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ATA  N.º  3/2016 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNI ÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  
REALIZADA NO DIA 28  DE ABRIL DE 2016: 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, 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 
António Manuel Prioste Salvador (PSD), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), 
António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Peniche e 
Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, e dos senhores Rogério Manuel 
Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), 
Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José António 
Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), 
Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André 
da Silva Estrelinha (PS), José António Leitão da Silva (PSD), Arminda da Glória Félix 
Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira (CDU), Jorge 
Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Célia 
Maria Bernardo Lourenço (PS), reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de 
Peniche, para a sua sessão ordinária do mês de abril, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. 
2.º - Período de antes da ordem do dia. 

1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente 
recebido; 

2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 
protesto ou pesar; 

3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 
3.º - Período de intervenção do público. 
4.º - Período da ordem do dia: 

1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 

2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração 
aos artigos 2.º, 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM); 

3) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 
Município de Peniche, relativos à gerência de 2015; 

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 2016; 

5) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2015; 
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6) 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 2016; 

7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
autorização da contratação de um empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na 
Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel; 

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

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

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

Compareceu no decurso da reunião, quando decorria a intervenção do senhor 
José Amador no ponto de apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, 
saudação, protesto ou pesar, e passou de imediato a participar nos trabalhos, a senhora 
Anabela Correia Dias (PS). 

O senhor Pedro Henrique Lourenço Barata encontrava-se a substituir o senhor 
presidente da Junta da Freguesia de Ferrel, 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 Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro 
(CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Célia Maria Bernardo Lourenço (PS), 
encontravam-se a substituir os senhores Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), 
Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) e Natália 
Susana Colaço Rocha (PS), que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 
78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os senhores Inês Fitas Cação (CDU), Jacinto 
Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), Nuno Miguel 
Vitória Carriço (PS) e Humberto Martins Perdigão (PS), por serem os membros que se 
seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

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), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

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

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES  

 
Foram presentes as atas n.os 11/2015, 1/2016 e 2/2016, das reuniões realizadas 

nos dias 23 de novembro de 2015, 26 de fevereiro de 2016 e 7 de março de 2016, tendo 
sido dispensada a leitura das mesmas por os respetivos textos terem sido previamente 
distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. 
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Postas à discussão usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Informou que já solicitou aos serviços uma alteração à ata n.º 11/2015, para que, 

na intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, no período de antes 
da ordem do dia, onde consta “saneamento da Rua da Palmeira" passe a constar 
“saneamento na Travessa D. Dinis o que faz com que a água venha sair à Rua da 
Palmeira". 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que a alteração solicitada pelo senhor Secretário da Junta de Freguesia 

de Ferrel, Pedro Barata, já foi introduzida no texto que será submetido a votação. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Agradeceu aos serviços a correção que foi efetuada, a seu pedido, na ata n.º 

1/2016. 
Disse que fez o pedido porque lhe pareceu que a intervenção inicial do senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia estava bastante resumida, mas 
não era preciso que toda a intervenção tivesse sido transcrita. 

Sublinhou que existe um meio termo entre o resumo total e a transcrição, que 
normalmente se consegue nas atas e é o que se pretende. 

Esclareceu que o seu pedido foi feito para que fossem incluídos argumentos que 
foram usados pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e não 
estavam vertidos na versão inicial, e não para que fosse feita a transcrição do que foi dito. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que solicitou aos serviços uma alteração ao texto da ata n.º 2/2016 para que 

onde se refere a igreja de São Sebastião, de Peniche, se indique que é a igreja que é 
conhecida como igreja de Nossa Senhora da Conceição. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que a alteração solicitada pelo senhor Américo Gonçalves já foi 

introduzida no texto que será submetido a votação. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 11/2015 – Aprovada, por unanimidade, com dezasseis votos a favor. 
Ata n.º 01/2016 – Aprovada, por unanimidade, com dezassete votos a favor. 
Ata n.º 02/2016 – Aprovada, por unanimidade, com dezassete votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

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

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.04.2016 * Livro 26 * Fl. 60 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido 

desde a última sessão ordinária da Assembleia Municipal se encontrava disponível para 
consulta, na plataforma digital destinada aos documentos referentes às sessões da 
Assembleia Municipal, dispensando-se, por isso, a sua leitura. 

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos de felicitação: 
«À equipa de taekwondo de Peniche pela realização do décimo terceiro open desta 

modalidade, envolvendo mais de quatrocentos atletas, dez equipas estrangeiras e um número 
significativo de equipas nacionais. Entendemos que, de facto, a equipa de taekwondo de Peniche 
está a fazer um excelente trabalho de divulgação, não só da modalidade, mas também como de 
afirmação da nossa terra.» 

«Um voto de felicitação à Câmara Municipal de Peniche por mais uma edição de A Renda 
de Bilros Vai à Escola, que mais uma vez se pautou por um sucesso muito grande, que envolveu 
mais de mil e cem crianças do primeiro ciclo do concelho de Peniche. Entendemos que é uma 
iniciativa que, de facto, tem vindo a marcar presença na escola e que é de extrema importância, não 
só para reativar a tradição da renda de bilros, como também permitir que, futuramente, ela possa 
vir a ter outras aplicações.» 

«Uma saudação ao PAC – Peniche Amigos Clube pelo excelente trabalho de formação e 
pela sua presença nas finais de juvenis e juniores na modalidade de futebol.» 

«À equipa de natação de infantis do Clube Naval de Peniche que, nesta categoria, se 
sagrou campeã nacional.» 

«À Tatiana Almeida, uma aluna do nono ano do Agrupamento de Escolas de Peniche, que 
venceu o concurso de talentos do Oeste, pelo que merece a nossa referência.» 

«Uma saudação muito especial ao 25 de abril, em duas vertentes. Uma vertente que tem 
a ver com a própria evocação desse dia, pelo significado que tem para todas as pessoas, mas também 
a todas as entidades que participaram na organização e em todas as atividades que envolveram o 
25 de abril. Saudamos a iniciativa com os jovens, que foi promovida a partir da Assembleia 
Municipal, e que, em nossa opinião, foi extremamente bem-sucedida, o que pronuncia que deve ser 
continuada e aprofundada em anos futuros.» 

«Uma saudação ao senhor Presidente da Câmara, António José Correia, por ter sido 
distinguido com o prémio Excellens Mare, em 2016. Um prémio que é da responsabilidade de um 
júri formado pela PricewaterhouseCoopers, que decidiu reconhecer o contributo do António José 
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Correia, enquanto autarca, para o desenvolvimento das atividades relacionadas com o mar. Nós 
sabemos a importância que o mar tem merecido para este executivo, também sabemos a importância 
que o mar tem merecido para este autarca em concreto. Estes reconhecimentos, obviamente, que se 
refletem naquilo que é o trabalho das pessoas, mas trazem, também, dividendos para os territórios, 
e nós queremos expressar a nossa saudação por esta atribuição.» 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos de felicitação: 
«Pela atribuição das bolsas de estudo do ensino superior e pelos oito prémios de mérito 

desportivo que foram atribuídos pela Câmara Municipal.» 
«Uma felicitação pela forma e pelas atividades da Semana da Juventude que realçam o 

contributo que a juventude tem de dar no futuro deste concelho, porque sem ele, obviamente, não 
temos futuro.»  

 
José Amador (CDU): 
Apresentou, por escrito, a saudação que a seguir se transcreve: 
«Saudação ao 42.º 1.º de maio em liberdade que se comemora brevemente. 
Honrar a memória dos “Mártires de Chicago” neste 1.º de maio assinalamos o 130.º 

aniversário dos acontecimentos de Chicago, que estiveram na origem do 1.º de maio – Dia 
Internacional do Trabalhador. 

Uma jornada de luta pela redução da jornada de trabalho para as 8 horas, violentamente 
reprimida pelas autoridades dos Estados Unidos da América, que assassinaram dezenas de 
trabalhadores e condenaram à forca quatro dirigentes sindicais. 

Uma data que homenageia também as mulheres e homens deste país que, durante a 
ditadura fascista, lutaram pela liberdade e por melhores condições de vida e de trabalho, por 
emprego com direitos, salários e horários dignos. 

Mulheres e homens que hoje continuam a debater-se para afirmar os valores de abril e a 
defender a Constituição da República Portuguesa cujo 40.º aniversário também assinalamos. 

Defender; Repor; Conquistar Direitos! 
Este é o tempo de valorizar o trabalho e dignificar os trabalhadores, combater o 

desemprego, a precariedade, os baixos salários e pensões e a emigração forçada; vencer o medo e 
luta pela efetivação dos direitos individuais e coletivos, indissociáveis de uma política de esquerda 
e soberana e de um Portugal de progresso e justiça social. 

Por isso vamos lutar: 
- Pelo aumento geral dos salários, para uma vida mais justa, distribuição da riqueza, o 

incentivo à procura e a dinamização da economia; 
- Por investimentos na produção nacional geradora de maior valor acrescentado e da 

criação de mais e melhor emprego; 
- Pela valorização das profissões, a garantia de evolução das carreiras e o reconhecimento 

das experiências, competências e qualificações; 
- Contra todas as formas de descriminação e assédios moral/tortura psicológica no 

trabalho; 
- Pelo aumento das pensões de reforma; 
- Pelo combate à pobreza e exclusão social, assegurando prestações e apoios sociais a todos 

os desempregados e às camadas da população mais desfavorecidas; 
- Pela melhoria dos serviços públicos, o reforço do poder local democrático e a elevação da 

qualidade do serviço nacional de saúde, da escola pública, democrática e inclusiva e da segurança 
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social, universal e solidária. 
Viva os trabalhadores de todo o mundo. 
Viva o 1.º de maio. 
Bancada da CDU – José Amador» 
 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Jerónimo 

Freixo Lúcio Barbosa, que foi professor, veterinário municipal do Município de Peniche 
e, no período de 5 de janeiro a 16 de março de 1977, presidente da Câmara Municipal de 
Peniche. 

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

congratulação que foram apresentados pelos senhores Rogério Cação e Álvaro Amador. 
- Queria deixar uma palavra especial de congratulações ao senhor Presidente da 

Câmara pela atribuição do prémio. 
- Sublinhava, como fez na sua intervenção da sessão do 25 de abril, o sucesso da 

iniciativa Dar Voz aos Jovens. Já teve oportunidade de felicitar a senhora Presidente da 
Assembleia Municipal, porque demonstrou um empenho pessoal muito grande na 
iniciativa Dar Voz aos Jovens, que foi acompanhada por todos os grupos. A Assembleia 
Municipal deveria começar a preparar a segunda edição da iniciativa Dar Voz aos Jovens. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Partido Socialista se associava a todas as propostas apresentadas. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária se associava ao voto de pesar 

apresentado pelo senhor Paulo Rodrigues, voto que deveria ser subscrito pela 
Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Relativamente à iniciativa Dar Voz aos Jovens, disse que: 
- Gostaria de fazer uma homenagem pública à participação dos agrupamentos de 

escolas, porque as escolas foram exemplares. Houve um grande empenho e 
disponibilidade das escolas, que foram sentidos desde as primeiras abordagens, e o 
sucesso da iniciativa deve-se, também, à participação das escolas, concretamente o 
Agrupamento de Escolas de Peniche, Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e a Escola Secundária de Peniche. 

- Agradecia aos membros da Assembleia Municipal que puderam estar presentes 
na iniciativa. 

- Esta iniciativa da Assembleia Municipal teve o apoio incondicional da Câmara 
Municipal de Peniche, a quem também agradecia. 

- Agradecia, ainda, a divulgação que a comunicação social fez da iniciativa, 
particularmente a estação de rádio 102 FM, que foi também um fator determinante deste 
sucesso e demonstrativo do empenhamento de toda a comunidade. 
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- Como está previsto no documento que foi assinado com as escolas, a iniciativa 
é para continuar no próximo ano e, até setembro, será elaborado um programa das 
atividades a desenvolver durante o próximo ano letivo. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO :  

 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se 

verificado as seguintes intervenções: 
 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que queria realçar o facto de o senhor Ministro da Saúde ter recebido a 

Comissão Municipal de Saúde, porque rompeu a arrogância com que o ex-ministro tratou 
a população de Peniche. Perguntou que impressões colheu a Comissão Municipal de 
Saúde nessa reunião e que conclusões tirou. 

Perguntou qual o ponto de situação da possível passagem das carreiras de 
autocarros que ligam Peniche a Lisboa, e vice-versa, designadas por rápidas, pela vila de 
Atouguia da Baleia, e, caso esta possibilidade se concretize, como se vai resolver o 
problema da fluidez de trânsito junto à escola básica, na Estrada da Seixeira. 

 
Célia Martins: 
Disse que: 
- Queria transmitir uma palavra de apreço à Mesa da Assembleia Municipal e aos 

participantes na iniciativa Dar Voz aos Jovens, por todo o empenho pessoal na 
concretização das ações enquadradas nesta iniciativa, que é inovadora no nosso concelho. 

Como disse a senhora Presidente da Mesa, as ações vão prolongar-se durante os 
anos de 2016 e 2017, e espera que tenham continuidade, para que, no futuro próximo, se 
possa colher os frutos desta política educativa. A senhora Presidente da Mesa pode contar 
com o apoio dos membros do Partido Social Democrata para o desenvolvimento da 
iniciativa. 

Numa das suas intervenções nas escolas, referiu a importância de uma prática de 
cidadania mais ativa por parte dos jovens, mas também referiu que do lado dos órgãos 
autárquicos se espera que sejam criadas as condições para assegurar uma maior 
participação dos jovens e dos cidadãos em geral. 

- Gostaria de saber qual o ponto de situação do processo preparatório do 
orçamento participativo que se prevê considerar no Orçamento Municipal de 2017. 

- Tem conhecimento de que, nos últimos meses, os serviços do Município, 
conjuntamente com a equipa externa coordenada pelo arquiteto Jorge Carvalho, 
apresentaram várias propostas no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), 
na delimitação de várias áreas de reabilitação urbana, questões de mobilidade, entre 
outras, algumas delas com algum impacto a nível territorial e na vida da comunidade. 

Não se irá pronunciar sobre as propostas em concreto, até porque não tem 
elementos para o fazer, mas julga que, não obstante o importante peso da dimensão 
política, também se deve dar espaço ao debate, com uma maior participação e discussão, 
e este ato, que é circunscrito à Câmara Municipal, deve ser transformado numa prática 
mais ampla de participação nas decisões por parte da população e de outros agentes. 

Está mais do que comprovado que os mecanismos formais de participação 
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pública previstos na lei são muito pouco utilizados por parte da população e, em resposta, 
temos de criar condições e uma estrutura organizativa favorável, que beneficie o 
envolvimento das pessoas e dos agentes nos processos de planeamento, que se deve 
situar também no início dos processos, e não apenas no final, como tem sido hábito. 

Julga ser importante que se crie uma solução ou contribuir para a construção de 
alternativas resultantes de um maior debate e de uma maior discussão, sobre as quais 
recairá, de forma subsequente, a decisão das forças políticas que estão legitimamente 
eleitas em sede de Câmara Municipal. 

- Depois de muita insistência e discussão, nos dois órgãos municipais, por parte 
das três forças políticas, mas, em particular, destaca o contributo do Partido Social 
Democrata, reconhece que já foram dados alguns passos positivos no sentido de corrigir 
algumas situações e encontrar soluções para atenuar os problemas existentes, embora 
possam carecer de uma concretização mais prática. 

Quer salientar a inclusão, nas Grandes Opções do Plano (GOP) da medida de 
apoio financeiro para a conclusão do centro de recolha, acolhimento e tratamento de 
animais abandonados da Associação de Proteção dos Animais de Peniche (APAP). 

O senhor Presidente da Câmara transmitiu-lhe o projeto do espaço exterior para 
os cães alojados no canil municipal poderem apanhar um pouco de sol. 

Soube, recentemente, pelas redes sociais, da reunião que a Câmara Municipal 
teve com a Associação Brigada das Amigas e da intenção de o Município celebrar um 
protocolo com esta associação, para que se dê uma melhor qualidade de vida aos animais. 

Quer reforçar que esta questão do bem-estar animal tem várias frentes de 
trabalho e o facto de existirem entidades que têm manifestado uma pro-atividade e que 
têm a iniciativa de vir junto à Câmara Municipal para apoiar não pode ser desperdiçada, 
sobretudo porque elas têm a capacidade de desempenharem um papel importante, 
principalmente na questão da adoção. 

Alertou para as competências que a Câmara Municipal tem, nomeadamente na 
questão da recolha de animais, que tem tido muitas falhas, e o senhor Presidente da 
Câmara tem conhecimento de questões concretas. 

Gostaria de saber qual o ponto de situação da proposta de protocolo enviada pela 
APAP, há cerca de um mês, à Câmara Municipal. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
- Subscreve o que foi dito pela senhora Célia Martins, relativamente ao 

orçamento participativo, um tema que estava no programa eleitoral do Partido Socialista, 
em 2013. 

- Reuniu-se com o senhor Vice-Presidente da Câmara, e têm nova reunião 
marcada, para tratarem do assunto relativo à comparticipação financeira do Município 
na aquisição de uma viatura para a Freguesia de Ferrel. 

- Agradece à presidência da Câmara Municipal por disponibilizar a niveladora 
sempre que a Freguesia de Ferrel a solicita para a reparação de caminhos agrícolas. 

- O pontão de acesso à ilha do Baleal já tem iluminação pública. 
- Existe um projeto para a recuperação da fonte do Baleal e seria bom que esta 

obra não fosse esquecida. 
- Gostaria de saber o ponto de situação de alguns assuntos abordados em sessões 
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anteriores da Assembleia Municipal, nomeadamente a colocação de iluminação pública 
em algumas estradas, designadamente na Avenida da Praia, em Peniche e Casais do 
Baleal, o encaminhamento das águas pluviais na Travessa D. Dinis, em Ferrel, e o 
reordenamento do Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Agradeceu o registo que foi feito pela distinção que lhe será entregue, no próximo 

sábado, na Figueira da Foz. Disse que o prémio Excellens Mare é o resultado do trabalho 
de muita gente, onde a Câmara Municipal tem o seu peso, por viabilizar algumas 
propostas que lhe são apresentadas, assim como os trabalhadores do Município. 

Agradeceu as palavras do senhor Álvaro Amador sobre os prémios de mérito 
desportivo. 

Relativamente à intervenção do senhor Licínio Pereira, disse que: 
- Houve um grande virar de página na relação entre o Município de Peniche e 

quem governa, nomeadamente com o senhor Ministro da Saúde, mas que é patente com 
todos os membros do atual Governo da República. 

A reunião da Comissão Municipal de Saúde com o senhor Ministro da Saúde foi 
extremamente positiva. 

No que tem a ver com os cuidados hospitalares, a Comissão Municipal de Saúde 
vincou o que lhe parecia que deveria vincar, nomeadamente a manutenção do Serviço de 
Urgência Básico (SUB), que está criado e tipificado e tem associado um conjunto de 
requisitos. 

Ficou claro que a Comissão Municipal de Saúde não abrirá mão da realização de 
obras de adaptação para que o SUB tenha ainda melhores condições, independentemente 
de outras melhorias que venham a ser feitas. 

Foi manifestada a vontade de se trabalhar de forma continuada, o que se está a 
verificar, nomeadamente com a realização de reuniões periódicas, de três em três meses, 
em Peniche. 

Relativamente aos cuidados de saúde primários, houve a reafirmação de 
descontentamento da Comissão Municipal de Saúde pela insuficiência de médicos de 
família e o senhor Ministro afirmou que, ele próprio, irá acompanhar a colocação de 
médicos e terá em conta algumas especificidades, para atender a situações de 
desequilíbrio. 

A Comissão Municipal de Saúde não ficou com confiança de que irão haver 
investimentos físicos, porque estes fazem-se a partir de intenções, cadernos de encargos, 
projetos e lançamento de concursos. 

Foram identificados os investimentos que se pretendem fazer no edifício Centro 
de Saúde de Peniche, nomeadamente na questão das acessibilidades e a demora da 
Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo a dar sequência a esta 
relação. 

No Portugal 2020 existe um mapeamento para a área da saúde, que contempla 
outras intervenções no edifício do Centro de Saúde de Peniche que terão um valor de, 
aproximadamente, um milhão de euros. 

- Realizou-se hoje uma reunião, entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e 
o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), que teve como tema o regime jurídico do 
serviço de transporte de passageiros e quais as autoridades deste serviço público de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.04.2016 * Livro 26 * Fl. 66 

transportes, nomeadamente as câmaras municipais e as comunidades intermunicipais. 
Na Comunidade Intermunicipal do Oeste está a ser feito um levantamento de 

todos os serviços de transportes coletivos de passageiros para, posteriormente, se 
verificar quais é que são as insuficiências. 

Relativamente à intervenção da senhora Célia Martins, disse que: 
- A presidência da Câmara Municipal quer concretizar, este ano, o orçamento 

participativo, conforme consta das Grandes Opções do Plano. 
Os recursos humanos do Município são limitados e a equipa que irá tratar do 

processo do orçamento participativo será a mesma que tem tratado dos processos do 
apoio ao associativismo e dos prémios de mérito desportivo, entre outros. 

Os serviços estão a identificar plataformas digitais para testar qual a que melhor 
se adequa aos objetivos do Município, para que a participação seja o mais alargada 
possível. 

A senhora Vereadora Clara Abrantes ficará responsável pela direção do processo, 
mas contam com os contributos de todos. 

- Existe uma equipa a trabalhar muito no planeamento urbanístico, mas não 
consegue fazer tudo em simultâneo. 

Há de haver um momento em que, há semelhança de outras ocasiões, a 
Assembleia Municipal será chamada a participar no processo. 

A participação pública não ficará confinada à participação formal exigida por lei; 
A Câmara Municipal está ainda a trabalhar alguns aspetos antes de partilhar as 

propostas. 
Julga que, ainda durante este primeiro semestre do ano, serão partilhados com a 

Assembleia Municipal os desafios que já existem, e posteriormente partilhar também com 
outros agentes. 

Além da revisão ao PDM, a equipa está também a trabalhar no parecer da 
Câmara Municipal para o Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel 
(POCACE), que substituirá o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça – Mafra 
(POOC). 

- A Câmara Municipal tem-se esforçado por corresponder às suas competências, 
nomeadamente no que diz respeito ao bem-estar animal. 

O Município tem feito um trabalho importante, designadamente ao nível de 
adoções de animais, mas este nem sempre é percetível. 

A Câmara Municipal já aprovou a intervenção que será feita na parte exterior do 
canil municipal. 

Decidiu alargar a intervenção do Município, no âmbito das autoridades médicas 
veterinárias, à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), para que as soluções 
que o Município possa concretizar tenham a validação desta entidade. O protocolo está 
a ser avaliado pela DGAV e, na próxima semana, chegará o contributo desta entidade. O 
Município está também a analisar com a DGAV a possibilidade de legalização do atual 
centro de recolha oficial. 

Relativamente à Associação Brigada das Amigas, julga que foram encontradas 
algumas plataformas de cooperação, no quadro do que for compatível em termos legais. 

A Associação Brigada das Amigas ficou de dar contributos para a celebração de 
um protocolo com o Município. 
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Relativamente à intervenção do senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, 
Pedro Barata, disse que: 

- Agradece as palavras relativas às intervenções que foram efetuadas. 
- A intervenção global que o Município está a realizar em Ferrel dará algumas 

soluções quanto ao futuro, nomeadamente no Largo Dr. Manuel Pedrosa. Do ponto de 
vista imediato, poderão ser analisadas algumas soluções de ordenamento. 

 
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: 
- Realizaram-se duas reuniões com a empresa Rodoviária do Oeste e, atualmente, 

existe uma carreira que liga Peniche a Lisboa, das carreiras designadas por rápidas, a 
passar pela vila de Atouguia da Baleia, às seis horas e trinta e nove minutos. Estas 
carreiras utilizam um circuito que passa pela localidade de Geraldes e foi proposto à 
empresa que, em horários alternados, utilize os dois circuitos. 

- Agradece ao senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, a 
forma como colocou as questões e o reconhecimento que foi feito ao Município. Já existe 
um projeto para a fonte do Baleal, com parecer positivo da Junta de Freguesia, e a obra 
terá de ser integrada no mapa de obras. A reorganização do Largo Dr. Manuel Pedrosa, 
em Ferrel, já foi apreciada pela Câmara Municipal, diversas vezes, mas ainda não se 
conseguiu resolver o problema. A intervenção na Travessa D. Dinis, em Ferrel, para 
escoamento de águas pluviais, exige um forte investimento, mas será oportunamente 
executada. A presidência da Câmara Municipal já manifestou disponibilidade para ceder 
os materiais à Junta de Freguesia, para que esta execute a obra, através de um contrato 
de execução de competências delegadas. A instalação de iluminação pública da Avenida 
da Praia, em Peniche e Casais do Baleal, é uma intervenção que necessita de grande 
investimento e só será possível com o apoio do Portugal 2020. 

- Queria deixar uma palavra de apreço para com a EDP, que está a realizar 
diversas intervenções na rede de iluminação pública. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, considerando o número de membros da Assembleia Municipal 

inscritos para intervir neste ponto da ordem de trabalhos, propunha que usassem da 
palavra seis dos inscritos e ao senhor Presidente da Câmara para lhes responder, 
passando-se depois ao período de intervenção do público e retomando-se, 
posteriormente, este ponto para intervenção dos restantes inscritos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Sugeriu que se passasse de imediato ao período de intervenção do público. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que apelava ao poder de síntese dos membros da Assembleia Municipal e 

passou a palavra ao senhor José Leitão. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
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Iria abordar um assunto que gostaria de ter abordado na sessão anterior da 
Assembleia Municipal, mas não teve oportunidade, concretamente a passagem do 
Instituto Politécnico de Leiria a universidade. 

A Assembleia Municipal de Peniche, em 26 de fevereiro de 2016, aprovou, por 
unanimidade, uma moção e, na semana passada, a Assembleia Intermunicipal do Oeste 
também aprovou, por unanimidade, uma moção de apoio à pretensão da passagem do 
Instituto Politécnico de Leiria a universidade. 

A moção aprovada pela Assembleia Municipal de Peniche, muito bem redigida, 
em sua opinião, diz, no seu ponto sete, que “A evolução do IPLeiria para universidade 
deve ser assumida como uma prioridade estratégica para o concelho de Peniche, sendo 
determinante para a valorização do respetivo território e das suas gentes.” Este ponto 
sete, que citou, deve levar todos a meditar no que podem fazer para defender esta 
pretensão do Instituto Politécnico de Leiria, que é também uma pretensão da Assembleia 
Municipal de Peniche, uma vez que este órgão autárquico aprovou a moção por 
unanimidade. 

A Assembleia Municipal, em conjunto com a Câmara Municipal, deveria fazer 
algo para tornar mais público, em toda a região, esta pretensão. Deveria, ainda, ser 
manifestado junto do Conselho Geral e da Direção do Instituto Politécnico de Leiria a 
disponibilidade do Município de Peniche para colaborar no que for possível. 

Todos se recordam que Peniche tem uma forte ligação ao Instituto Politécnico de 
Leiria e do envolvimento de todo o concelho no processo de instalação e manutenção de 
uma escola superior em Peniche. 

Houve uma forte espectativa de que o senhor Primeiro-Ministro, na inauguração 
das novas instalações do Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto 
(CDRsp) do Instituto Politécnico de Leiria, na Marinha Grande, no dia 21 de abril de 2016, 
anunciasse um virar de página, o que não aconteceu, provavelmente por prudência 
política do senhor Primeiro-Ministro. 

Tecnicamente, o Conselho Geral e a Direção do Instituto Politécnico de Leiria 
saberão como conduzir o processo, mas existe muito trabalho político a fazer. Será um 
percurso difícil e doloroso, que poderá levar à reestruturação da rede dos institutos 
politécnicos do país. 

No próximo dia 10 de maio, o senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior estará no Instituto Politécnico de Leiria, o que poderá ter algum significado. 

Peniche tem de tentar encontrar um caminho para agarrar os seus jovens, o que 
não tem acontecido, porque uma percentagem dos jovens de Peniche teve de sair do 
concelho para encontrar o rumo da sua vida. Desafia a que se faça mais do que aprovar 
uma moção. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou ao senhor José Leitão qual foi o seguimento dado ao assunto pela 

Assembleia Intermunicipal do Oeste. 
 
José Leitão (PSD): 
Em resposta à senhora Presidente da Mesa, disse que: 
O ponto da ordem de trabalhos da Assembleia Intermunicipal do Oeste previa o 

tomar conhecimento e a votação de um texto que vinha da Comissão Executiva. Houve 
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algumas intervenções de apoio e o texto foi aprovado por unanimidade. 
A Assembleia Intermunicipal sentiu-se motivada e decidiu fazer um texto 

próprio para ser entregue pela Mesa da Assembleia Intermunicipal do Oeste ao Instituto 
Politécnico de Leiria. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Teve conhecimento de que houve uma reunião da Câmara Municipal com a 

empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A., convocada a pedido de um vereador do 
Partido Social Democrata, onde foram prestados alguns esclarecimentos sobre a situação 
da empresa. Sabe, também, que o senhor Presidente da Câmara usou da sua influência 
para apressar a devolução de cerca de meio milhão de euros a que a empresa tinha direito 
como reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Contudo, as notícias 
posteriores não são favoráveis, pelo menos as que chegaram ao seu conhecimento, uma 
vez que se referem a uma possível insolvência. 

A empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A. tem algum peso e esperava-se que, 
com a nova administração, esse peso fosse ainda maior, pelo que gostaria de saber se o 
senhor Presidente da Câmara já se inteirou desta nova realidade. Esta empresa é muito 
importante para a fileira da pesca e o seu desaparecimento pode provocar a transferência 
de embarcações para outros portos onde haja reparação naval. 

- Há algumas sessões da Assembleia Municipal solicitou uma lista dos prédios 
municipais locados, com indicação dos titulares da locação e dos prazos dos contratos, 
mas, até à data, ainda não recebeu essa informação nem qualquer justificação para a sua 
ausência. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que: 
- Começava por se congratular pelas alterações de trânsito que foram efetuadas 

hoje na vila de Atouguia da Baleia, algumas delas solicitadas há mais de nove anos. 
- Queria congratular-se, também, com alguns alcatroamentos efetuados, neste 

trimestre, na freguesia de Atouguia da Baleia, alguns deles sem o conhecimento da Junta 
de Freguesia. 

- Queria realçar o alcatroamento que foi feito na Rua de Santa Luzia e no Largo 
da Barroca, em Geraldes, porque o preocupa. O senhor Presidente da Câmara fez várias 
visitas ao local, prometeu várias vezes que iria arranjar uma solução para escoamento das 
águas pluviais naquelas artérias, mas foi colocado um tapete sem que se colocassem 
infraestruturas para o saneamento pluvial. 

No próximo inverno voltarão as lamas e as máquinas para as retirar, o que vai 
danificar o novo tapete. Gostaria de saber quando é que vai ser feita uma intervenção 
para resolução dos problemas causados pela falta de escoamento das águas pluviais 
naquele local. 

- Na última sessão da Assembleia Municipal, referiu o facto de, há mais de três 
ou quatro anos, não receber resposta às solicitações que faz à presidência da Câmara 
Municipal sobre toponímia e, até à data, não houve qualquer desenvolvimento neste 
processo. 

- Também a questão dos semáforos não teve qualquer desenvolvimento. Na 
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última sessão da Assembleia de Freguesia de Atouguia da Baleia a situações dos 
semáforos foi bastante debatida e ele informou aquele órgão autárquico de que tem 
falado do assunto bastantes vezes, no Conselho Municipal de Segurança, na Comissão 
Municipal de Proteção Civil e na Assembleia Municipal, tendo sugerido, na sessão da 
Assembleia Municipal realizada em Atouguia da Baleia, que se fizesse uma reunião entre 
o Município de Peniche, a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e a empresa 
Infraestruturas de Portugal, S.A. para debaterem o assunto. Não sabe se essa reunião foi 
agendada, se foi efetuada e, caso tenha sido efetuada, se se esqueceram de convidar o 
presidente de junta, porque agora está em voga esquecerem-se de convidar o presidente 
de junta para as reuniões. 

- Na localidade de São Bernardino, foi demolido um edifício, todos os entulhos 
foram removidos, mas o local está com má imagem e localiza-se no centro da povoação. 

- Existe a necessidade de se marcar algumas estradas do concelho, porque as 
marcações atuais já não estão visíveis. 

- Queria também falar de licenças de estabelecimentos comerciais, e deu como 
exemplo um processo da localidade de Geraldes, em nome de Filipe Ferreira Martinho, 
para construção de um edifício, e para o qual foi solicitado o parecer da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, no dia 3 de dezembro. Porque a situação tinha algum 
melindre, ele próprio telefonou ao senhor Presidente da Câmara e marcaram uma 
reunião para que se encontrasse a melhor solução para aquele espaço, concretamente ao 
nível de passeios. 

O que o preocupa é que, passados sete ou oito meses, ainda não haja a respetiva 
licença de utilização para aquele espaço, com todos os constrangimentos que o senhor 
Presidente da Câmara deve calcular que causam a uma pessoa que tem um 
estabelecimento comercial para abrir, com o investimento que foi feito, por uma simples 
licença de utilização do espaço estar quase nove meses à espera. Este é um caso, mas tem 
tido conhecimento de outros nas mesmas condições. 

- O Município de Peniche mandou um edital para afixar na Junta de Freguesia, 
relativo ao arrendamento de um edifício municipal, sito junto à praia do Molhe Leste. 

O caderno de encargos do arrendamento era enormíssimo, com uma despesa 
bastante avultada, não sabe se alguém concorreu. 

Há cerca de quinze dias, esteve numa reunião, com a Agência Portuguesa do 
Ambiente e alguns concessionários de praia, e foi colocado problema de o espaço 
necessitar de obras de requalificação, nomeadamente o ter de ser feito em cima de 
estacaria. 

Não sabe se este caderno de encargos já contemplava esta pretensão do POCACE, 
nas obras que são necessárias para aquele espaço. Se não contempla, quem ficar com o 
arrendamento e fizer as obras que o caderno de encargos obriga, no valor de cerca de cem 
mil euros, será surpreendido com o POCACE a dizer que não está correto. 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Disse que: 
- No ano passado, todas as praias e zona balnear do concelho, regra geral, 

primavam pela limpeza, este ano, infelizmente, constatam que as coisas não estão a correr 
bem. Os parques de estacionamento estão, sistematicamente, atulhados de areia, sabe-se 
que a zona é ventosa, contudo tem de haver outro planeamento, para manutenção dos 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.04.2016 * Livro 26 * Fl. 71 

espaços em datas especiais. 
Na Semana Santa, quando havia um grande fluxo de visitantes, no parque de 

estacionamento do Baleal, não se conseguia passar com os carros nem estacionar. 
O areal da baía norte, da Gamboa ao Baleal, está intratável, com muitos detritos, 

como troncos, caniçais, cordas, etc., sabem que são detritos trazidos pelas marés, mas não 
se pode deixar amontoar à espera que a maré faça a limpeza dos areais. No ano passado, 
regra geral, as praias estavam bastante limpas, o que não acontece neste momento. 

- Gostariam de saber onde estão os equipamentos do parque infantil de Coimbrã, 
que foram retirados do local, há cerca de um ano, alegadamente para reabilitação, e ainda 
não foram recolocados. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Aquando da discussão das GOP, pela Câmara Municipal, o senhor Vereador 

Filipe Sales, do Partido Social Democrata, falou da questão do sintético do Grupo 
Desportivo Atouguiense (GDA), que não ficou especificada nas GOP, tendo ficado uma 
referência genérica a reforço ao apoio às associações desportivas, mas julga que é uma 
questão consensual na Câmara Municipal. 

Gostaria de saber se há alguma espectativa de concretização de um acordo com 
o GDA para garantir a manutenção do seu sintético. 

- Sabe que existe um estudo, que foi encomendado há alguns anos, para avaliar 
o que seria necessário para a reabilitação do Mercado Municipal de Peniche. Todos 
reconhecem que o Mercado Municipal de Peniche está cada vez mais degradado, com 
menos vendedores, e a precisar de uma intervenção significativa. 

Existem bons exemplos de recuperação de mercados, como já foi falado em 
outras sessões da Assembleia Municipal e não quer trazer o assunto como uma novidade, 
quer apenas perceber se, no âmbito das verbas para reabilitação do Portugal 2020, tendo 
em conta que está em causa uma atividade económica, não seria possível enquadrar o 
Mercado Municipal de Peniche nessas verbas a afetar ao concelho de Peniche. 

- Gostaria, ainda, de saber se existe algum desenvolvimento no contacto com a 
empresa Estamo - Participações Imobiliárias, S.A. relativamente à utilização da capela do 
antigo Convento de São Bernardino, uma vez que estão a ser realizadas obras 
significativas na referida capela. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- Gostaria de repetir três questões que já colocou, mas que não tiveram 

desenvolvimento, pelo menos que seja do seu conhecimento. 
- Na sessão da Assembleia Municipal de 26 de junho de 2015, colocou uma 

questão sobre o Plano de Arborização para o concelho de Peniche, que foi proposto pelos 
vereadores do Partido Social Democrata, senhores Cristina Leitão e Filipe Sales, e 
aprovado, por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal, de 23 de março de 2015; 

Decorrido mais de um ano após esta aprovação, volta a questionar o senhor 
Presidente da Câmara sobre os passos que foram dados para a elaboração deste plano. 

Gostaria de saber se é intenção da presidência da Câmara Municipal que o plano 
seja elaborado pelos serviços do Município ou se pretende contratar uma empresa 
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externa para o fazer. 
Em suma, para quando uma decisão sobre um plano que foi aprovado, por 

unanimidade, há mais de um ano, por proposta do Partido Social Democrata. 
- Preocupa-o que não exista um nadador-salvador junto à ilha do Baleal, no areal 

a norte do pontão de acesso à ilha. 
Recorda que já colocou esta questão na sessão da Assembleia Municipal de 26 de 

junho de 2014, que se realizou em Ferrel, e, na altura, o senhor Presidente da Câmara 
respondeu que a responsabilidade das concessões de praia é da Agência Portuguesa do 
Ambiente, conforme consta na ata, mas o senhor Presidente da Câmara disse, ainda, que 
aceitava o desafio. 

Quase dois anos depois, aproximando-se mais uma época balnear, gostaria de 
saber em que ponto é que se está do desafio, se vamos ter mais um período balnear em 
que uma das praias com maior afluência do concelho continua, inexplicavelmente, sem 
meios de segurança. 

- Na sessão da Assembleia Municipal de 26 de setembro de 2014, a pedido de 
diversas pessoas, questionou o senhor Presidente da Câmara sobre a sensação de 
insegurança que aflige os que têm de atravessar a Ponte Velha, em Peniche, recentemente 
reconstruída, nomeadamente quando está escuro, por haver pouca iluminação. 

Para além da escassez de iluminação, há uma falta de barreiras físicas que 
delimitem o espaço de circulação automóvel do espaço de circulação dos peões, uma vez 
que essa delimitação é feita por cores. 

Além destas situações, existe um lamaçal para quem sai da Ponte Velha e se 
dirige para o terminal rodoviário, por deterioração e não existência de pavimento. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor José Leitão, disse que: 
- Faz parte do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria, convidado como 

personalidade de mérito, e que um dos temas que tem sido analisado e merece 
unanimidade é o da passagem do Instituto Politécnico de Leiria a universidade. 

Esteve presente na inauguração das novas instalações do Centro de 
Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto do Instituto Politécnico de Leiria, no 
dia 21 de abril de 2016, na Marinha Grande, onde também esteve presente o senhor 
Primeiro-Ministro, e a passagem do Instituto Politécnico de Leiria a universidade foi um 
tema que esteve sempre presente, pelo que o senhor Primeiro-Ministro está consciente 
desta aspiração do Instituto Politécnico de Leiria, apesar de não a ter abordado. 

Subscreve a preocupação do senhor José Leitão, de que se tem de fazer mais 
alguma coisa. 

Está confiante de que, com a aprovação no Conselho Estratégico e as 
movimentações que existem, de diversas entidades, nomeadamente da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, da Comunidade Intermunicipal da Região de Leria e da Nerlei 
– Associação Empresarial da Região de Leiria, se crie uma força determinada, que aja, de 
forma coletiva, junto do senhor Presidente da República, da Assembleia da República e 
do Governo da República. 

Não se pode estar à espera da ação de outros institutos politécnicos e o Instituto 
Politécnico de Leiria deve tomar a dianteira. 

No dia 10 de maio, realizar-se-á uma reunião, em Peniche, para a constituição e 
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debate sobre o Polo Tecnológico da Economia Azul, no quadro da área portuária de 
Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor Paulo Balau, disse que: 
- Não se pode avaliar apenas a situação atual da empresa Estaleiros Navais de 

Peniche. S.A., tem de se analisar, também, o que têm sido as políticas nacionais e 
europeias relativamente à construção e reparação naval, que não têm sido favoráveis ao 
desenvolvimento de projetos de estaleiros com a dimensão dos estaleiros de Peniche. 

No passado, não muito distante, foram criados cadernos de encargos para novas 
construções que excluíam estaleiros como os de Peniche. 

Agora, é necessário fazer um trabalho junto do Governo da República para que 
haja investimento ao nível de encomendas da Administração Central, não privilegiando, 
mas também não criando condições de exclusão das nossas empresas. 

A empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A. passou por uma crise profunda, 
entretanto, os novos proprietários têm uma estratégia fundamentalmente assente no 
grupo empresarial ligado ao gás e ao petróleo, concretamente à construção de estruturas 
para Angola e Brasil. 

Com os problemas financeiros em Angola e Brasil a estratégia para os estaleiros 
navais de Peniche ficou condicionada, nomeadamente com o corte de garantias bancárias 
necessárias para o desenvolvimento de novas encomendas. 

De facto, teve uma intervenção para acelerar o processo de validação do 
reembolso de impostos à empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A. 

Tinha a informação de que não haveria despedimentos, mas a suspensão de 
contratos de trabalho. 

O Município de Peniche apenas pode acompanhar a situação da empresa e 
pressionar para que haja investimentos a que a mesma possa concorrer. 

Existe o problema da estrutura financeira, tendo a empresa requerido um 
Processo Especial de Revitalização (PER) que está a ser acompanhado pela empresa 
Docapesca - Portos e Lotas, S.A. 

- A lista dos prédios municipais locados ficará concluída durante a próxima 
semana para ser presente em reunião da Câmara Municipal e depois enviada à 
Assembleia Municipal. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, António Salvador, disse que: 

- Agradece o registo de reconhecimento aos alcatroamentos que têm sido feitos. 
- Quanto ao ter ou não conhecimento de reuniões que se realizaram, haverá 

aspetos que ele não conhece, mas o que é importante é que houve um investimento 
significativo em sítios que há muitos anos não eram comtemplados, terras que muitos 
concidadãos do concelho nem conhecem, como a Carqueja ou Carnide. 

Se houve algum alcatroamento que foi feito sem o conhecimento da Junta de 
Freguesia, se foi justo, ainda bem que foi feito, contudo, é sempre desejável que haja 
articulação entre os órgãos autárquicos, que acredita que é muito salutar no concelho de 
Peniche. 

- Ainda não se realizou a reunião com a empresa Infraestruturas de Portugal, 
S.A., mas, quando esta se realizar, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia será envolvido. 
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- O edifício que foi demolido em São Bernardino era propriedade do Instituto de 
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., o Município de Peniche teve de se 
substituir à entidade proprietária para fazer a demolição e remoção dos detritos e o 
Instituto já foi notificado para fazer a reposição. 

A presidência da Câmara Municipal vai pressionar o Instituto de Gestão 
Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. para que o espaço fique agradável e não com 
aspeto de demolição. 

- A situação de Geraldes já estaria concluída se o promotor tivesse executado, em 
toda a sua dimensão, o projeto aprovado pela Câmara Municipal, foi a alteração 
executada que criou um problema. 

A solução que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia propôs não foi a 
solução aprovada pela Câmara Municipal, no respeito pelas competências próprias de 
cada órgão. 

Foi difícil encontrar uma solução porque houve um incumprimento na execução 
da obra, nomeadamente uma demolição que não estava prevista e o aumento da cota de 
soleira. 

- Foi entregue uma proposta para o arrendamento de um edifício municipal, sito 
junto à praia do Molhe Leste, na margem esquerda do Rio de São Domingos, que está a 
ser analisada pelos serviços do Município. 

As condições para o arrendamento são as possíveis para cumprimento do Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça – Mafra. 

O Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel irá prever formas 
diferentes de acesso às praias, designadamente mais elevadas, e terá de se encontrar 
soluções que evitem grandes inclinações. 

Relativamente à intervenção do senhor Humberto Ferreira, disse que: 
- Os equipamentos do parque infantil de Coimbrã encontravam-se degradados e 

foram retirados porque estavam a necessitar de manutenção, mas serão recolocados para 
valorizar o espaço, porque a Coimbrã merece que assim seja. 

- A limpeza das praias é efetuada com muita frequência, mesmo fora da época 
balnear. A situação das areias no parque de estacionamento do Baleal coincidiu com uma 
época de feriados, em que a manutenção foi mais difícil de fazer. 

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, disse que: 
- Vai ser celebrado um protocolo entre o Município de Peniche e o Grupo 

Desportivo Atouguiense, mas é uma matéria que ainda está a ser trabalhada pelas áreas 
do desporto e do associativismo. 

- A intervenção a realizar no Mercado Municipal de Peniche está contemplada 
no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 

- No dia 19 de abril, reuniu-se com a administração da empresa 
Estamo - Participações Imobiliárias, S.A., onde tratou de vários assuntos, sendo um deles 
a situação da capela do antigo Convento de São Bernardino. 

Toda a propriedade do antigo convento de São Bernardino está à venda, por 2,95 
milhões de euros. 

A presidência da Câmara Municipal está a tratar com a Secretaria de Estado do 
Turismo a possibilidade de o imóvel ser incluído no programa do Governo da República 
que prevê a utilização de monumentos como estabelecimentos hoteleiros. 
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Relativamente à intervenção do senhor Paulo Rodrigues, disse que: 
- Na impossibilidade de o Plano de Arborização para o concelho de Peniche ser 

desenvolvido pelos serviços do Município, será elaborado um caderno de encargos para 
a sua adjudicação a uma empresa. 

- A hipótese de se instalar um nadador-salvador junto à ilha do Baleal, no areal a 
norte do pontão de acesso à ilha, é uma das matérias que está a ser analisada no quadro 
do Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel. 

Essa responsabilidade poderá ser atribuída a uma das concessões de praia já 
existentes. Os serviços do Município estão a analisar se, no quadro Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça – Mafra, ainda em vigor, pode ser reativado um 
apoio de praia que, em tempos, estava atribuído ao Café Central, sito na ilha do Baleal. 

- A iluminação junto à Ponte Velha, em Peniche, só poderá ser reforçada se forem 
colocados mais postes de iluminação pública. 

Regista a observação sobre a falta de barreiras físicas que delimitem o espaço de 
circulação automóvel do espaço de circulação dos peões, na Ponte Velha, em Peniche, a 
situação poderá ser analisada, mas a obra foi executada segundo o projeto aprovado. 

 
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: 
- As intervenções que estão em curso na freguesia de Atouguia da Baleia, 

promovidas pelo Município de Peniche, prendem-se com o resultado da reunião do mapa 
de obras, onde estavam todos os presidentes de junta de freguesia, que teve lugar no dia 
15 de abril de 2016. 

Lembrava que os trabalhadores do Município afetos ao Departamento de Obras 
Municipais não executam apenas obras, mas também tratam do apoio logístico às 
diversas festividades que se realizam no concelho. 

- A limpeza de praias é efetuada pelos serviços do Município uma vez por 
semana, entre os meses de outubro e março, e cinco vezes por semana, de abril até 
setembro. 

Não se deve confundir a limpeza das praias com as areias acumuladas nos 
parques de estacionamento. 

Os ventos deste ano criaram muitos problemas de acumulação de areias e o 
Município não tem trabalhadores suficientes para acorrer imediatamente a todas as 
necessidades. 

- Poderá ser analisada a hipótese de se colocar pilaretes na Ponte Velha, em 
Peniche, para evitar a circulação de automóveis na zona destinada a peões. 

Irá ver, junto da EDP, a possibilidade de reforçar a iluminação pública na zona 
da Ponte Velha, em Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, de facto, o Município de Peniche, em articulação com a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, deveria acompanhar a evolução do processo de passagem do 
Instituto Politécnico de Leiria a universidade. 

 
O período de apreciação de outros assuntos de interesse para o Município foi 
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interrompido para dar lugar ao período de intervenção do público. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
A senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 

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

 
RUI MANUEL VIEIRA ALMADA :  

 
Disse que: 
É proprietário de uma unidade de prestação de serviços de restauração e bebidas 

com caráter não sedentário, vulgarmente conhecida como rulote-bar, mas tem 
dificuldade em exercer a sua profissão no concelho de Peniche, porque o Município ainda 
não regulamentou essa atividade. 

O facto de não poder trabalhar no concelho Peniche, onde reside, tem 
consequências para as suas finanças pessoais. 

Já solicitou à Câmara Municipal, por diversas vezes, que abra um procedimento 
excecional para que se possa exercer a atividade no concelho, de forma provisória, até à 
entrada em vigor do regulamento, mas ainda não obteve uma resposta positiva. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Teve acesso a um parecer do Gabinete Jurídico do Município, relativo ao 

exercício da atividade de venda ambulante, que sublinha o princípio da igualdade para 
justificar a não concretização de um regime transitório até à entrada em vigor de um novo 
regulamento. 

Antes de se falar do princípio da igualdade, tem de se falar do princípio da 
proteção dos direitos dos cidadãos, do princípio da boa administração e do princípio da 
responsabilidade da administração pelos seus atos ou omissões. 

Tendo em conta que este regulamento, de acordo com a lei que foi publicada, em 
janeiro de 2015, deveria de estar aprovado cento e vinte dias após a entrada em vigor da 
mesma lei, o Município não pode impedir que os cidadãos exerçam a sua atividade por 
não ter o regulamento aprovado. 

O Município de Peniche tem de arranjar uma forma de ultrapassar o prejuízo que 
se está a causar aos cidadãos. 

Não faz sentido os cidadãos estarem sujeitos a coimas quando querem legalizar 
a sua atividade e não há resposta por parte do Município. 

O mesmo parecer refere que o anterior regulamento foi revogado, mas ele não 
encontra isso na lei, a lei apenas diz que tem de ser aprovado um novo regulamento ao 
fim de cento e vinte dias, mas não revoga o anterior, até porque a lei não revoga os 
regulamentos municipais, diz é que é necessário repor um novo regulamento municipal. 

Na sua interpretação, o regulamento anterior, até haver um novo, continua em 
vigor e pode e deve aplicar-se a todas as situações, para não ferir o princípio da igualdade. 

É de bom senso que a Câmara Municipal dê resposta às pessoas que querem 
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exercer a sua atividade profissional. 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
Felicitava o senhor Rui Almada por ter apresentado o seu problema à Assembleia 

Municipal. 
É urgente que o Município tome medidas relativamente a este assunto. 
A Junta de Freguesia de Ferrel também já recebeu quatro solicitações, mas tem 

respondido que não existe regulamento. 
Existem vendedores ambulantes, residentes no concelho de Peniche, que estão a 

vender no concelho de Lourinhã. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que concordava com o que foi dito pelos senhores Ademar Marques e 

Pedro Barata, nomeadamente com o facto de que, enquanto não houver novo 
regulamento, o regulamento anterior tem de estar em vigor. 

Lamentou que, no mesmo território, o concelho de Peniche, existam algumas 
zonas, como a Ribeira Velha, em Peniche, que é administrada pela empresa Docapesca, 
possam estar instalados vendedores ambulantes e noutras zonas não possam. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
É de saudar este tipo de intervenções na Assembleia Municipal. 
Seria bom que todos os munícipes que se sentem prejudicados pelo Município 

viessem à Assembleia Municipal. 
No essencial, subscreve o que disse o senhor Ademar Marques sobre esta matéria, 

nomeadamente sobre a necessidade de se encontrar uma solução para o problema e que 
o anterior regulamento esteja em vigor. 

Não se podem protelar respostas que têm a ver com a subsistência das pessoas. 
Não acredita que estas situações não mereçam a melhor atenção do senhor 

Presidente da Câmara e da restante equipa, mas a possibilidade de se encontrarem 
soluções é que pode não ser imediata. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
A presidência da Câmara Municipal não é insensível às necessidades dos 

munícipes, mas existe um conjunto de constrangimentos à persecução desta matéria. 
Está a fazer-se o possível para que a proposta de projeto de regulamento seja 

presente à próxima reunião da Câmara Municipal. 
Há vários mandatos que o Município não atribui licenças para a venda 

ambulante, exceto em situações pontuais, como aquando da realização de festas. 
O que será analisado em sede do novo regulamento é uma alteração de 

paradigma, porque houve sempre um sentido de proteção aos comerciantes instalados. 
Não se pode dizer que o Município não está a cumprir o seu regulamento ao não 

viabilizar novos pedidos de venda ambulante, porque o regulamento de 2010, caso esteja 
em vigor, não permite o licenciamento da atividade do senhor Rui Almada. 
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Já foi solicitado um parecer externo para avaliar a possibilidade de se utilizar o 
Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público para viabilizar o exercício 
da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas com caráter não sedentário 
em terrenos do domínio público municipal. 

Os órgãos das autarquias só podem tomar decisões que estejam dentro das suas 
competências legais. 

O senhor Rui Almada não é o único cidadão a pretender exercer a atividade de 
prestação de serviços de restauração e bebidas com caráter não sedentário no concelho 
de Peniche e terão de se estabelecer critérios para a concessão de espaços. 

A zona portuária tem administração autónoma, dependente da Administração 
Central, estando atualmente estregue à empresa Docapesca. 

O atual Governo pretende descentralizar para os municípios a gestão de espaços 
que estão sob a gestão da empresa Docapesca, mas que não têm a ver com a componente 
portuária, pelo que poderá haver uma normalização na utilização dos espaços públicos. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que concorda com o que o senhor Presidente da Câmara disse, 

nomeadamente sobre a proteção aos comerciantes, mas na Rua António da Conceição 
Bento, em Peniche, existe venda ambulante de roupa em frente a estabelecimentos de 
comércio de roupa. Acrescentou que, quando se evoca o regulamento para se atuar em 
algumas situações, tem de haver coerência nas restantes situações. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que, quando iniciou o seu primeiro mandato como Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, no ano 2005, foi confrontado com declarações, emitidas por 
anteriores presidentes da Câmara Municipal de Peniche, que davam anuência a uma 
família para exercer a venda ambulante na Rua António da Conceição Bento, em Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, relativamente à anterior intervenção do senhor Presidente da Câmara, 

existia uma orientação no preâmbulo do regulamento de 2010 para redução destes casos, 
mas o referido regulamento permite a atribuição das licenças, pela Câmara Municipal, 
caso a caso. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu ao senhor Rui Almada por ter apresentado o seu problema à 

Assembleia Municipal. 
 

JOÃO MANUEL HENRIQUES DAS NEVES  
 
Disse que: 
Gostaria de valorizar algumas ações que decorreram nas comemorações do 25 de 

abril de 1974 e que não foram referidas pelos membros da Assembleia Municipal. 
O dia 25 de abril de 1974 foi o dia mais importante da sua vida, porque viu 

concretizada uma série de objetivos pelos quais vinha a lutar há muito tempo, pelo que 
valoriza muito os valores e o espírito do 25 de abril de 1974 e tudo o que for feito em 
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torno desses valores tem, para ele, a máxima importância. 
O primeiro aspeto que queria referir, talvez o menos positivo, tem a ver com o 

modo como se festeja o 25 de abril de 1974, em Peniche, particularmente a noite de 24 
para 25 de abril. 

Na noite de 24 para 25 de abril não houve qualquer tipo de comemoração e quem 
quis festejar a efeméride teve de ir para outros concelhos. 

É necessário que, de futuro, a noite de 24 para 25 de abril seja contemplada com 
iniciativas festivas de comemoração do 25 de abril de 1974. 

O segundo aspeto é a iniciativa Dar Voz aos Jovens, que acompanhou muito de 
perto. 

Foram muito positivas as sessões que se realizaram nas escolas, mas é possível 
fazer mais e melhor no próximo ano letivo, nomeadamente realizando mais sessões, com 
mais turmas e com mais alunos. 

Sugeria que, no próximo ano, fossem contempladas todas as turmas do nono ano 
e, no ensino secundário, fosse abrangido o maior número possível de turmas, porque é 
muito importante levar os órgãos autárquicos às escolas e discutir com os alunos as 
questões do poder local democrático e a democracia participada. 

A participação dos jovens na sessão solene de comemoração do 25 de abril de 
1974 deve ser muito valorizada, sendo de lamentar que o Agrupamento de Escolas D. 
Luís de Ataíde não tenha participado. 

A assembleia municipal dos jovens, que, em princípio, irá realizar-se no próximo 
ano letivo, é uma forma de colocar os jovens a pensar no seu concelho e a refletirem sobre 
os problemas e as respetivas soluções e a colocarem em prática o funcionamento 
democrático, o que pode contribuir muito para a defesa dos valores do 25 de abril de 
1974. 

Felicitava a Câmara Municipal de Peniche pela edição e publicação de um folheto 
relativo à Fortaleza de Peniche, que valoriza muito aquele espaço como um espaço de 
memória. 

Em média, a cada ano, passam pela Fortaleza de Peniche cerca de cento e 
cinquenta mil pessoas e o Museu Municipal é visitado por cerca de trinta e cinco mil 
pessoas, o que torna a Fortaleza de Peniche como um dos monumentos mais visitados a 
nível nacional. 

Considerava muito importante a homenagem que foi prestada aos antifascistas 
de Peniche que lutaram pela liberdade e pela democracia e, simultaneamente, a 
homenagem que foi prestada ao povo de Peniche pela sua ação e pela sua solidariedade 
no apoio aos presos e às respetivas famílias. 

Foram assinados dois protocolos, com a URAP e com o Município de Lisboa, que 
valorizam a Fortaleza de Peniche como um espaço de memória, mas, mais importante do 
que a assinatura dos protocolos, é colocá-los em prática. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Agradecia as palavras do senhor João Neves de reconhecimento ao Município de 

Peniche pelas comemorações do 25 de abril de 1974 e à iniciativa Dar Voz aos Jovens. 
Registava as recomendações do senhor João Neves para o futuro. 
Ao contrário do que disse o senhor João Neves, o Agrupamento de Escolas D. 
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Luís de Ataíde participou na sessão solene de comemoração do 25 de abril de 1974, 
através de uma tela, que esteve na capela da Fortaleza, e na referida sessão estiveram 
presentes pessoas relacionadas com Agrupamento. 

 
 

APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

(CONTINUAÇÃO):  
 
A Assembleia Municipal retomou o período de apreciação de outros assuntos de 

interesse para o Município, tendo-se verificado as seguintes intervenções: 
 
Paulo Balau (PSD): 
Relativamente à empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A., disse que o Grupo 

AMAL tem uma grande dimensão e sabia o que estava a adquirir quando adquiriu a 
empresa Estaleiros Navais de Peniche. S.A., tendo-lhe sido concedidas facilidades para o 
aumento da área da concessão, para ampliação do estaleiro, para corresponder com uma 
oferta adequada à procura do mercado e valorizar a sua atividade para se manter em 
Peniche, mantendo e criando mais postos de trabalho e servindo o tecido empresarial 
local, nomeadamente na fileira da pesca. Acrescentou que lhe custa perceber a nova 
estratégia do grupo, porque ele sabia ao que vinha e foi-lhe concedido tudo o que foi 
possível para a expansão da empresa. Referiu a importância, para a fileira da pesca, de 
existir construção e reparação naval no concelho de Peniche, nomeadamente para 
embarcações de médio porte. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que não obteve resposta do senhor Presidente da Câmara relativamente à 

sua observação sobre a deterioração e não existência de pavimento junto à Ponte Velha, 
em Peniche, e ao lamaçal que esta situação, por vezes, provoca. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Paulo Balau, disse que: 
- Desde o início da apresentação do consórcio, percecionou que a parte da 

construção e reparação naval não era propriamente o objetivo, mas essa dimensão ficou 
explicitada no contrato de concessão. 

Se, no âmbito da exploração, não houver um volume mínimo de trabalho nesse 
domínio, pode haver razões para declinar a concessão. 

Mais recentemente, a própria empresa assumiu que a área mais rentável 
economicamente é exatamente essa e iria fazer um esforço nas abordagens junto dos 
armadores. 

O Município não pode substituir as soluções empresariais, mas a presidência da 
Câmara Municipal irá acompanhar a atividade da empresa. 

Relativamente à intervenção do senhor Paulo Rodrigues, disse que é uma matéria 
que irá analisar com o senhor Vice-Presidente da Câmara. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
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- Os espaços verdes da cidade de Peniche estão desprezados, não tendo 
manutenção regular, e não houve a arborização das zonas onde, há cerca de ano e meio, 
foram cortadas as palmeiras. 

- Muitos passeios da cidade de Peniche têm muitas ervas daninhas, que se 
tornaram autenticas árvores, e a falta de recursos humanos não é desculpa, porque tudo 
se consegue fazer se os trabalhos forem esquematizados. 

- Há cerca de dois meses, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
fizeram uma intervenção em infraestruturas junto ao Cemitério Municipal de Peniche e 
ainda não foi reposto o pavimento em asfalto. 

- Gostaria de saber o ponto de situação do processo do futuro edifício da 
Biblioteca Municipal de Peniche. 

- Felicita a Câmara Municipal de Peniche pela celebração do protocolo entre os 
municípios de Peniche e Lisboa, relativo ao Museu do Aljube e o Museu do Municipal de 
Peniche. 

 
Américo Gonçalves (PS) 
Disse que: 
- Ainda bem que o gás canalizado está a chegar à cidade de Peniche, mas gostaria 

de saber se os arranjos que estão a ser feitos são pontuais ou definitivos, porque se são 
definitivos estão muito mal feitos. 

- A empresa arrendatária do terreno do posto de combustíveis da Avenida 
Monsenhor Bastos, em Peniche, ficou de construir sanitários no Parque Urbano, mas, 
atualmente, apenas existem os sanitários do estabelecimento de cafetaria. 

- O edifico da cafetaria foi projetado com a esplanada voltada a norte, o que faz 
com que os clientes levem as mesas e cadeiras para a zona sul do edifício, para se 
protegerem do vento. O Parque Urbano é um espaço muito agradável e deveria ser 
melhor cuidado, nomeadamente na zona da esplanada da cafetaria. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Perguntou qual o ponto de situação do processo de implementação de tecnologia 

LED na iluminação pública do concelho. 
Disse que: 
- Enaltecia as diversas comemorações do 25 de abril de 1974 que ocorreram por 

todo o concelho, nomeadamente os protocolos assinados, que servem não só no papel, 
mas também na prática, como se tem vindo a verificar nos últimos anos. 

- Está patente na Fortaleza de Peniche uma exposição de fotografia, referente à 
década de trinta do século passado, que é de dignificar e enaltecer. 

- É importante que se faça algo para homenagear os militares do MFA e a coluna 
que veio para Peniche, porque a revolução de 25 de abril de 1974 não aconteceu apenas 
em Lisboa. 

- No decorrer desta sessão da Assembleia Municipal, após o período para 
apresentação de votos, soube do falecimento do cidadão Rui Espinei, pelo que, já não o 
podendo fazer, recomenda à Câmara Municipal que faça um voto de pesar pelo infausto 
acontecimento, porque o referido cidadão foi um dos presos que estava na prisão de 
Peniche no dia 25 de abril de 1974 e foi libertado no dia 27 de abril de 1974. 
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Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Subscreve a importância do orçamento participativo, embora continue a pensar 

que este deve ser apenas uma ferramenta entre outras. O orçamento participativo não é 
uma solução, mas faz parte da solução e, como ferramenta, é importante e deve ser 
projetado noutro tipo de iniciativas. 

- As obras de recuperação do edifício onde funcionou o infantário O Traquinas, 
sito na Rua Marques de Pombal, em Peniche, estão, finalmente, terminadas. Foi uma 
recuperação extremamente digna e Peniche vai ficar com um equipamento muito bem 
adaptado, respeitando a história do edifício. 

- Subscreve a intervenção do senhor José Leitão, porque a moção sobre a 
passagem do Instituto Politécnico de Leiria a universidade tem de ter consequências 
práticas. A Coligação Democrática Unitária está disponível para que se forme uma 
comissão municipal que vá, junto de quem de direito, expressar esta posição da 
Assembleia Municipal. 

- Está desencantado com o andamento do processo do quadro comunitário de 
apoio Portugal 2020. 

Está a viver-se uma situação de negligência, porque não é admissível que, em 
2016, ainda se estejam a tomar decisões, quando os programas deveriam ter começado, 
em pleno, em 2014. 

Existe um programa muito importante para Peniche, que é o GAL Pesca – Grupo 
de Ação Local, que tem como entidade gestora a Adepe, que não pode encetar a atividade 
projeto porque está ainda tudo por definir. 

Faria sentido que a comunidade de Peniche, enquanto comunidade costeira, que 
está a ser claramente prejudicada por estes atrasos, tomasse uma posição junto das 
entidades que gerem os programas para que se tomem decisões. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Gostaria de saber o que pensa a presidência da Câmara Municipal fazer, a curto 

prazo, para resolver o problema das ervas em algumas áreas da cidade de Peniche. 
- No ano de 2014 e 2015, a Freguesia de Peniche deu um importante contributo 

para a reabilitação das fachadas dos edifícios municipais do Bairro do Vale Verde. 
No ano do 2015, os trabalhadores da Freguesia de Peniche procederam à 

reabilitação dos oito prédios municipais do Bairro Fernão de Magalhães. 
Quando a Freguesia de Peniche assumiu esta colaboração com o Município 

solicitou uma compensação financeira que não foi contemplada nos documentos finais, 
porque não houve tempo para discutir o assunto. 

Quer que fique claro que a Junta de Freguesia de Peniche revindicava, desde o 
início, uma compensação financeira pelos trabalhos que iria executar nos prédios que 
pertencem ao domínio privado do Município. 

A Freguesia de Peniche já executou a reabilitação completa de quatro fogos do 
Bairro Senhor do Calvário. 

Este ano, serão reabilitados mais dezoito fogos do Bairro Senhor do Calvário, 
através de uma candidatura. 

Também está a ser desenvolvida uma candidatura para a reabilitação dos espaços 
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exteriores do Bairro Senhor do Calvário, do Bairro do Vale Verde, do Bairro Fernão de 
Magalhães e do Edifício Coosofi. 

No orçamento do Município para o ano de 2016 está contemplada uma verba 
para a reabilitação das fachadas do Edifício Coosofi, gostaria de saber em que fase é que 
está o processo. 

- Preocupa-o o facto de existir amianto nas coberturas dos edifícios do Centro de 
Saúde e do Hospital de Peniche e deve ser encontrada uma solução o mais brevemente 
possível. 

- Defende que Peniche tenha postos de abastecimento de combustíveis de baixo 
preço. 

Tem informação de que foram aprovadas três licenças, sendo uma delas, que foi 
muito revindicada e, se calhar, demagogicamente aproveitada, na zona da Prageira, na 
cidade de Peniche. 

Esta é uma questão demasiado importante, pelo que a Junta de Freguesia de 
Peniche deveria ter sido ouvida sobre este processo. 

Na cidade de Peniche, havia três postos de abastecimento de combustíveis, um 
na Avenida 25 de Abril, junto à Escola Secundária de Peniche, e os outros dois na Rua 
Alexandre Herculano, um junto ao Posto de Turismo. 

Ao longo do tempo, sempre se foi ouvindo que os postos de combustíveis tinham 
de sair de dentro da cidade por estarem próximo de edifícios de habitação. 

Agora, vai instalar-se um posto de abastecimento de combustíveis sem se ter 
ouvido a população do Bairro dos Pescadores da Prageira, do Bairro da Guarda Fiscal e 
dos restantes edifícios da zona. 

Independentemente do resultado final, a população que reside na zona da 
Prageira deveria ter sido ouvida sobre o processo. 

Existem duas lacunas no processo, a falta de parecer da Junta de Freguesia de 
Peniche e a audição da população. 

- Na última Assembleia de Freguesia de Peniche, foi levantada uma questão, que 
a Junta de Freguesia de Peniche também acha pertinente, que é a circulação do autocarro 
da carreira urbana de Peniche aos sábados de manhã, uma vez que uma parte da 
população idosa da cidade vai ao Mercado Municipal ao sábado de manhã, e não tem 
transporte próprio. 

- Regista o facto de o asfalto, finalmente, ter chegado à cidade de Peniche, julga 
que se está a fazer um bom trabalho e faz votos que seja cumprido o programa 
estabelecido. 

- Relativamente à empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A., foi pena que se 
tenha chegado a este ponto, não só pela empresa, mas também pela componente referida 
pelo senhor Paulo Balau, que é a manutenção das embarcações de Peniche, de pesca ou 
recreio. Há um conjunto de embarcações, que faziam a sua manutenção em Peniche, que 
têm de ir outros estaleiros, com prejuízo para as empresas e para a economia local, 
nomeadamente para os trabalhadores da empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A. 

- Relativamente a uma referência do senhor Henrique Estrelinha, tem informação 
dos serviços técnicos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de que o 
pavimente será reposto, brevemente, na zona do Cemitério Municipal. 

 
Célia Lourenço (PS): 
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Disse que: 
- O piso de algumas ruas da vila de Ferrel, na zona intervencionada pelos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para a construção de infraestruturas 
de saneamento, está com um desnível bastante acentuado. 

- Na Rua do Portal, também em Ferrel, ainda se encontra meia via aberta e o 
esgoto continua a ser encaminhado para a Ribeira do Cerrado. 

- O marco geodésico sito junto à Rua do Talefe, em Ferrel, deveria estar acessível 
ao público. O terreno onde o marco está instalado está vedado e foi construído um 
armazém. Gostaria de saber se a Câmara Municipal já fez alguma coisa para que o acesso 
ao marco fosse possibilitado. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
- A substituição das palmeiras cortadas será contemplada no Plano de 

Arborização. 
- Existem atrasos no Portugal 2020, mas a reabilitação do edifício da antiga 

central elétrica de Peniche, onde será instalada a Biblioteca Municipal de Peniche, está 
incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. 

Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que a empresa 
arrendatária do terreno do posto de combustíveis da Avenida Monsenhor Bastos, em 
Peniche, informou que irá entregar, na próxima semana, nos serviços do Município, os 
projetos dos sanitários. 

Relativamente à intervenção do senhor Álvaro Amador, disse que o processo de 
implementação de tecnologia LED na iluminação pública do concelho está na fase de 
apreciação pelo Tribunal de Contas e que registou a sugestão de se homenagear os 
militares do MFA. 

Relativamente à intervenção do senhor Rogério Cação, disse que: 
- Sente orgulho na reabilitação que foi feita no edifício onde funcionou o 

infantário O Traquinas, sito na Rua Marques de Pombal, em Peniche. 
- Tem transmitido ao senhor Secretário de Estado das Pescas a preocupação pelo 

atraso na continuação dos trabalhos do GAL Oeste. Convidou a senhora Ministra do Mar 
para estar em Peniche, nas comemorações do Dia Nacional do Mar, que terão lugar no 
dia 5 de junho, e os temas propostos são o GAL Oeste, a frota de cerco, particularmente 
a da sardinha, e o porto de Peniche, na dimensão da pesca, da náutica de recreio e da 
investigação. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Bertino, disse que: 
- Regista a cooperação estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia de Peniche, para que se encontrem soluções para a habitação social. 
- Uma das intervenções previstas para o edifício do Centro de Saúde é na 

cobertura. 
- A Câmara Municipal decidiu, por maioria, estudar a possibilidade de se instalar 

um posto de abastecimento de combustíveis de baixo preço na zona da Prageira, em 
Peniche. Reconhece que deveria ter sido consultada a Junta de Freguesia de Peniche e, 
assim que houver mais elementos, será solicitado o parecer da Junta de Freguesia. 

- Tomou boa nota da questão dos serviços de transportes públicos aos sábados 
de manhã. 
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- Reuniu-se com o Sindicato dos Trabalhadores da Pesca, para conversarem sobre 
a situação da empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A., e manterá este contacto. 

Relativamente à intervenção da senhora Célia Lourenço, disse que: 
- Agradece os alertas sobre o estado do piso de algumas ruas da vila de Ferrel. 
- Vai analisar com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a situação 

da Rua do Portal. 
- Os serviços do Município estão a analisar qual a melhor solução para o 

problema existente na zona do marco geodésico de Ferrel. 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que a manutenção da rede geodésica nacional é da responsabilidade da 

Direção-Geral do Território e recomendou que os serviços solicitem mais esclarecimentos 
junto desta entidade. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Agradeceu o contributo da senhora Célia Martins. 
 
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: 
- Não existem espaços verdes sem manutenção, está tudo em dia. 
Foram colocadas plantas novas no Parque do Baluarte, junto à igreja de Nossa 

Senhora da Ajuda, no Largo D. Pedro V, no Largo do Município, entre outros locais. 
Houve um problema no Parque Urbano, não por falta de manutenção, mas já está 

resolvido. 
- As ervas nos passeios são um problema, mas existem oito trabalhadores a cortar 

ervas na cidade de Peniche, o problema é a atual impossibilidade de o Município usar 
produtos fitofarmacêuticos. 

O Município construiu um armazém para o depósito dos produtos 
fitofarmacêuticos, adquiriu os equipamentos necessários, enviou quatro trabalhadores 
para formação e encontrou um técnico para acompanhamento do serviço, aguardando 
que a Administração Central conclua o processo. 

Os trabalhadores que fizeram formação estiveram um ano à espera dos 
certificados. 

- Os serviços do Município estão a preparar diversos processos para a 
contratação do serviço de marcação de ruas. 

- Estão duas empresas a fazer intervenções na cidade, a NOS e a Lusitaniagás. 
A Lusitaniagás está a fazer um bom trabalho e já começou a aplicar pavimento 

nas ruas da cidade. 
Os serviços do Município estão a acompanhar as intervenções e tudo o que 

estiver mal terá de ser reposto. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que reforçava a intervenção do senhor Rogério Cação, sobre o quadro 

comunitário de apoio Portugal 2020, nomeadamente o GAL Oeste. Parece-lhe tardio que 
se fale com a senhora Ministra do Mar apenas no dia 5 de junho, porque é um assunto 
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urgente. Acrescentou que seria importante que o assunto fosse abordado junto do senhor 
Secretário de Estado ainda durante este mês, porque está a ser retardado e tem 
implicações graves para o programa e para as comunidades que dele dependem. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que este assunto tem sido recorrente na sua relação com o senhor Secretário 

de Estado das Pescas. Acrescentou que o senhor Secretário de Estado das Pescas estará 
em Peniche, no dia 10 de maio, pelo que convida o senhor Presidente da Adepe para estar 
presente na reunião com o referido governante. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Deliberação n.º 8/2016: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

que os trabalhos desta sessão prosseguirão no dia vinte e nove de abril de dois mil e 
dezasseis, com a realização de nova reunião, no Auditório do Edifício Cultural do 
Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, freguesia e concelho de 
Peniche, com início pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com dispensa de convocação 
escrita. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 9/2016: 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 vinte e cinco minutos do dia vinte e nove de abril, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a primeira reunião da 
sessão ordinária de abril de dois mil e dezasseis, 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. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 


