019, é de trezentos e 
cinquenta mil euros e as ações são: o núcleo de resposta multidisciplinar; a equipa 
interdisciplinar de intervenção; o modelo integrado de promoção do sucesso escolar; e a 
sensibilização para uma cultura valorativa da formação escolar e profissional. Todas estas 
ações têm em lógica de complementaridade, naquilo que é o objetivo de Peniche, que tem 
a ver com um plano integrado de combate ao insucesso escolar. Daí, aparece este conjunto 
de fichas que, no qual, como já referiu, tem uma questão de complementaridade. 

Naturalmente, há questões que estão a ser desenvolvidas, nomeadamente o que 
tem a ver com o programa escolhas, que também se associa aqui como uma 
complementaridade. 

O que tem sido desenvolvido a nível de projeto Escolhe-te, que tem a ver com 
um trabalho que tem vindo a desenvolver nas escolas, no que diz respeito aos hábitos de 
vida saudáveis, mas, também, por exemplo, relativamente ao projeto Orienta-te que tem 
sido uma mostra anual sobre as ofertas educativas e formativas que têm vindo a ser 
desenvolvidas e que no qual entenderam integrar, também, nestas fichas de candidatura. 
A candidatura vai ser submetida amanhã, 28 de abril, numa das segundas fases de 
possibilidade de candidatura.  

São projetos locais que, no total, são trezentos e cinquenta mil euros e Peniche foi 
abrangido com setecentos mil euros até ao final de 2021. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Pedia desculpa, mas iria ter de insistir nas questões que colocou, porque as fichas 

e o tipo de iniciativa que vai ser realizado não lhe suscitaram dúvidas, porque constam, 
exatamente, das fichas que estão no projeto. 

As suas dúvidas foram três e foram as seguintes: Porque é que o processo não foi 
acompanhado no Conselho Municipal de Educação? Quais são as comunidades 
educativas que vão beneficiar dessas atividades, dessas fichas que se descrevem? E se, 
realmente - aqui foi parcialmente respondido - as iniciativas serem essencialmente 
nacionais é uma política do Município? 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Este tema não foi ao Conselho Municipal de Educação, esteve presente e foi 

presente em sede de Conselho Local da Ação Social, que tem uma representação global, 
ou seja, o Conselho Local da Ação Local é o conselho onde estão representadas todas as 
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dimensões sociais e educativas. Este projeto foi analisado dessa forma, a partir muito das 
experiências interessantíssimas que Peniche tem, já de há muitos anos, que começou com 
a primeira ou segunda geração do programa Escolhas e que tem vindo a ser desenvolvido 
numa parceria bastante alargada. 

O que se vai fazer é, na prática, dar continuidade e com os mesmos atores que, 
em termos locais, têm vindo a trabalhar. Qual será o problema de se desenvolver ações 
que estão enquadradas em termos nacionais, embora desenvolvidos pelos atores locais, 
dirigidos à comunidade local, e mais, perfeitamente identificados naquilo que, não sabe 
se foi ouvido ou não, tem a ver com o Plano de Desenvolvimento Social que está acima 
da área social, está acima da educação, está acima das questões educativas e está lá tudo 
integrado. 

Pensa que está dada a resposta da presidência da Câmara Municipal. Do ponto 
de vista político, acompanhou este projeto em sede da Comunidade Intermunicipal, 
participou na escolha do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano - 
CEDRU, que foi quem desenvolveu um trabalho intensíssimo com os municípios e 
acredita que se todos conseguirem concretizar, e têm capacidade para isso, porque 
existem atores locais com essa capacidade, estarão a combater o insucesso escolar. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Está a ouvir bem, não estava era a entender e o senhor Presidente da Câmara não 

precisava de ter aumentado o volume, porque estava a ouvir perfeitamente. 
Como reforçou no início da intervenção, este é um plano interessantíssimo, 

necessário, muito importante para a comunidade e, portanto, não haja dúvidas também 
acerca disso, que esse é o entendimento e não está subjacente qualquer crítica por se ter 
apresentado este plano. 

O que pediu, e pede desculpa, mas não foi respondido, é se todas as comunidades 
escolares, todos os agrupamentos escolares, estão incluídos nestas iniciativas que o 
Município está a apresentar, em conjunto, com os outros municípios do Oeste, porque, 
diz aqui, é um plano de insucesso escolar. 

A questão das iniciativas, quer elas sejam nacionais ou locais, serão sempre boas, 
isso não está em causa, não colocou isso em causa, só perguntou se era uma política do 
Município. O senhor Presidente da Câmara respondeu que é em continuidade com o que 
está efetuado, e é muito. Já percebeu, a política é essa, continuidade e iniciativas nacionais 
adaptadas às comunidades locais. 

A questão de não ir ao Conselho Municipal de Educação, também não percebe, 
poderia ter ido, uma vez que é um plano de combate ao insucesso escolar. 

Estranha que o senhor Presidente da Câmara não lhe responda diretamente às 
questões que colocou. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Acha esta discussão interessante e de facto a senhora Presidente da Mesa tem 

toda a razão.  
Não sabe se vai dizer alguma barbaridade, mas tanto quanto julga saber, o tempo 

foi muito escasso para elaborar este projeto. Este projeto é um projeto da Comunidade 
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Intermunicipal do Oeste e, quando foi devolvido às bases, o tempo não era, de facto, 
muito. Lembra-se de que, no que diz respeito à participação, ter de se fazer uma 
participação que não teve maturação. Pensa que, para se fazer um levantamento de 
necessidades a este nível, bem feito, se calhar, precisavam de um ano e tiveram de fazê-lo 
em meses. Essa pode ser uma justificação, que não sabe se será, mas lembra-se 
perfeitamente desse facto. 

A outra ideia que tem é relativamente aos projetos. Os projetos de Peniche são, 
claramente, locais. Está a frisar isto porque, por exemplo, o projeto 2520 Move-te, que é o 
projeto que existe e que vem na sequência dos vários programas Escolhas, foi aprovado 
no âmbito do Escolhas mas foi todo construído em Peniche. Foram traçados objetivos 
para bairros concretos de Peniche, foram envolvidos parceiros locais, mas obedece à 
lógica nacional, do ponto de vista do financiamento, o que não é nada bom, porque não 
tem em conta o que são as idiossincrasias territoriais, que fazem com que o modelo 
nacional não se adeque às realidades territoriais.  

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que também conhece um pouco o projeto TEIP e sabe que ele é adaptado 

às comunidades, mas é realmente uma questão que se tem que colocar. 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara Municipal se, sobre as comunidades 

estarem abrangidas, ou não, ficariam à espera de uma resposta, para poderem avançar 
na ordem de trabalhos, se for o caso, não sabe se é.  

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

Câmara, disse que: 
Todas as comunidades educativas foram envolvidas. 
Este foi um projeto desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

com a contratação de uma empresa. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Existe um problema de comunicação, que é seu, com certeza. 
Não tem dúvidas dos envolvimentos. 
A pergunta que colocou, e deve ter sido má comunicação sua, é: As iniciativas 

que estão propostas no âmbito deste programa abrangem que comunidades escolares e 
se são todas as comunidades do concelho de Peniche? 

O resto já percebeu, dos envolvimentos, que não foi ao Conselho Municipal de 
Educação, mas foi ao CLAS, que não é o senhor Vereador do Pelouro da Educação, mas 
é a senhora Vereadora da Solidariedade Social, já percebeu, também tem alguma 
capacidade de entendimento. 

O que não percebeu e o que pede que lhe seja esclarecido é se as atividades que 
estão propostas no âmbito deste plano abrangem toda a comunidade escolar do concelho 
de Peniche e quais são os agrupamentos de escola que têm estas iniciativas.  

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 
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Câmara, disse que isto é para toda a comunidade educativa do concelho de Peniche, na 
fase final, em que foi necessário fazer uma assinatura de parceria com os vários 
agrupamentos, todos foram convidados e, à exceção do Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia, por opção do Agrupamento, todos assinaram. 

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

Câmara, disse que: 
Percebeu a pergunta da senhora Presidente da Mesa, naturalmente, e a resposta 

tem que ser muito objetiva.  
Quando este assunto lhe foi colocado e a senhora Vereadora Clara Abrantes pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal, desde a primeira hora, entenderam por bem 
que todo este processo devia ser muito acompanhado pela senhora Vereadora Clara 
Abrantes, pelas questões que já foram referidas, não vale a pena voltar atrás. 

Relativamente à pergunta que é feita, do grau da intervenção deste projeto no 
concelho de Peniche, ele é, a todos os níveis, para todo o concelho, não há duvida sobre 
isto. Há é uma questão da opção. Não é a primeira vez que determinado agrupamento, 
não vai dizer que é o de Atouguia da Baleia, é um determinado agrupamento, faz opções 
sobre projetos, mais ou menos, em função daquilo que é o seu projeto educativo. Isto 
acontece. Às vezes, nem sequer houve ninguém. 

No caso em apreço, o projeto é para todo o concelho, para todos aqueles que 
estiverem interessados em dar corpo.  

No caso do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, o insucesso não tem 
um número muito significativo e acredita que talvez tenha sido por essa razão que não 
teve a opção dos dois agrupamentos de escolas da cidade de Peniche, o Agrupamento de 
Escolas de Peniche e o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde.  

 
O senhor José Leitão (PSD) e o senhor Sérgio Leandro (CDU) não estavam 

presentes na sala aquando da apreciação deste ponto da ordem do dia. 
 

13) RELATÓRIO DO RESULTADO DA VERIFICAÇÃO INTERNA EFETUADA À CONTA 

DE GERÊNCIA DO MUNICÍPIO E DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  RELATIVA AO PERÍODO DE 1  DE JANEIRO A 31  DE DEZEMBRO DE 

2010,  ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do tredécimo ponto da ordem do 

dia, tendo tomado conhecimento do ofício n.º 7987, datado de 17 de março de 2017, do 
Tribunal de Contas, referente à homologação da conta relativa ao exercício de 2010 e às 
recomendações contidas no relatório do resultado da verificação interna efetuada à conta 
de gerência do Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativa 
ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. Usaram da palavra as senhoras 
adiante identificados: 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro se 

poderia elucidar a Assembleia Municipal sobre o teor do ofício do Tribunal de Contas. 
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Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes 

Teodoro: 
Disse que: 
O ofício reporta-se ao relatório de homologação da Conta de Gerência de 2010. 
Existe um atraso, significativo, por parte do Tribunal de Contas na homologação 

das contas dos diversos municípios, ao qual o Município de Peniche não é alheio. 
A Conta de Gerência de 2010 teve associado o processo de três protocolos 

celebrados com o Grupo Desportivo Atouguiense, processo que também teve a 
verificação de outras entidades. Com este relatório, fica terminada a verificação que 
estava a decorrer pelas outras entidades, porque se concluiu que não houve o 
fracionamento de despesa. Parte do Tribunal de Contas esse processo fica 
definitivamente encerrado.  

Todas as outras recomendações têm a ver com um período em que o orçamento 
do Município adotava uma sobrevalorização através da inclusão de valores de venda de 
terrenos que, consecutivamente e sucessivamente, era adotado, para equilibrar o 
orçamento. Com toda a conjuntura que daí para cá se tem vindo a desenvolver, 
nomeadamente com a lei dos compromissos e com o PAEL, deixa de fazer sentido e, 
portanto, todas estas recomendações, neste momento, já não serão aplicadas a qualquer 
conta de gerência, pelo menos desde 2012. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu o esclarecimento da senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro. 
 
O senhor José Leitão (PSD) e o senhor Sérgio Leandro (CDU) não estavam 

presentes na sala aquando da apreciação deste ponto da ordem do dia. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 
Deliberação n.º 18/2017: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e dez minutos do dia vinte e sete de abril, a senhora Presidente 

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

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 


