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ATA  N.º  8/2016 
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 14  DE NOVEMBRO DE 2016: 
 
Aos catorze dias do mês de novembro 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), Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique 
Bertino Batista Antunes (CDU) e Maria Fernanda Caetano Leal Correia (CDU), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e 
Peniche e Secretária da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, 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), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa 
Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva 
Estrelinha (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins 
Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel 
Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Humberto 
Manuel Costa Ferreira (PS) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) reuniu-se, 
extraordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia: 

1) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais; 

2) Apreciação da proposta da Câmara Municipal relativa à Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU); 

3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa aos 
edificados abrangidos pela majoração e pela minoração das taxas de IMI, para o ano de 
2017. 

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

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

O senhor João Manuel de Jesus Gomes (PS) só participou na sessão até à uma 
hora do dia quinze de novembro, altura em que decorria a apreciação do ponto dois da 
ordem do dia. 

A senhora Maria Fernanda Caetano Leal Correia encontrava-se a substituir o 
senhor presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, 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), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira 
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(PS) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) encontravam-se a substituir os senhores Ana 
Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), José António Leitão 
da Silva (PSD), Anabela Correia Dias (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. A senhora Inês Fitas Cação (CDU) e o senhor Jacinto Manuel Ferreira de 
Oliveira (CDU), por serem os membros que se seguiam na respetiva lista, também 
comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão 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), 
Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e Sofia Cecílio Barradas (PSD), esta última em 
substituição do senhor André Sebastião da Silva Cardoso. 

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

Esteve presente na sessão o senhor professor doutor Jorge António Oliveira 
Afonso de Carvalho, técnico da empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, 
contratada pelo Município para acompanhar os processo de planeamento urbanístico. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Neste período não se registou quaisquer intervenção. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA 

À ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU)  E QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do primeiro 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 extraordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2016. 
 
Jorge Carvalho, Técnico de Planeamento Urbanístico: 
Fez uma apresentação técnica da proposta da Câmara Municipal relativa à Área 

de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a presença do senhor Jorge Carvalho. 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
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Em nome da bancada do Partido Social Democrata, é com grande satisfação que 
a Assembleia Municipal estava a apreciar e votar, finalmente, a proposta de delimitação 
da ARU da área histórica e central da cidade de Peniche. A sua aprovação permitirá ao 
Município de Peniche, finalmente, constar na extensa listagem dos municípios com ARU 
aprovadas, cerca de seiscentas. 

Esperava que esta não seja a única ARU que a Assembleia Municipal de Peniche 
irá apreciar e votar, pelo que lembrava o grande valor patrimonial do centro histórico da 
vila de Atouguia da Baleia, que está numa situação muito degradada e justifica uma 
intervenção integrada. 

A aprovação das ARU no país reflete uma tomada de consciência da importância 
da reabilitação dos núcleos urbanos pela necessidade premente, por um lado, de 
requalificar e regenerar os tecidos físicos e sociais, reforçando a atual política de 
contenção da construção nova, e, por outro lado, de facilitar o acesso das famílias à 
habitação. 

Há muito tempo que o PSD apelava, em sede de Câmara Municipal e de 
Assembleia Municipal, para a necessidade de um programa integrado de reabilitação 
urbana, reconhecendo, no entanto, que este modelo urbanístico, esta forma de atuação 
do território, implica para o Município uma grande capacidade de decisão e uma grande 
capacidade de gestão dos recursos necessários à sua concretização. 

 Com a aprovação desta ARU, o Município está a dar o primeiro passo para o 
desenvolvimento de um processo de reabilitação urbana integrada, de uma área 
nevrálgica da nossa cidade, que se traduz num investimento a longo prazo, de um legado 
para as gerações vindouras. 

Posto isto, analisada a proposta de delimitação da ARU, para além de incluir 
todos os elementos estabelecidos no Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, o PSD não 
encontrou nenhum ponto de desacordo, no que se refere à fundamentação e aos objetivos 
estratégicos desta proposta. 

No entanto, ao fazer referência à necessidade de um processo de reabilitação 
urbana integrada, sublinhava a importância de se conhecerem as dinâmicas do território 
e, embora esta proposta faça um retrato da área de intervenção, julga que o perfil 
socioeconómico da população que vive nesta área não está suficientemente estudado. 
Não se refere apenas a um conhecimento por meio de referências estatísticas, mas sim 
através do contacto com as pessoas, especialmente aquelas que vivem e trabalham nesta 
área. 

O envolvimento dos residentes e dos utentes tem dois propósitos: A aquisição de 
um conhecimento mais profundo da realidade existente, pois, melhor que ninguém, são 
estas pessoas que podem identificar e transmitir os problemas e necessidades vivenciadas 
no seu dia-a-dia; Ao mesmo tempo, permite aos cidadãos uma interação com o poder 
local, participando na formulação de soluções de uma forma concertada, a qual resultará 
numa melhor aceitação das decisões. 

Apesar de esta sua observação não constituir um obstáculo que possa por em 
causa a proposta de delimitação da ARU, fê-la com a esperança de que ainda seja incluída 
no âmbito do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e de que seja equacionada a 
implementação de processos de participação pública ajustados às diferentes fases do 
procedimento para assegurar soluções concertadas. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 14.11.2016 * Livro 26 * Fl. 203 

Relativamente à proposta do quadro dos benefícios fiscais associados aos 
impostos municipais, tinha forçosamente de referir que este tipo de incentivos vai ao 
encontro das várias recomendações do PSD, realizadas desde o anterior mandato, no 
sentido de a Câmara Municipal pôr em prática medidas que estimulassem e apoiassem 
as iniciativas particulares de beneficiação e reabilitação urbana. Aconteceu com a 
inclusão das majorações e minorações, que só foram aplicadas em 2015. A bolsa de 
arrendamento e a venda de edifícios a custos controlados, outra das propostas do PSD, 
vem, finalmente, refletida nesta proposta. Gostaria de saber se há municípios que já 
implementaram esta medida e se há casos de sucesso. 

Outra das preocupações do PSD tem a ver com a articulação e compatibilização 
da proposta da ARU, assim como do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, com 
o processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) em curso. Neste momento, a 
única garantia decorre de a empresa e dos técnicos municipais que estão a trabalhar nesta 
proposta serem os mesmos. O PSD espera apreciar e discutir os trabalhos associados à 
revisão do PDM muito em breve. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Concordava com quase tudo o que a senhora Célia Martins disse. 
A atual presidência da Câmara Municipal nunca fez cumprir nenhum dos 

regulamentos municipais. 
Em quarenta anos não se lembra, ou são muito poucos os casos, em que o 

Município tenha mandado pintar, vedar, destruir ou subir. É vergonhoso o que se passa 
neste concelho relativamente a esta matéria. 

O Município nem é capaz de mandar vereadores da Câmara Municipal, que são 
mais responsáveis do que os outros, porque são autarcas, cortarem as ervas que crescem 
nos seus terrenos privados. 

Concorda com a proposta apresentada, mas tem dúvidas que alguns dos 
problemas existentes na parte velha da cidade sejam resolvidos. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
É sempre com satisfação que a bancada da Coligação Democrática Unitária vê 

uma proposta concreta, bem estruturada, bem fundamentada e com ideias muito claras, 
numa matéria que merece toda a atenção e prioridade. 

Ninguém poderá rejeitar a ideia de que, esta, é uma medida que merece ser 
saudada e implementada. 

Acredita que uma matéria desta natureza tem de ter a dinâmica referida pela 
senhora Célia Martins, mas é uma questão de se aproveitar e saber gerir a oportunidade. 

Registou com bastante agrado uma preocupação que foi registada pela senhora 
Célia Martins, que tem a ver com o conhecimento mais objetivo do tecido socioeconómico 
da ARU. 

Espera que as ideias que estão na proposta apresentada se concretizem 
rapidamente e que se expandam para outras zonas do concelho. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
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Disse que: 
Esta proposta resulta de um trabalho conjunto da empresa Jorge Afonso 

Carvalho, Urbanísticas, L.da e dos técnicos do Município. 
Na sequência de alguns trabalhos que foram feitos sobre os centros urbanos de 

algumas das vilas do concelho irão aparecer as delimitações das ARU. 
Irão decorrer processos participativos. 
Na delimitação desta ARU teve-se em conta algumas linhas de orientação que 

irão presidir à revisão do PDM. 
Considera leviana, ou pelo menos descontextualizada, a acusação de que este 

executivo não cumpriu nada. 
 
Jorge Carvalho, Técnico de Planeamento Urbanístico: 
Disse que: 
O processo de regeneração deve ser transversal a todo o concelho e devem existir 

áreas onde se intervirá especialmente caso a caso. Devem existir outras ARU, mas muito 
selecionadas. 

Devem existir outras ARU no concelho, nomeadamente em Atouguia da Baleia e 
na Serra d’El-Rei, mas não muitas, para não impossibilitar a eficácia da ação. 

Não sabe se existem outros municípios com bolsa para venda e arrendamento a 
custos controlados. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Não chamou leviano a ninguém. Falou em autarcas e fez um termo de 

comparação, que este executivo e outros não fazem cumprir nem regulamentos nem 
regimentos. Referiu-se a este ponto, nomeadamente ao IMI, porque, se calhar, não vai ser 
cumprido. 

Gostava que o senhor Presidente da Câmara tivesse dito que o tempo de crise, de 
2008 a 2010, quando o gabinete de arquitetura não tinha construção, não fez o PDM, teve 
de recorrer a um gabinete externo, isso é que é grave. 

Lamenta que a Câmara Municipal não tenha aproveitado os recursos do 
Município, enquanto a construção não crescia, para aproveitar os técnicos do Município 
para fazer o PDM. 

O senhor Presidente da Câmara há de mostrar quantas multas pagaram as 
pessoas que estacionaram na Rua António da Conceição Bento e continuam a pendurar 
o guarda fatos nas paredes, com casas comerciais que pagam impostos diferentes ao 
Estado, mas nunca os viu serem multados. 

 
Deliberação n.º 36/2016: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, na sua atual redação, por unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, 
aprovar a Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais conforme 
consta na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística do Município de 
Peniche, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao 
livro de atas. (Doc. 7) 
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2) APRECIAÇÃO DA PROPO STA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA À OPERAÇÃO 

DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU): 
 
Passando a Assembleia Municipal ao segundo ponto da ordem do dia, tendo 

usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Jorge Carvalho, Técnico de Planeamento Urbanístico: 
Fez uma apresentação técnica da proposta da Câmara Municipal relativa à 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU). 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Agradecia a apresentação efetuada e o trabalho realizado por toda a equipa. 
A apresentação foi importante porque existem muitos projetos em curso que 

carecerão da aprovação da Assembleia Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
A proposta da ORU, em consequência da aprovação da ARU, tem um contributo 

da equipa técnica, relativamente ao fosso da muralha, que não foi ainda apreciado em 
reunião da Câmara Municipal. 

Todo o trabalho feito relativamente à ARU permite ter um pensamento para, em 
sede de Câmara Municipal, se definir o caminho. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
É importante para a Assembleia Municipal tomar conhecimento destes projetos 

atempadamente e não depois de tudo já estar discutido e aprovado pela Câmara 
Municipal, pelo que agradece o trabalho apresentado e a forma utilizada. 

Tem consciência de que, só mais tarde, é que a Assembleia Municipal se irá 
pronunciar sobre os projetos em concreto. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Agradecia a apresentação efetuada pelo senhor Jorge Carvalho. 
Apenas foram distribuídos à Assembleia Municipal documentos sobre a ORU. 
Havendo uma panóplia de documentação para ser apresentada à Assembleia 

Municipal, acha que é uma falta de consideração que não tenham sido distribuídos 
antecipadamente. 

Os documentos deveriam ter sido distribuídos antecipadamente para que a 
Assembleia Municipal não seja confrontada, na sessão, em primeira-mão, com mapas e 
descrições que não tinha em sua posse. 

É uma situação que já tinha acontecido na sessão que se realizou em Ferrel e é 
uma pena que não tenha sido corrigida. 

Pensava que vinha assistir à apresentação da ORU, que é o que está na ordem de 
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trabalhos, mas não foi isso que aconteceu, o que é um desrespeito pela Assembleia 
Municipal, porque não foram distribuídos os documentos de toda a apresentação. 

Espera que esta situação seja corrigida rapidamente e que os documentos sejam 
enviados já de seguida. 

O calendário lunar fez com que esta sessão da Assembleia Municipal ocorresse 
num dia de super lua, o que torna as coisas bastante evidentes e claras. 

Gostou bastante da intervenção inicial do senhor Presidente da Câmara, quando 
disse que tinha uma grande abertura à inclusão dos contributos da população, ainda bem 
que é assim, e espera que seja assim para o futuro. 

O PDM do Município de Peniche tem cerca de vinte e dois anos e está, ou já estava 
quando foi aprovado, desadequado à realidade social e económica do concelho e às 
necessidades de desenvolvimento. 

Houve um vereador que criticou asperamente o então presidente da Câmara 
Municipal, senhor Jorge Gonçalves, pela sua incapacidade de fazer planos de 
ordenamento, para, mais tarde, haver um presidente, esse mesmo vereador, o atual 
presidente da Câmara Municipal, que teve uma incapacidade apenas mais duradoura, 
porque foi para além dos dois mandatos. 

O que esta super lua põe a manifesto é que a falta de soluções que o presidente e 
então vereador António José Correia tem para o território é clamorosa, porque não trouxe 
nenhuma solução de ordenamento da sua cabeça ao longo de quase três mandatos. 

Felizmente, há uns meses teve a lucidez de reconhecer o erro da sua estratégia 
anterior, porque, quando disse na Assembleia Municipal, e disse repetidas vezes, é só 
consultar as atas, que garantia que aquela estratégia que estava a seguir de fazer todos os 
planos ao mesmo tempo, com o engenheiro José Pires, com certeza com um trabalho 
muito assinalável, estava certa, infelizmente, não chegou a bom porto, porque essa 
estratégia estava errada. Teve a lucidez de reconhecer isso e de mudar de estratégia. 

A contratação de uma equipa externa que, conjuntamente com os trabalhadores 
do Município, tem produzido um bom trabalho, independentemente de o Partido Social 
Democrata discordar de algumas soluções em concreto, foi uma boa inflexão. Dá os 
parabéns ao senhor Jorge Carvalho pelo trabalho que tem desenvolvido. Vai referir 
algumas soluções em concreto, embora não vá fazê-lo com grande pormenor, até por não 
terem sido distribuídos os documentos. 

Relativamente à ORU, que era o que julgava que iria ser discutido, e porque o 
senhor Jorge Carvalho disse que está em discussão pública, se é verdade que em cerca de 
vinte e dois anos de PDM não se fizeram planos de ordenamento mais pequenos, que 
estavam previstos e nunca foram concretizados, não é verdade que não se tenham feito 
opções e obras com impacto no território. Nem todas foram boas ou nem todas foram 
más, mas a generalidade mostra que houve uma incapacidade de pensar o território a 
prazo. A obra do Campo da Torre revelou-se um fracasso clamoroso, a obra do Parque 
da Cidade, que foi em grande parte bem-sucedida porque dignificou imenso a entrada 
da cidade, ficou com uma esplanada virada a norte, numa terra em que raramente o vento 
é sul. A obra de deslocalização da feira para a entrada de Peniche de Cima, que se corrigiu 
a si própria e, felizmente, mudou de local. O início da obra do fosso da muralha, sem 
nunca se concretizar. O exemplo do condicionamento precário do Largo 5 de Outubro, 
em Peniche, que ultimamente foi alterado.  
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Porque é que muitas destas coisas não correram bem? Não terá sido porque não 
se teve em conta aquilo que a população espera do espaço? Não terá sido porque não se 
ouviram as pessoas, relativamente ao espaço? Não será isso que tem falhado 
consistentemente no planeamento em Peniche e nas obras que a Câmara Municipal vai 
levando a cabo? 

Deu exemplos de obras recentes, mas também não concorda com tudo o que foi 
feito pelo Partido Social Democrata. Acha que se fizeram coisas inenarráveis no tempo 
de outros presidentes de câmara, e é bom que isso fique claro. Não teria autorizado a 
construção dos edifícios Berlenga e Verde-Mar ou a urbanização Sol Village II. 

Em qualquer circunstância lhe parece ser de evitar novos problemas semelhantes 
aos anteriores, e parece-lhe que a forma de os evitar é ouvindo a população, a tempo. Não 
é apresentar uma solução e dar quinze dias para dizer gosta ou não gosta. 

Tem de se fugir a este denominador comum do alheamento da população das 
soluções. 

Vê na ORU a demolição de construções para abrir vias, uma questão que está 
vertida nos documentos distribuídos aos membros da Assembleia Municipal, mas não 
está vertida nos mapas apresentados pelo senhor Jorge Carvalho. A Travessa do 
Desembargador prevê, com quantificação de gastos, demolições para a abertura de uma 
via, uma hipótese que julga que foi discutida pela Câmara Municipal e foi abandonada, 
mas a ORU prevê isso mesmo. 

A ORU prevê a demolição das pilastras da muralha em Peniche de Cima, prevê 
a possibilidade de encerramento ou condicionamento do trânsito da Avenida do Mar, 
prevê a quantificação, mas não a requalificação do Mercado Municipal. Depois, há uma 
total ausência de referência à requalificação muralha, que é só o elemento principal da 
cidade. 

Ao ser confrontado com tudo isto, e podendo concordar com a maioria das 
soluções, que concorda em grande parte, acha que é importante haver uma reflexão 
profunda sobre se não se estão a dar passos ao arrepio da vontade das pessoas que vão 
usufruir daquele espaço, nomeadamente nas soluções que estão previstas em concreto. 
Não se está a dizer: pode-se fazer isto ou aquilo. Está a dizer-se: vai fazer-se isto! Não está 
em opção. A forma como está escrito é muito importante. Apela a uma consideração séria 
desta questão, porque existe agora uma oportunidade de o senhor Presidente da Câmara 
deixar um legado para as pessoas poderem usufruir da sua cidade, e não para criar 
problemas. 

A questão da rede viária tem, na generalidade, boas soluções, sendo a questão da 
marginal norte muito delicada, mas, tendo em conta a questão dos riscos, não haverá 
grande alternativa ao que foi apresentado. 

Supõe que a dualidade entre o urbano e o rural tenha em consideração a 
dimensão da proteção do património. 

Interroga-se se, com a alteração do trânsito no eixo Baleal/Ferrel, não se estará a 
prejudicar os negócios que já existem na zona. 

Não sabe se deixar a intervenção a realizar no estacionamento da praia do Baleal 
para o fim será a melhor solução. Deve ser uma prioridade encontrar-se uma solução para 
o estacionamento junto à praia do Baleal. 

O projeto para o fosso da muralha que foi apresentado ainda não foi discutido 
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pela Câmara Municipal. Já sabia que o senhor Presidente da Câmara não sabe o que quer 
para o fosso da muralha, mas isso não quer dizer que os outros membros da Câmara 
Municipal não tenham soluções. O Partido Social Democrata foi ouvir as pessoas e enviou 
os contributos para o senhor Presidente da Câmara. Parece-lhe estranha a metodologia 
de encomendar soluções a várias empresas sem primeiro dizer qual é o objetivo do 
Município. Esperava que, primeiro, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 
dessem a sua opinião e, só depois, fosse encomendado algo já pensado, tendo em conta a 
opinião das pessoas. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
De facto, os documentos que os membros da Assembleia Municipal receberam 

apenas dizem respeito à ORU e é só sobre isso que irá colocar questões. 
Está escrito que se pondera subdividir a parcela em duas partes e finalizar o 

edifício da antiga central elétrica, mas, pelo que que sabe, o executivo prevê fazer daquele 
espaço não só uma biblioteca, mas também um espaço com outros serviços, referido como 
intergeracional. Existe uma incoerência, porque se se vai dividir o espaço e se quer que 
ele tenha mais atividades ter-se-á uma minibiblioteca e outro tipo de espaços que gostaria 
de saber quais são. 

Relativamente à Rua 13 de Infantaria, em Peniche, fala-se na demolição de alguns 
edifícios, mas a muralha entra numa parte da estrada. Não se pode, obviamente, destruir 
a muralha, pelo que se interroga se haverá algum resultado em destruir os edifícios. 

O documento da ORU refere a deslocalização dos armazéns municipais, gostaria 
de saber se está pensado algum local. 

Relativamente ao eixo central da cidade, viu que existe um pequeno desvio 
depois da terceira rotunda de quem vem do Mercado Municipal, pelo que gostaria de 
saber se se está a desviar do acampamento de ciganos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
Não concorda nada com a rede viária que foi apresentada para a freguesia de 

Ferrel. Ou não conhecem o território ou o senhor Jorge Carvalho está mal informado. 
A via que querem construir atrás da urbanização Sol Village II é uma aberração, 

já existe a estrada que liga o Baleal a Peniche e a Avenida Monsenhor Bastos tem duas 
vias em cada sentido. 

A Rua da Cruz das Almas tem zonas muito estreitas e só com expropriações se 
consegue alargar. 

A zona do edifício sede da Freguesia de Ferrel tem muito trânsito, 
particularmente de manhã. 

O que queria era que fosse construída uma via que ligasse o Baleal ao IP6.  
Não houve referência a uma ARU para Ferrel. 
A freguesia de Ferrel é a zona do concelho que mais se tem desenvolvido e 

continua a ter construção civil. Espera que as novas construções tenham em atenção o 
futuro plano de pormenor do Baleal. 

Deveria haver um via a ligar Ferrel à urbanização Praia d’El-Rei. A povoação de 
Lagoa Seca, que tem cinco famílias, não tem acesso direto à sede do seu concelho. 
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Gostaria de ser consultado sobre os planos da rede viária para a freguesia de 
Ferrel. A circular de Ferrel deve ser pensada e repensada e não pode ser pelo sítio em que 
está marcada, porque é uma aberração e um atentado contra Ferrel. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
Felicitava a Câmara Municipal por, finalmente, se desenvolver um conjunto de 

trabalhos que serão úteis para o futuro. 
Não concorda com todas as soluções apresentadas. 
Uma das soluções mais estruturantes que deve ser definida não está consagrada, 

que é a Avenida Papa Paulo VI, em Peniche. A abertura desta artéria permitiria a 
resolução do problema criado com o acampamento existente no local. 

Também as estradas marginais da península de Peniche são estruturantes. A 
marginal norte está tratada, mas, em sua opinião, maltratada. A opção de passar por trás 
do Frei Rodrigo e passar a nascente do Santuário dos Remédios e da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche seria uma boa solução que criaria novas 
oportunidades. 

A Avenida Papa Paulo VI deveria ser aberta e ser ligada à Estrada Marginal 
Norte. 

A Estrada Marginal Sul também deve ser tratada de outra forma, deve ter espaços 
para a circulação de peões e bicicletas. 

A Avenida Papa Paulo VI e as estradas marginais são uma oportunidade de 
ligação ao centro da cidade. 

Se a Fortaleza de Peniche tivesse sido objeto de uma discussão mais profunda, se 
calhar, não se teriam tomado as decisões que foram tomadas. 

A Fortaleza de Peniche deve ser pensada como uma fonte estruturante, que traga 
mais pessoas a Peniche. 

Acha que é uma crítica justa a falta de mobilização das pessoas para participarem 
na discussão dos assuntos de interesse para o concelho, o que seria mais gratificante do 
que o orçamento participativo. 

A integração de um núcleo geológico na Fortaleza de Peniche, que foi proposto 
numa iniciativa realizada há pouco tempo, tem toda a legitimidade e toda a lógica. 
Também a barca que o Município vai recuperar poderá ficar num dos pavilhões da 
Fortaleza de Peniche. Isto é que deve ser discutido, o que se pretende fazer no futuro. 

Relativamente à unidade de execução do Baleal, afligiu-o a construção de um 
grande polo de desenvolvimento turístico num território pequeno e que já está um pouco 
saturado. 

Tem dúvidas sobre a necessidade de uma circular no Alto Veríssimo e Casal do 
Alto Foz, pelos interesses comerciais que estão instalados naquelas localidades e não é 
uma via que haja a consciência de ser perigosa. 

As dúvidas serão tiradas a partir do momento em que a discussão se vá fazendo 
e que haja a necessidade de estabelecer prioridades. Há a necessidade de hierarquizar as 
propostas para haver a oportunidade de tomar as decisões. 

A Rua 13 de Infantaria, em Peniche, é uma necessidade e uma oportunidade. O 
grande problema daquela artéria é a passagem pedonal. Lamenta que haja tanta 
resistência de quem tutela o património para ceder o mínimo que seja. O muro de suporte 
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do meio-baluarte da Misericórdia nem sempre teve aquela configuração. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Também não tem a sensação da necessidade da circular no Alto Veríssimo e Casal 

do Alto Foz. 
Não concorda com o que disse o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Ferrel, relativamente à circular da urbanização Sol Village II. 
Houve uma conferência, relativa ao impacto da subida do nível da água do mar 

na costa de Peniche, e, respondendo a uma pergunta sua, um dos conferencistas disse 
que no Baleal não deveria haver qualquer construção, porque é uma zona de altíssimo 
risco. Gostaria de saber se este facto está a ser considerado na carta de riscos do PDM. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que: 
Agradecia toda a informação que foi dada, por ser uma informação adicional, 

que nada tem a ver com a ORU, pelo que julga que não houve qualquer desrespeito para 
com a Assembleia Municipal pela informação adicional que foi dada, porque antecipa 
uma discussão que terá de haver no futuro. 

A ORU tem a ver com a operacionalização da ARU, pelo que deve ser vista a 
situação da Avenida Papa Paulo VI ou da Rua 13 de Infantaria. 

Relativamente à rede viária municipal, ficou satisfeito com a proposta para a 
Estrada Marginal Norte, porque preserva o património geológico e a segurança de quem 
utiliza aquela via. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Lembrou que neste ponto da ordem do dia não haverá votação. O assunto foi 

agendado para que a Assembleia Municipal tivesse conhecimento da ORU. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Felicitava o trabalho que está a ser realizado, porque há muito trabalho já feito e 

bem feito, o que tem de ser sublinhado. 
Concorda que deve haver a participação da população, porque quanto mais 

participado for o debate melhores serão as soluções. Há que encontrar mecanismos de 
auscultação das populações, que garantam que as soluções encontradas são as que 
correspondem às espectativas das populações. 

Acha um exagero que se diga que não há ideias, porque ideias há, podem é não 
ter sido postas em prática. 

A primeira fase do fosso da muralha de Peniche demorou muitos mais anos a ser 
executada do que a segunda demorou até agora. 

O que é importante é que, reconhecendo as fragilidades deste processo, não se 
deixe de valorar as oportunidades que ele trás. Se, por ventura, houve menos discussão, 
há que aproveitar os momentos seguintes para que essa discussão seja feita. 

 
Ademar Marques (PSD): 
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Disse que: 
Começou por elogiar o trabalho apresentado, porque o considera meritório e 

concorda com a generalidade das questões. Mas, as grandes questões, têm de ser 
discutidas de outra forma. 

Também elogiou a disponibilidade do senhor Presidente da Câmara para a 
discussão pública, na sequência da sugestão apresentada pela senhora Célia Martins, 
relativa à ARU. 

Se o senhor Sérgio Leandro está satisfeito com a não disponibilização da 
informação, ele não está, e está no direito de considerar que, se ia ser hoje apresentado, 
deveria ter sido disponibilizado, para poder ser discutido com consciência do que está a 
ser analisado. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
Está de acordo com a realização de um concurso de ideias para o fosso das 

muralhas. Não lhe passa pela cabeça que quem concorrer àquele concurso não vai fazer 
um levantamento do sentir das pessoas do concelho, pelo que a proposta terá em conta o 
que as pessoas do concelho pensam. 

A alternativa à Estrada Marginal Norte deve passar junto à Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. 

Não lhe parece que a solução para os problemas do trânsito do Baleal seja ligar a 
Avenida da Praia à rotunda do Casal da Ponte. Seria minimizar o problema, mas não 
resolvê-lo. A solução seria ligar os Casais do Baleal à rotunda de Porto de Lobos. Uma 
aspiração muito antiga, que não deve ser abandonada. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU):  
Disse que: 
As sucessivas alterações à legislação referente ao ordenamento do território 

fizeram com que muitas das soluções que poderiam ter sido implementadas no concelho 
fossem abandonadas. 

Ficou triste com o que disse o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel. 
É um cidadão do concelho de Peniche e tem feito tudo o lhe é possível sem qualquer 
discriminação. 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel esteve presente numa 
reunião da Câmara Municipal, onde lhe foi apresentado este assunto, mas não apresentou 
qualquer contributo. 

A equipa que está a realizar este trabalho tem a sua total confiança. 
A culpa de a apresentação ser maior do que o que estava nos documentos 

enviados aos membros da Assembleia Municipal é sua. A sua intenção foi partilhar o 
trabalho que já está feito. Não quis desrespeitar ninguém dando informação em excesso. 
Não pretendeu apontar o caminho, mas partilhar a informação que existe, para que todos 
fiquem mais enriquecidos. 

O cruzamento do Alto Veríssimo, para a Bufarda e para os Casais de Júlio, não 
tem nenhuma margem para outra solução, nomeadamente uma rotunda. O desvio do 
Casal do Alto Foz e Alto Veríssimo é importante, por não haver outra solução. 

A ligação dos Casais do Baleal a Porto de Lobos não se concretizou por existirem 
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diversos problemas. A solução agora apresentada poderá ter condições de se concretizar 
num curto ou médio prazo. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que o trânsito na rotunda do Casal da Ponte poderá ficar mais complicado 

se se canalizarem para lá as viaturas provenientes do Baleal. 
 

3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA 

AOS EDIFICADOS ABRAN GIDOS PELA MAJORAÇÃO  E PELA MINORAÇÃO DAS 

TAXAS DE IMI,  PARA O ANO DE 2017:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro 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 19 de outubro de 2016. 

 
Deliberação n.º 37/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e quatro (24) votos a favor, aplicar a todos 
os prédios ou frações identificados na listagem elaborada pela Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística do Município de Peniche, que aqui se dá por reproduzida e de que se 
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, a majoração ou minoração, conforme 
indicado na referida listagem, da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, previstas no 
n.os 6 e 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. (Doc. 8) 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 38/2016: 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 minutos do dia quinze de novembro, a senhora 
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, para 
constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 
passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes 
Teodoro, 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, 
 

         (assinado no original)                                         (assinado no original) 
    _____________________________________   _____________________________________ 


