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ATA  N.º  2/2015 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D A  
A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 6  D E  F E V E R E I R O  2 0 1 5 :  
 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, 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) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente Presidente 
e Primeiro Secretário 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), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Célia Sousa 
Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva 
Estrelinha (PS), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), 
Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), 
Licínio Pereira (CDU), Inês Fitas Cação (CDU), Marcelino Lourenço Pereira (PSD), Nuno 
Miguel Vitória Carriço (PS) e Célia Maria Bernardo Lourenço (PS) reuniu-se, 
ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de antes da ordem do dia. 
2.º - Período de intervenção do público. 
3.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 do projeto de Regulamento de Atribuição das Casas 
Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga; 

3) Apreciação e votação do projeto de Regulamento da Comissão de 
Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche; 

4) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2015; 
5) Autorização para a abertura de procedimento concursal para recrutamento 

de um assistente operacional, com contrato de trabalho por tempo resolutivo certo, para 
ocupar um posto de trabalho no Cemitério Municipal/Departamento de Energia e 
Ambiente; 

6) Autorização para a abertura de procedimento concursal para recrutamento 
de dois assistentes operacionais, com contrato de trabalho por tempo resolutivo certo, 
para ocuparem postos de trabalho no Setor de Educação/Departamento Administrativo 
e Financeiro; 

7) Autorização para a abertura de procedimento concursal para recrutamento 
de um assistente operacional, com contrato de trabalho por tempo resolutivo certo, para 
ocupar um posto de trabalho no Setor Técnico Operativo/Departamento de Energia e 
Ambiente; 

8) Autorização para a abertura de procedimento concursal para recrutamento 
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de dois assistentes operacionais, com contrato de trabalho por tempo resolutivo certo, 
para ocuparem postos de trabalho no Setor de Execução de Obras/Departamento de 
Obras Municipais; 

9) Autorização para a abertura de procedimento concursal para recrutamento 
de um assistente operacional, com contrato de trabalho por tempo resolutivo certo, para 
ocupar um posto de trabalho no Setor de Higiene e Limpeza/Departamento de Energia 
e Ambiente; 

10) Autorização para a abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um assistente operacional, com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para ocupar um posto de trabalho no Serviço de 
Metrologia/Departamento Administrativo e Financeiro; 

11) Autorização para a abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um técnico superior, com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para ocupar um posto de trabalho no Setor de Fiscalização de 
Obras/Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; 

12) Autorização para a abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um técnico superior, com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para ocupar um posto de trabalho no Setor de Planeamento e Intervenção 
Social/Departamento Administrativo e Financeiro; 

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

A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta e cinco minutos, encontrando-se na sala vinte e três dos vinte e cinco membros 
que compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

O senhor Paulo Balau (PSD) compareceu no decurso da reunião, quando decorria 
o período de apresentação de moções e votos, e passou de imediato a participar nos 
trabalhos. 

Não compareceu à reunião a senhora Ana Cristina Maia da Costa (CDU), tendo 
a Mesa informado que havia considerado a falta justificada, nos termos da alínea j) do n.º 
1 do artigo 29.ºdo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O senhor João Gomes (PS) só participou na reunião até à uma horas e quinze 
minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto treze da ordem de trabalhos. 

O senhor Pedro Henrique Lourenço Barata (PS) 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), Inês Fitas Cação (CDU), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD), Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) e Célia Maria Bernardo Lourenço (PS) 
encontravam-se a substituir os senhores Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), 
Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Paulo Jorge Leal Rodrigues (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. Os senhores Laura 
Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), Ana Filipa 
Ferreira Nicolau (PS) e Humberto Martins Perdigão (PS), por serem os membros que se 
seguiam nas respetivas listas, também comunicaram as suas ausências. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
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Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 1 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 Sofia Cecílio Barradas (PSD). 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Segundo Secretário da Mesa, 

senhor Paulo Rodriguês (PSD), a senhora Presidente da Mesa solicitou ao representante 
do grupo do Partido Social Democrata que indicasse um substituto, nos termos do n.º 3 
do artigo 17.º do Regimento, tendo sido indicada a senhora Célia Sousa Martins que, de 
imediato, assumiu funções na mesa. 

 
PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 
Foram presentes as atas n.os 8, 9 e 10/2014 das reuniões realizadas nos dias dez 

de outubro e vinte e um e vinte e quatro de novembro, 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. 

 
Postas à discussão usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Disse que gostaria que ficasse registado na respetiva ata que, na reunião de 21 de 

novembro de 2014, para além de ter referido que a Oeste CIM não esteve representada 
na Portugal Agro, também referiu que o concelho da Lourinhã estava muito bem 
representado no referido evento, e que, na sua intervenção registada na folha quinze da 
mesma ata, conste que ele referiu que existe uma dívida do Município à Freguesia de 
Atouguia da Baleia. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que foram introduzidas na ata n.º 9/2014, da reunião do 21 de 

novembro de 2014, as observações indicadas pelo senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
Ata n.º 8/2014 – Aprovada, por maioria, com sete (7) abstenções, dos senhores 

Licínio Pereira, Inês Cação, Marcelino Pereira, Henrique Estrelinha, Nuno Carriço, Célia 
Lourenço e Pedro Barata, e dezasseis (16) votos a favor, dos restantes membros da 
Assembleia Municipal presentes. 
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Ata n.º 9/2014 – Aprovada, por maioria, com cinco (5) abstenções, dos senhores 
Licínio Pereira, Inês Cação, Célia Martins, Marcelino Pereira e Célia Lourenço, e dezoito 
(18) votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes. 

Ata n.º 10/2014 – Aprovada, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores 
Licínio Pereira, Marcelino Pereira e Célia Lourenço, e vinte (20) votos a favor, dos 
restantes membros da Assembleia Municipal presentes. 

 
EXPEDIENTE :  

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

desde a última sessão ordinária se encontrava disponível para consulta, dispensando-se 
a sua leitura, por ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia 
Municipal um memorando dos documentos recebidos. 

 
MOÇÕES ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU 

PESAR :  
 
A Assembleia passou à apreciação do assunto em epígrafe, tendo-se verificado 

as seguintes intervenções: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Informou a Mesa de que as senhoras Mariana Rocha e Arminda Braz, ambas da 

Coligação Democrática Unitária, receberam os documentos refentes à ordem do dia, mas 
não receberam a convocatória e a ordem de trabalhos da presente sessão da Assembleia 
Municipal. 

Apresentou um voto de congratulação pela realização de mais um Carnaval de 
Peniche. Disse que o Carnaval de Peniche, embora ainda longe da tradição de outros 
tempos, está gradualmente a retomar uma tradição popular, o que saúda. Saudou, 
também, a organização do Carnaval de Peniche, pela eficácia como as atividades 
decorreram, nomeadamente os corsos. 

Apresentou, ainda, um voto de louvor pela atribuição da Comenda da Ordem de 
Mérito ao senhor João Augusto Tavares Barradas. Disse que o senhor João Augusto 
Tavares Barradas, como autarca, fica marcado pela sua entrega à causa pública, o que fez 
de uma forma honesta, frontal e cooperante. Acrescentou que, também na área do 
associativismo, o senhor João Augusto Tavares Barradas é uma pessoa que lhe tem 
merecido todo o respeito, também pela forma cooperativa e interveniente com que põe 
as suas competências ao serviço da comunidade. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que se sente orgulhosa por mais um munícipe de Peniche receber do senhor 

Presidente da República a Comenda da Ordem de Mérito. Lembrou que também o senhor 
Rogério Cação já recebeu a mesma comenda, sublinhando que é sempre motivo de 
orgulho quando um munícipe de Peniche recebe estas distinções. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que também quer registar com muito agrado a homenagem que a 
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Presidência da República fez ao poder autárquico e o facto de Peniche ver mais um filho 
seu homenageado, o que deve encher a todos de orgulho e satisfação. 

Sublinhou a dedicação, o empenho e a disponibilidade que o senhor João 
Augusto Tavares Barradas, enquanto autarca, com humildade e disponibilidade plena, 
sempre entregou ao cargo e às pessoas da sua terra. 

Referiu que foi bom, de facto bastante bom, ter trabalhado com o senhor João 
Augusto Tavares Barradas, quando ambos eram autarcas, tendo sido um momento alto 
da sua vida política esta partilha de trabalho com o senhor João Augusto. 

Lembrou que, quando o senhor João Augusto Tavares Barradas foi Presidente da 
Câmara Municipal de Peniche, não era fácil ser autarca, porque as dificuldades eram 
muitas, uma vez que todos os concelhos do país estavam numa situação de 
desenvolvimento muito débil, havendo muitas necessidades básicas para suprir. 

Disse que o senhor João Augusto Tavares Barradas sempre dedicou a sua vida a 
tentar dar o seu contributo para o bem comum, para uma vida em sociedade melhor, o 
que ainda hoje faz. 

Frisou o estilo de fazer política que o senhor João Augusto Tavares Barradas 
sempre utilizou, de tentar unir as pessoas, após os atos eleitorais, num interesse e objetivo 
único que era Peniche. 

Referiu que o senhor João Augusto Tavares Barradas foi um presidente de 
câmara que teve visão, que soube olhar o concelho como um todo e soube criar condições 
para um desenvolvimento futuro que fosse mais equilibrado e mais sustentado. 

Disse, ainda, que o senhor João Augusto Tavares Barradas também cometeu erros 
na sua ação autárquica, mas que a vida o ensinou que o não cometer erros é o apanágio 
dos inúteis, dos que nada fazem, mas o senhor João Augusto fez, e fez maioritariamente 
bem. 

Sugeriu que, em vez de um louvor, como propôs o senhor Rogério Cação, a 
Assembleia Municipal vote uma congratulação pela atribuição da Comenda da Ordem 
de Mérito ao senhor João Augusto Tavares Barradas pelo senhor Presidente da República. 

 
Marcelino Pereira (PSD): 
Disse que a bancada do Partido Social Democrata felicita a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche por se ter proposto e ter recebido a 
Certificação ISO 9001:2008, relativa ao transporte de doentes em ambulatório e em 
emergência, atribuída pelo Bureau Veritas Certification, o que confirma a excelência do 
trabalho que os Bombeiros de Peniche prestam à comunidade. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Propôs um voto de louvor ao munícipe Fábio Veríssimo, árbitro da Associação 

de Futebol de Leiria, que, no passado mês de Janeiro, recebeu as insígnias da FIFA para 
ser árbitro internacional. Disse que é uma honra merecida e desejou boa sorte ao senhor 
Fábio Veríssimo nas competições europeias que for arbitrar. 

Saudou três iniciativas realizadas no concelho de Peniche, concretamente a 
terceira edição do Festival de Sopas, que classificou como uma importante forma de 
dinamização associativa; a apresentação pública do projeto Life Berlengas, que tem o 
envolvimento da Câmara Municipal de Peniche, e a passagem pelo concelho de Peniche 
da Tocha da Liberdade, uma iniciativa europeia, dinamizada localmente pela Câmara 
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Municipal de Peniche com a URAP, através do protocolo estabelecido, e teve o apoio de 
diversas coletividades e autarquias do concelho. Realçou as exposições que estão patentes 
na Fortaleza de Peniche e no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata também saúda a entrega das insígnias da 

FIFA ao senhor Fábio Veríssimo. Referiu que, no dia 21 de novembro de 2014, foi 
apresentado à Assembleia Municipal um voto de louvor ao senhor Fábio Veríssimo por 
ter integrado um quadro de 23 árbitros das competições profissionais de futebol, o que 
significa que a sua carreira vai de vento em popa e espera que haja muitas oportunidades 
para a Assembleia Municipal continuar a saudar as suas conquistas. 

Sublinhou o trabalho do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche para obter 
fundos para o pagamento do restauro da igreja de São Pedro e disse que, por esse facto, 
o Partido Social Democrata também se associa à saudação à organização do Festival das 
Sopas. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o Partido Socialista aprova todos os votos propostos. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que registava o facto da Assembleia Municipal de Peniche aprovar um voto 

de congratulação ao Comendador João Augusto Tavares Barradas, o que lhe será 
transmitido, assim como todos os outros votos apresentados. 

 
OUTROS ASSUNTOS DE IN TERESSE PARA A AUTAR QUIA :  

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 
 
Paulo Balau (PSD): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara qual o desenvolvimento, desde a 

última sessão ordinária da Assembleia Municipal, do processo da segunda fase da 
recuperação do fosso da muralha de Peniche, particularmente se já se sabe o que se quer 
fazer e como fazer, para que tudo esteja preparado quando houver a oportunidade de 
uma candidatura para cofinanciamento da obra. 

Disse que a primeira fase da recuperação do fosso da muralha de Peniche ainda 
não está terminada, uma vez que faltam alguns aspetos, nomeadamente na zona a norte 
da Ponte Velha, para dar alguma dignidade àquele local. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Perguntou qual o ponto de situação da utilização futura da capela do antigo 

Convento de São Bernardino pelo povo daquela localidade, uma vez que se trata 
propriedade privada e julga que a vigência do protocolo que foi celebrado para o efeito 
termina no próximo verão. 

Gostaria de ter resposta a dois ofícios que a Junta de Freguesia de Atouguia da 
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Baleia remeteu à Câmara Municipal, concretamente sobre a vedação, por um particular, 
de parte da regueira do Poço, em Atouguia da Baleia, que pertence ao domínio público 
hídrico, e a resolução do problema de falta de manutenção dos espaços verdes da 
urbanização do Botado, na Consolação, uma vez que já lhe foram enviados os pareceres 
dos técnicos do Município que referem que a responsabilidade da manutenção daqueles 
espaços é do Município de Peniche. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que parte da iluminação pública da Avenida do Mar, em Peniche, há mais 

de um ano, que não está ligada, assim como no Parque da Prageira, no IP6 junto à rotunda 
do Casal da Ponte e na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. Sugeriu que se alerte 
quem tem responsabilidade para a manutenção da iluminação pública do concelho para 
que este serviço seja reposto, até porque o piso da Avenida Monsenhor Bastos está numa 
situação deplorável. Acrescentou que o pontão de acesso à ilha do Baleal continua com 
problemas e perguntou quando será resolvida essa situação, nomeadamente a sua 
iluminação. 

Perguntou por um inquérito que foi solicitado na sessão ordinária de junho de 
2014 da Assembleia Municipal, relativo a dois pedidos para licenciamento de duas festas 
a realizar no Baleal, um em nome da União Juvenil de Ferrel e outro em nome da 
Associação Joias de Ferrel. 

Referiu que o Serviço de Emprego, em Peniche, abre à terça e à sexta-feira, se 
existirem solicitação de entrevistas, mas que, na passada sexta-feira, não abriu e os 
utentes ficaram à porta a aguardar em vão. Disse que é lamentável que um serviço 
público apenas abra se tiver marcações prévias, mas, mesmo existindo marcação, não seja 
segura a sua abertura. Sugeriu que se alerte o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional sobre esta situação. 

Disse que, quando chove muito, existe a acumulação de águas pluviais em 
diversas zonas da cidade de Peniche, nomeadamente na Rua dos Hermínios, Rua 1.º de 
Dezembro, Avenida Monsenhor Bastos, Bairro da Prageira e Rua da Alegria. Perguntou 
o que se passa para que estas situações aconteçam. 

Perguntou o motivo de não se ter estendido a proteção dunar que foi feita na 
zona da praia da Cova de Alfarroba até ao Baleal. 

Disse que a bancada do Partido Socialista gostaria de ter acesso aos mapas de 
trabalhos feitos com as juntas de freguesia, referentes aos últimos seis meses. 

Sublinhou que é importante salvaguardar o acesso da população de São 
Bernardino à capela do antigo Convento e informou que a propriedade se encontra 
incluída na bolsa de terras do Ministério da Agricultura, para venda. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente à utilização da capela do antigo Convento de São Bernardino, 

disse que, oportunamente, se realizará uma reunião com a empresa 
Estamo - Participações Imobiliárias, S.A., atual proprietária do imóvel, para se fazer um 
ponto de situação do processo. 

- Existem três níveis de intervenção relativamente à segunda fase da recuperação 
do fosso da muralha de Peniche. Já reuniu com o senhor Presidente do Conselho de 
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Administração da Docapesca, atual entidade administrante da zona portuária, para saber 
qual será a entidade promotora e a configuração do que é possível fazer e que seja 
elegível. A concretização da segunda fase da recuperação do fosso da muralha de Peniche 
é um objetivo de mandato, sendo que o como e o quê estão indexados ao que é elegível. 
No próximo dia 11, a senhora Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro virá ao Oeste, para se reunir com os senhores 
presidentes de câmara, e, no mesmo dia 11, à tarde, no auditório do Centro de Cultura e 
Congressos de Caldas da Rainha, realizar-se-á uma sessão pública para apresentação do 
Plano de Ação do Centro. 

- Relativamente à zona do fosso da muralha de Peniche a norte da Ponte Velha, 
faltam retirar algumas pedras, o que tem sido feito de acordo com a disponibilidade de 
recursos. 

- Sobre a regueira do Poço, em Atouguia da Baleia, está a decorrer um processo 
e, na próxima segunda-feira, apresentará à Câmara Municipal uma informação, que irá 
solicitar à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, sobre o 
processo, informação que será partilhada com a Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 

- A manutenção dos espaços verdes da Consolação é uma matéria a analisar com 
a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, nomeadamente a sua inclusão na delegação 
de competências da Câmara Municipal à Junta de Freguesia. 

- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, tem acompanhado a situação da 
iluminação pública no concelho, que é uma questão recorrente nas reuniões da Câmara 
Municipal, e existe uma relação do Município com a EDP para se tentar superar as falhas 
existentes. 

- Julga que todos perceberam o que aconteceu na organização de duas festas a 
realizar no Baleal, no ano 2014, pelo que pensava que o assunto já estava encerrado. Vai 
solicitar à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro uma 
informação sobre o processo. 

- A Câmara Municipal tem manifestado junto do Governo da República e do IEFP 
o seu desagrado pela forma de funcionamento do Serviço de Emprego de Peniche, mas, 
pelas atitudes tomadas, fica registado que o IEFP considera não valorizar as situações de 
desemprego no concelho de Peniche, não atendendo à sua especificidade e às 
dificuldades de mobilidade dos desempregados, pelo que é um serviço que não se está a 
coadunar com a dignidade que os desempregados merecem. A senhora Vereadora Clara 
Abrantes irá reforçar esta questão junto do IEFP e saber o que se passou na passada 
sexta-feira e se é uma situação recorrente. 

- Foi adjudicada pelo Município de Peniche, em substituição da Agência 
Portuguesa do Ambiente, a colocação de regeneradores dunares, no âmbito da 
recuperação de zonas atingidas pelas intempéries do ano passado, o que está a ter um 
impacto positivo. A Câmara Municipal continuará a dar atenção à proteção dunar. 

- Os projetos para a obra no pontão de acesso à ilha do Baleal e de enrocamentos 
já estão concluídos. Embora o Município de Peniche tenha sido convidado a substituir-se 
à Agência Portuguesa do Ambiente para fazer essas intervenções, assumindo a APA o 
acompanhamento de toda a situação, a relação da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo com a Agência Portuguesa do 
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Ambiente tem sido um autêntico romance, o que fez com que os projetos tenham tido 
atrasos, por falta de informações, que, por vezes, são perdidas, e que o Município de 
Peniche tem de voltar a solicitar. Neste momento, a situação dos pareceres já está 
ultrapassada. 

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

Câmara, disse que: 
- A iluminação pública no concelho de Peniche é boa, mas tem falhas habituais 

nesta época do ano, tendo existido dois problemas anormais no Parque Urbano e no 
Parque da Prageira, mas que já estão resolvidos. 

- A Câmara Municipal não está a fazer um esforço de contenção de custos com a 
iluminação pública, até porque, em 2014, o valor despendido pelo Município de Peniche 
com este serviço público foi superior a 600 mil euros. 

- Já solicitou ao senhor Diretor do Departamento de Energia e Ambiente que 
agende uma reunião com a EDP para se tentar evitar que algumas situações de falhas na 
iluminação pública se repitam. 

- Irá solicitar ao senhor Diretor do Departamento de Obras Municipais que 
disponibilize os mapas de obras dos últimos seis meses. 

 
Célia Martins (PSD): 
Perguntou pelo ponto de situação do Plano de Urbanização do Vale do Grou, 

tendo em conta a intenção manifestada pelo senhor Presidente da Câmara em aprovar 
este plano à luz da anterior legislação. 

Disse que, no seguimento do que foi proposto em reunião da Câmara Municipal, 
pela senhora Vereadora Cristina Leitão, a bancada do Partido Social Democrata propõe 
ao executivo municipal que se equacione as condições necessárias para se desenvolver o 
processo de orçamento participativo e, consequentemente, afetar uma verba, para este 
fim, no Orçamento Municipal para 2016. 

Explicou que o orçamento participativo é um processo através do qual os 
munícipes colaboram na tomada de decisão sobre a aplicação de uma parte das despesas 
do investimento do Município e os cidadãos podem participar através da apresentação 
de propostas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no concelho de Peniche. 
Pela experiência de outros municípios, as propostas apresentadas traduzem, 
basicamente, necessidades ou expectativas que estas pessoas ou a comunidade em geral 
têm. Essas propostas são depois objeto de uma análise técnica, fundamentada por parte 
dos serviços municipais, e alvo de uma votação pública. Os projetos mais votados, desde 
que não ultrapassem a verba estipulada, serão integrados nas propostas de orçamento 
municipal e de plano de atividades para o ano seguinte. 

Acrescentou que, neste sentido, e por considerarem que se trata de um 
instrumento que contribui para a participação ativa e responsável dos munícipes nos 
processos de governança municipal, a bancada do Partido Social Democrata justifica 
assim esta proposta. 

Relembrou a necessidade da colocação de uma passagem para peões no Casal do 
Alto Foz, para facilitar o atravessamento da EN 247 com alguma segurança. 

Alertou para o facto de não ter sido atendido o pedido efetuado à Câmara 
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Municipal, na sessão temática da Assembleia Municipal, realizada em outubro de 2014, 
para que fosse disponibilizado à Assembleia Municipal o cronograma do processo de 
revisão do PDM (Plano Diretor Municipal), os valores até agora gastos para a execução 
dos mesmos e os custos previstos. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Informou que solicitou aos serviços do Município um cartão que o identifica 

como membro da Assembleia Municipal de Peniche, porque entende que, na qualidade 
de membro de um órgão fiscalizador, é importante poder identificar-se em caso de 
necessidade. 

Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara: 
- O Ministério da Administração Interna ou a Polícia de Segurança Pública 

comunicaram ao senhor Presidente da Câmara que iriam fazer uma fiscalização ao 
acampamento de cidadãos de etnia cigana? Se sim, qual o resultado dessa fiscalização? 

- Quantas barracas existem no acampamento de cidadãos de etnia cigana, 
localizado na Fonte Boa, na cidade Peniche, e quantas existiam no final do último 
mandato? 

- O Regulamento da Venda Ambulante do Município de Peniche já está a ser 
cumprido? 

- Qual a utilização que vai ser dada ao edifício escolar do Casal da Vala? 
- Existe algum plano para o arranjo do espaço exterior da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar? 
- As medidas e os compromissos do PAEL estão a ser todos cumpridos? 
- Qual a justificação para, no mês de janeiro, terem sido pagos 5331,00 euros em 

horas extraordinárias, referentes ao mês de dezembro? 
 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que a Comissão Municipal de Trânsito deveria estudar os sentidos da 

circulação de trânsito automóvel e estacionamento no centro histórico da cidade de 
Peniche. 

Referiu que o preocupa a erosão das arribas na zona do Frei Rodrigo, na 
península de Peniche, e sugeriu que se comece a pensar, com urgência, no desvio da 
Estrada Marginal Norte naquela zona. Referiu, ainda, que o miradouro do Frei Rodrigo 
serve de parque de estacionamento, incluindo para autocaravanas, o que provoca mais 
pressão sobre a arriba. 

Lembrou a sugestão do senhor Henrique Estrelinha, em sessão anterior da 
Assembleia Municipal, de o Município colocar obstáculos em alguns locais da Estrada 
Marginal Norte, para impossibilitar o estacionamento de automóveis sobre as arribas. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Já recebeu o relatório da primeira fase do Plano de Urbanização do Vale do 

Grou, que está a ser feito pelo Município de Peniche com a colaboração da empresa 
Quaternaire, e o assunto será presente, brevemente, em reunião da Câmara Municipal e 
será prestada uma informação à Assembleia Municipal. 

- A equipa responsável pela revisão do PDM estará presente na reunião ordinária 
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da Câmara Municipal, de 13 de abril de 2015, para dar a conhecer o ponto de situação do 
trabalho já realizado sobre o assunto, o que será partilhado com a Assembleia Municipal.  

- Desde a aposentação do ex-diretor do extinto Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a equipa interna de trabalhadores do Município adstrita ao 
planeamento urbanístico está a ser apoiada por uma equipa externa, contratada pelo 
Município, sob a orientação do professor doutor Jorge Carvalho, estando o referido 
ex-diretor, engenheiro José Pires, a colaborar pro bono com a equipa. 

- A Câmara Municipal irá desenvolver um orçamento participativo, sendo que é 
um processo muito exigente, ao nível de planificação, afetação de recursos e pelas 
expectativas que cria. 

- Não teve conhecimento prévio de qualquer diligência do Ministério da 
Administração Interna desenvolvida no acampamento de cidadãos de etnia cigana. 
Posteriormente, em sede do Conselho Municipal de Segurança, foi feita uma informação 
sobre as razões que levaram àquela intervenção. 

- O projeto inicial do arranjo do espaço exterior da Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar é financeiramente incomportável para o Instituto Politécnico de Leiria 
e o Município também não tem condições para o executar, contudo têm sido feitas 
intervenções de manutenção, quando necessário. 

- Irá solicitar uma informação sobre a questão das horas extraordinárias. 
- O Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

(POSEUR) prevê que as intervenções no litoral serão as que estão associadas ao risco, e a 
Estrada Marginal Norte é uma dessas situações. O senhor Presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente virá a Peniche para se elaborar uma agenda da relação do 
Município com a APA, onde se inclui também a questão da albufeira de São Domingos e 
intervenções no litoral. Os recursos do Município não são ilimitados e existe um conjunto 
de intervenções em execução, mas, dentro das disponibilidades, serão efetuadas 
intervenções pontuais junto à Estrada Marginal Norte, quando necessárias. 

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

Câmara, disse que: 
- Por se tratar de uma estrada nacional, irá colocar superiormente a questão da 

implantação de uma passagem para peões no Casal do Alto Foz. 
- O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o Regime jurídico de 

acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, obriga à elaboração 
de um novo regulamento municipal relativo à venda ambulante.  

- Não está prevista qualquer outra utilização para o edifício escolar do Casal da 
Vala para além da atividade letiva e a Câmara Municipal está a trabalhar para que esta 
seja reposta. 

- A Comissão Municipal de Trânsito, na sua reunião de 13 de janeiro de 2015, já 
debateu algumas questões relacionadas com a intervenção do senhor Vítor Mamede e, 
oportunamente, serão tomadas algumas decisões e medidas que se impõem. 

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

Câmara, disse que o Pelouro da Ação Social e o Setor de Planeamento e Intervenção Social 
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têm vindo a acompanhar a evolução do acampamento de cidadãos de etnia cigana, sito 
na Fonte Boa, em Peniche, tendo a última verificação sido feita no ano 2013 e, atualmente, 
está a ser feita uma atualização de dados. Informou que existem 23 agregados com 
pedidos de habitação social e, em 2013, existiam 29 barracas, mais 3 arrecadações e cerca 
de 110 pessoas. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Relativamente à referência do senhor Presidente da Câmara sobre a colaboração 

pro bono de um aposentado, que foi trabalhador do Município, perguntou se existe 
suporte legal para esta colaboração, uma vez que o artigo 78.º do Estatuto da 
Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, na redação que 
lhe foi dada pelo artigo 4.º da Lei n.º 11/2014, de 6 de março, estipula que “os 
aposentados, reformados, reservistas fora de efetividade e equiparados não podem 
exercer funções públicas para quaisquer serviços da administração central, regional e 
autárquica…” e não tem conhecimento de esta norma legal ter sido alterada. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes 

Teodoro: 
Por solicitação da senhora Presidente da Mesa, informou que o artigo 78.º do 

Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, foi 
novamente alterado, pelo artigo 81.º Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e passou a 
estipular que “os aposentados, reformados, reservistas fora de efetividade e equiparados 
não podem exercer atividade profissional remunerada para quaisquer serviços da 
administração central, regional e autárquica…” 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- Entende a preocupação do senhor Presidente da Câmara sobre o orçamento 

participativo, porque o Partido Social Democrata também quer que os procedimentos 
sejam realizados de forma ponderada e quer dar oportunidade à Câmara Municipal de 
constituir, com tempo, uma equipa de projeto, para analisar o planeamento do processo 
e as normas de participação e, é por essa mesma razão, que se está a apresentar esta 
proposta no início do ano. 

- Pelo facto do senhor Presidente da Câmara ter decidido subscrever uma carta 
de compromisso para a constituição da Rede de Autarquias Participativas, que visa 
promover processos de democracia participativa, julga que o orçamento participativo é 
uma oportunidade de se passar das palavras aos atos. 

- O pedido para a colocação de uma passagem para peões no Casal do Alto Foz 
foi feito por si, há precisamente um ano, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
fevereiro de 2014, tendo o senhor Presidente da Câmara dito, na altura, que iria transmitir 
essa necessidade à empresa Estradas de Portugal, I.P. Contudo, parece que o senhor 
Presidente da Câmara não atendeu a esse facto e já passou um ano. 

- Relativamente à questão da revisão do PDM, o senhor Presidente da Câmara já 
respondeu a uma questão que tencionava colocar no primeiro ponto da ordem do dia, 
sobre o facto de, ao fim destes últimos meses e depois de uma sessão temática da 
Assembleia Municipal sobre urbanismo e do compromisso do senhor Presidente da 
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Câmara sobre a prioridade a dar ao processo de revisão do PDM, não estar incluído na 
informação do presidente da câmara nem no relatório de atividades municipais, 
referências ao processo de revisão do PDM, ou as que existem são muito escassas. 

- Sobre a equipa externa contratada pelo Município, e não obstante a opção em 
apostar em mais uma equipa técnica especializada, liderado pelo professor Jorge 
Carvalho, que tem um currículo muito reconhecido neste assunto, considera que a 
contratação deveria ter sido feita com o tempo necessário para a ponderação da melhor 
solução, uma vez que, seguramente, há meses que se sabia do pedido de aposentação do 
senhor engenheiro José Pires, pelo que considera que o senhor Presidente da Câmara 
deveria ter preparado a sucessão e evitado mais este impasse. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Quer manifestar, publicamente, o seu grande apreço pela disponibilidade que 

alguns técnicos têm para com a causa pública, uma vez que estão numa situação de 
aposentação e continuam a trabalhar para o Município de Peniche, como é o caso dos 
senhores engenheiros João Raminhos e José Pires. 

- Só após a aposentação do senhor engenheiro José Pires é que pôde nomear um 
novo dirigente, em regime de substituição, tendo deixado de existir um departamento 
para passar a existir uma divisão. 

- Oportunamente será desencadeado um concurso para preenchimento da vaga 
de chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. 

- Não existem condições para se proceder a outras contratações para além das de 
prestação de serviços externos. 

- A contração do professor doutor Jorge Carvalho foi feita após uma consulta à 
consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, professora doutora Fernanda 
Paula Oliveira. 

- O Município aderiu ao projeto Portugal Participa e assinou a carta de 
compromisso para a criação da Rede de Autarquias Participativas, para beber experiências, 
partilhar dificuldades e obter elementos para a realização de um melhor trabalho. 

 
Licínio Pereira (CDU): 
Salientou o trabalho realizado pelo Município na pintura de sinalética horizontal 

em algumas estradas da freguesia de Atouguia da Baleia, concretamente no Casal da 
Vala, Casal Moinho e Lugar da Estrada e na EM 571, entre Bôlhos e a EN 114, ficando 
reforçada a segurança rodoviária. 

Referiu o facto de a Câmara Municipal ter atribuído ao Sporting Clube da Estrada 
um subsídio, no valor de vinte mil euros, que irá reforçar a ação daquela coletividade do 
ponto de vista social, cultural, recreativo e desportivo. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que os membros da Assembleia Municipal não devem fazer réplicas ao 

senhor Presidente da Câmara sobre assuntos que não foram colocados por eles, mas, se 
querem esclarecimentos sobre outros temas referidos pelo senhor Presidente da Câmara 
na sua intervenção, devem inscrever-se mais tarde, para não prejudicar o andamento dos 
trabalhos. 
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Manifestou o seu regozijo, como Presidente da Junta de Freguesia de Peniche e 
como ex-Presidente da Junta da extinta Freguesia de Ajuda, pela obra que está ser 
executada para reabilitação do antigo reservatório elevado de Peniche e da zona 
envolvente. 

Manifestou, ainda, o seu regozijo e da Junta de Freguesia de Peniche pela obra 
de saneamento que está a ser executada na freguesia de Ferrel. 

Relativamente à proteção das arribas situadas junto à Estrada Marginal Norte, 
disse que: 

- Se os recursos financeiros abundassem, poderia olhar-se para aquela via e para 
a costa de outra forma; 

- Foram cometidos vários erros na zona, nomeadamente o ter-se permitido a 
construção de edifícios entre o antigo reservatório elevado de Peniche e a Rua 1.º de Maio; 

- O Município, um dia, terá de adquirir os terrenos confinantes com a Estrada 
Marginal Norte e situados entre a Rua 1.º de Maio e a Rua General Humberto Delgado; 

- Foi pena que quando foi construído um muro de vedação no Frei Rodrigo não 
se tenha adquirido terrenos para alargar a via paralela à Estrada Marginal Norte, 
permitindo o desvio da Estrada Marginal Norte mais para nascente, desde o Frei Rodrigo 
até à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, afastando a estrada das arribas; 

- Existem outros problemas, como a forma como se deixou construir um parque 
de campismo e alguns armazéns em cima da Estrada Marginal Norte; 

- É inevitável que se faça uma intervenção na Estrada Marginal Norte, mas terá 
um custo financeiro muito elevado. 

Disse que algumas das situações referidas pelo senhor Henrique Estrelinha, sobre 
a acumulação de águas pluviais, já estão resolvidas, como, por exemplo, na Rua da 
Alegria e na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. Acrescentou que a Avenida 
Monsenhor Bastos não tem condutas para escoamento de águas pluviais. Disse, ainda, 
que os principais problemas no centro histórico de Peniche não são na Rua 1.º de 
Dezembro, mas na Rua Joaquim António de Aguiar, Rua dos Hermínios e Rua Garrett, 
sendo necessária uma intervenção para resolver este problema. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que, na sequência de intervenções suas em sessões anteriores da 

Assembleia Municipal e de um ofício remetido a este órgão municipal, sobre uma dívida 
de quinze mil euros do Município à Freguesia de Ferrel, o Município ainda está a dever 
3791,78 euros, pelo que não é verdade o que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, 
na última sessão ordinária da Assembleia Municipal, de que o Município não deve nada 
à Freguesia de Ferrel. Referiu, ainda, que o senhor Presidente da Câmara disse, também, 
que o senhor Vice-Presidente iria agendar uma reunião para tratar do assunto, mas esta 
ainda não se realizou. 

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara como é que estão a decorrer as 
negociações para aquisição de um terreno, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. 

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara quando é que se inicia o processo de 
renegociação dos contratos de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta 
de Freguesia de Ferrel. 

Disse que foram vedados diversos terrenos, sitos na freguesia de Ferrel, por 
particulares, vedações que não obtêm a concordância da Junta de Freguesia, e perguntou 
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se a Câmara Municipal irá tomar alguma posição sobre o assunto. 
Reforçou a intenção da Junta de Freguesia de Ferrel em gerir o Pinhal Municipal 

do Vale Grande, uma vez que é entendimento daquele órgão autárquico que o Pinhal não 
está a ser bem gerido. 

Referiu que Junta de Freguesia de Ferrel recebeu correspondência e reuniu-se 
com a União Juvenil de Ferrel, para análise do processo da realização de festas no Baleal, 
tendo sido constatado que a Associação Joias de Ferrel, na festa que realizou no ano 2014, 
teve três mil euros de prejuízo e, em anos anteriores, a União Juvenil de Ferrel sempre 
teve lucros com as festas de verão que organizou no local. Acrescentou que a festa perdeu 
dignidade, deitando por terra o trabalho de três anos da União Juvenil de Ferrel, da Junta 
de Freguesia de Ferrel e dos proprietários dos bares da praia do Baleal, e que a festa de 
Passagem de Ano do Baleal não foi organizada pela União Juvenil de Ferrel, como era 
hábito, tendo havido um decréscimo de utilizadores da zona naquela noite, com perdas 
para os comerciantes, a freguesia e o concelho. 

 
José Leitão (PSD): 
Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, referiu que o senhor 

Vice-Presidente, Jorge Amador, em 24 de novembro de 2014, disse que “tudo está em 
condições de, de imediato, a candidatura ser apresentada” e, na mesma data, o senhor 
Presidente da Câmara disse que “apresenta condições para avançar”. Perguntou ao 
senhor Presidente da Câmara se estas afirmações se mantêm. 

Relativamente à intervenção da senhora Vereadora Clara Abrantes, sobre o 
acampamento de cidadãos de etnia cigana, sito na Fonte Boa, em Peniche, e a atualização 
que está a ser feita dos dados referentes a 2013, perguntou se houve algumas ações 
decorrentes da recolha de dados de 2013, ou se se limitaram a constatar esses dados, e 
como vão proceder relativamente aos dados de 2015. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Como réplica à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Peniche, Henrique Bertino, sobre a Estrada Marginal Norte e as arribas, disse que: 
- O problema das arribas tem sido discutido, amiúdas vezes, em sessões da 

Assembleia Municipal, e o Partido Social Democrata tem insistido na necessidade de se 
tomarem medidas; 

- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino, falou, 
e bem, da necessidade de se reequacionar a Estrada Marginal Norte, a sua implantação e 
a possibilidade de construção naquele espaço, e de se acautelar as alterações que venham 
a ser feitas; 

- Reforça que esta equação deve ser feita a propósito do PDM, por ser esse o 
momento para se decidir o que se quer para o futuro de Peniche, para que não se 
resolvam apenas os problemas que surgem no imediato, mas para que se pense a longo 
prazo; 

- Houve uma conferência, no Auditório do Município, muito interessante, sobre 
o impacto das tempestades no litoral do país, e deveria absorver-se a informação que foi 
transmitida pelos dois professores da Faculdade de Ciências, na ocasião, e vertê-la para 
as preocupações centrais do PDM; 

- É importante que as questões levantadas pelo senhor Presidente da Junta de 
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Freguesia de Peniche, Henrique Bertino, sejam contempladas nas soluções de 
ordenamento que o PDM vier a trazer. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Em réplica ao senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, 

disse que, ultimamente, a Freguesia de Peniche e outras freguesias do concelho, têm feito 
investimentos que não são comparticipados pelo Município, incluindo a aquisição de 
viaturas. 

Disse, ainda, que está muito interessado em discutir os contratos de delegação de 
competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia de Peniche, na condição de ser 
contabilizado o número de trabalhadores de cada freguesia que têm o apoio do 
Município, concretamente: Atouguia da Baleia 9, Peniche 6, Ferrel 5 e Serra d'El-Rei 4, 
dividindo o valor que é atribuído nesse apoio pelo número de trabalhadores, e que se 
veja a média e as freguesias que são prejudicadas. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, sobre as arribas e a 

revisão do PDM, disse que: 
- A conferência referida pelo senhor Ademar Marques, a que também assistiu, 

surpreende-o, não do ponto de vista qualitativo, sobre o qual não tem nada a dizer, mas 
pela metodologia utilizada, porque o Município tem elementos que poderiam ter sido 
disponibilizados, caso os investigadores tivessem abordado a Câmara Municipal quando 
vieram estudar o concelho de Peniche, o que teria contribuído para que o estudo tivesse 
sido muito melhor; 

- É deselegante estudar-se um território e não abordar quem superentende esse 
território, nomeadamente o município; 

- Ele não foi deselegante para com os investigadores e solicitou-lhes uma cópia 
do estudo, que lhe enviaram; 

- O Município também mandou executar trabalhos sobre o tema, como o Estudo 
Biofísico do Cordão Dunar, que não foi considerado no estudo que deu origem à referida 
conferência, por os investigadores não se terem dirigido à Câmara Municipal; 

- A resposta ao senhor Ademar Marques é afirmativa, mas quando o trabalho for 
disponibilizado e caso se verifique que é compatível; 

- As preocupações do senhor Ademar Marques são legítimas e irão estar 
presentes em sede de revisão de PDM e em todas as medidas que, eventualmente, se 
possam vir a tomar; 

- Posteriormente aprofundará as questões da Estrada Marginal Norte, mas não 
há dúvida nenhuma de que terá de haver uma alteração à implantação daquela via; 

- O parque de campismo situado junto à Estrada Marginal Norte foi autorizado, 
mas com condições, porque a Câmara Municipal salvaguardou eventuais alterações que 
se façam na zona. 

Agradeceu as palavras simpáticas dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, 
porque existem muitas coisas que a Câmara Municipal tem feito, nomeadamente na 
freguesia de Atouguia da Baleia, e não houve qualquer referência a esse facto por parte 
das outras bancadas partidárias. 

Referiu que está satisfeito com a relação da Câmara Municipal com a Junta de 
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Freguesia de Atouguia da Baleia, pela cooperação que tem existido, designadamente na 
intervenção que está a ser feita na Carqueja. 

Disse que a Junta de Freguesia de Peniche não pediu dinheiro ao Município, mas 
solicitou que o Município resolvesse alguns dos problemas referidos pelo senhor 
Henrique Estrelinha. 

Relativamente à intervenção do senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, 
Pedro Barata, disse que: 

- A política é uma coisa muito séria, e ele encara-a com muita seriedade, assim 
como todos, por certo, pelo que é necessário enquadrar o “diz que se disse” naquilo que 
se diz; 

- O que foi manifestado foi a disponibilidade do Município para analisar as 
questões associadas aos valores que estavam em dívida à Freguesia de Ferrel, pelo que 
se pagou cerca de doze mil euros; 

- Respeita a opção da Junta de Freguesia de Ferrel de enviar à Assembleia 
Municipal um ofício sobre a dívida do Município à Freguesia; 

- Os serviços do Município têm estado a acompanhar as vedações que foram 
efetuadas em terrenos da freguesia de Ferrel e o assunto também já foi abordado em 
reunião da Câmara Municipal. Quando houver mais informação disponível sobre estes 
processos, esta será transmitida à Junta de Freguesia de Ferrel; 

- Quando a Junta de Freguesia de Ferrel manifestou a pretensão de gerir o Pinhal 
Municipal do Vale Grande, ele teve a oportunidade de expor a sua discordância quanto 
a essa solução. É uma matéria muito complexa, havendo dificuldade da própria Câmara 
Municipal em fazer essa gestão e, por isso, é um assunto que está a ser analisado e 
qualquer solução será comunicada à Junta de Freguesia de Ferrel. A sua opinião é de que 
a Junta de Freguesia de Ferrel não tem condições para fazer a gestão do Pinhal Municipal 
do Vale Grande pela complexidade da intervenção, mas é um assunto que poderá ser 
trabalhado pela Câmara Municipal; 

- Sugeriu que os senhores Pedro Barata e Henrique Estrelinha conversem sobre 
as festas da União Juvenil de Ferrel e da Associação Joias de Ferrel, porque lhe parece 
que se trata de um assunto característico das especificidades de Ferrel e que pouco tem a 
ver com a Câmara Municipal. Caso o senhor Henrique Estrelinha não fique esclarecido 
nessa conversa com o senhor Pedro Barata, está disponível para prestar mais 
esclarecimentos. 

Relativamente à intervenção do senhor José Leitão, disse que, da mesma maneira 
que, no quadro comunitário de apoio anterior, a prioridade da Câmara Municipal era a 
recuperação do fosso da muralha de Peniche, no atual quadro comunitário a prioridade 
é o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Acrescentou que é necessário que os concursos 
abram, para se poder apresentar a candidatura. 

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

Câmara, relativamente ao acompanhamento ao acampamento de cidadãos de etnia 
cigana, disse que: 

- O Pelouro da Ação Social tem feito o acompanhamento social da comunidade 
de etnia cigana em várias dimensões, como a educação, a saúde e a segurança, integrando 
os parceiros sociais; 
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- O trabalho conjunto que está a ser realizado, nomeadamente na monitorização 
do número de barracas, é desmobilizador para a construção de novas construções e para 
a vinda mais de pessoas provenientes de outros concelhos; 

- É conveniente que estas questões estejam atualizadas, porque, a qualquer 
momento, poderá surgir uma oportunidade para se resolver este problema que perdura 
há cerca de trinta anos. 

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

Câmara, relativamente à intervenção do senhor Secretário da Junta de Freguesia de 
Ferrel, Pedro Barata, disse que: 

- Não consegue fazer uma avaliação dos contratos de delegação de competências, 
porque a Junta de Freguesia de Ferrel ainda não entregou o primeiro relatório, quando já 
deveria ter apresentado o segundo; 

- Por isso, quando a Junta de Freguesia de Ferrel apresentar os dois relatórios em 
falta, cumprindo o que foi aprovado pela Assembleia Municipal, estará em condições de 
levar o assunto a reunião da Câmara Municipal e apresentar uma avaliação política, 
técnica e financeira da execução dos contratos; 

- As suas declarações sobre a dívida do Município à Freguesia de Ferrel 
mantêm-se intactas, porque foi pago o valor que estava acordado em sede de negociação 
dos contratos de delegação de competências; 

- O valor que o senhor Pedro Barata diz que está em dívida refere-se à compra de 
um equipamento que foi adquirido pela Freguesia de Ferrel sem ter sido previamente 
solicitado o apoio do Município para o seu pagamento; 

- As freguesias não podem fazer aquisições e depois imputarem o seu pagamento 
ao Município; 

- Não ficou de se reunir com a Junta de Freguesia de Ferrel para tratar do assunto 
da eventual dívida do Município à Freguesia, se tivesse assumido esse compromisso 
tê-lo-ia cumprido, até porque a junta de freguesia com quem mais se reúne é a Junta de 
Freguesia de Ferrel; 

- A Junta de Freguesia é livre de enviar os ofícios que entender à Assembleia 
Municipal, é um direito legítimo, mas existindo o diálogo que existe entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia, considera que a atitude não foi correta. 

Relativamente à intervenção do senhor José Leitão, disse que: 
- Todos os projetos necessários para a construção do Centro Escolar de Atouguia 

da Baleia estão prontos, incluindo o projeto das obras de urbanização do loteamento onde 
o equipamento se irá inserir; 

- O valor da construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, segundo o 
projeto aprovado, ronda os dois milhões e oitocentos mil euros e as obras de urbanização 
do loteamento terão um custo de cerca de quinhentos e trinta e cinco mil euros; 

- O contrato relativo aos terrenos ainda não foi assinado porque falta o título de 
posse de um dos terrenos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que, relativamente à aquisição de um terreno, sito na Rua Nossa Senhora 

da Guia, em Ferrel, referida pelo senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro 
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Barata, terá de ser feita uma avaliação oficial, que será simultânea à avaliação do terreno 
necessário à ampliação do cemitério da Freguesia de Ferrel. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o estudo que foi apresentado na conferência que referiu na sua 

intervenção anterior é relativo à baia Peniche/Baleal, e não às arribas, pelo que a sua 
intervenção diz respeito ao que foi o fundo da intervenção dos investigadores, 
relativamente ao impacto nas arribas. Respeita a opinião do senhor Presidente da Câmara 
de que os investigadores poderiam ter contactado o Município para ter mais informação. 
Sublinhou que a sua intervenção não se referia ao aproveitamento daquele trabalho em 
concreto, mas à informação transmitida sobre o impacto genérico nas arribas. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Perguntou quando será executada a intervenção no piso de alguns arruamentos 

da vila de Ferrel. Lembrou que, na última sessão ordinária da Assembleia Municipal, foi 
prometido a alguns munícipes, residentes em Ferrel, que a referida intervenção seria feita 
no início do corrente ano, pelo que julga que já está atrasada. 

Sublinhou que o Município deve 3791,78 euros à Freguesia de Ferrel. 
Referiu que, de facto, a Junta de Freguesia de Ferrel adquiriu o equipamento sem 

a Câmara Municipal se ter comprometido com o seu cofinanciamento, mas também é um 
facto que a Câmara Municipal não respondeu a ofícios remetidos pela Junta de Freguesia 
de Ferrel, desde 2007. 

Disse que irá verificar o que se passou com os relatórios dos contratos de 
delegação de competências e, na próxima semana, entregá-los-á, em mão, na Câmara 
Municipal. 

Na reunião de negociação dos contratos de delegação de competências não se 
referiu os valores da dívida do Município à Freguesia, mas sim que a questão seria 
resolvida. 

Disse que respeita a opinião do senhor Presidente da Câmara sobre o Pinhal 
Municipal do Vale Grande, mas a Junta de Freguesia até encomendou um estudo a uma 
empresa da área e a Junta de Freguesia de Ferrel tem competências que o Município 
desconhece. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Recordou as informações que a Câmara Municipal ficou de prestar à Assembleia 

Municipal, concretamente sobre a regueira do Poço, as festas de verão no Baleal, o 
cronograma da revisão do PDM e os mapas de obras dos últimos seis meses. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO  FINANCEIRA 
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DO MESMO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, sublinhando o facto de, no período de 13 de 

novembro de 2014 a 16 de fevereiro de 2015, o valor global da dívida ter diminuído cerca 
de duzentos e cinco mil euros. 

Referiu que a atividade desenvolvida pelo Município não corresponde ao que os 
membros da Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária gostariam 
de fazer, porque existe um conjunto de situações que impedem o desenvolvimento de 
algumas atividades, nomeadamente a nível cultural. 

 
José Amador (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária se congratula com a evolução da 

dívida do Município de Peniche que, desde dezembro de 2010 a fevereiro de 2015, salvo 
raras exceções, tem vindo a ser reduzida. 

Sublinhando, também, o facto de, no período de 13 de novembro de 2014 a 16 de 
fevereiro de 2015, o valor global da dívida ter diminuído cerca de duzentos e cinco mil 
euros. 

Deu os parabéns ao senhor Presidente da Câmara e à sua equipa. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que tem vontade de sugerir que se envie uma cópia destas intervenções da 

Coligação Democrática Unitária ao senhor Vítor Gaspar, antigo Ministro de Estado e das 
Finanças, porque a trajetória da dívida do Município de Peniche só alterou com a 
publicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, que tem os seus 
defeitos, mas que se revelou fundamental para o controlo das dívidas dos municípios e 
de outros organismos do Estado. 

Salientou que não encontrou na informação do senhor Presidente da Câmara 
qualquer referência a diligências para tentar corrigir a preocupante falta de médicos de 
família no concelho. Solicitou que sejam feitas diligências nesse sentido, mesmo sabendo 
que o contacto com o Ministério da Saúde não é fácil, por ser uma situação preocupante 
para as pessoas. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Agradeceu as palavras da Coligação Democrática Unitária. 
Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, sobre a falta de 

médicos de família no concelho de Peniche, disse que: 
- Foi desenvolvido um conjunto de diligências, junto da Administração Central, 

de médicos locais e do Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte (ACES ON); 
- Peniche pode sentir-se descriminado negativamente por este facto e por não se 

encontrarem as soluções para esta situação, tendo sido informada a comunicação social e 
Administração Regional de Saúde (ARS) deste sentimento; 

- A ARS confirmou a situação, mas não apresentou qualquer plano de resolução 
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para o problema; 
- A senhora Vereadora Clara Abrantes tem-se relacionado com o ACES ON, 

tendo sido solicitado ao senhor Presidente da Câmara da Nazaré, que preside ao 
Conselho da Comunidade do ACES ON, que suscite a realização uma reunião para que 
o Conselho da Comunidade tome uma posição. 

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

Câmara, relativamente à falta de médicos de família no concelho de Peniche, disse que: 
- Existe o reconhecimento, por parte do ACES ON, de que, efetivamente, existe 

discriminação negativa no concelho de Peniche; 
- No concelho de Peniche, a percentagem de utentes sem médicos de família é 

cerca de 48 % e no ACES ON é de cerca de 11,8 %; 
- Existem ACES com cerca de 50% de utentes sem médico de família, o que torna 

a situação de Peniche pouco prioritária no contexto da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, o 
que é extremamente preocupante, porque, ao não ser prioritário, deve ser o ACES ON a 
redistribuir os seus recursos pelos concelhos da área da sua abrangência. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou à senhora Vereadora Clara Abrantes quem determina uma melhor 

redistribuição de recursos dentro do ACES ON. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Informou que o ACES ON tem uma Diretora Executiva que acumula funções de 

Presidente do Conselho Clínico, desde o início de 2014. Especificou que se existe um 
executivo que é composto por um Diretor Executivo, pelo Presidente do Conselho Clínico 
e pelo Presidente do Conselho da Comunidade, e se há uma pessoa que está a acumular 
dois desses cargos e, da parte do Conselho da Comunidade, não se sabe o que está a 
acontecer, quer dizer que o ACES ON está a ser dirigido por uma só pessoa. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que se a percentagem de utentes sem médicos de família no concelho de 

Peniche é de cerca de 48 % e no ACES ON é de cerca de 11,8 %, isso quer dizer que nos 
restantes concelhos a percentagem de cobertura está perto dos 100 %, pelo que reforça a 
necessidade de se efetuar diligências junto da Diretora Executiva do ACES ON e do 
Presidente do Conselho da Comunidade para tentarem resolver a situação. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que é um assunto que preocupa a todos e reforçou a necessidade do 

executivo fazer diligências para se resolver o problema. 
 

2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO 

DAS CASAS DENOMINADAS ABRIGO DOS PESCADORES SITAS NA ILHA DA 

BERLENGA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do segundo ponto da 
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ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Fez a apresentação do documento, informando que a atual versão do projeto de 

Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 
da Berlenga teve por base a proposta da Câmara Municipal, que esteve em apreciação na 
última sessão da Assembleia Municipal, à qual foram introduzidas algumas alterações, 
na sequência de uma reunião entre representantes das três forças políticas representadas 
na Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Agradeceu aos serviços do Departamento Administrativo e Financeiro que 

prepararam o projeto base para o regulamento e aos membros da Assembleia Municipal 
que colaboraram na elaboração do documento final que está em apreciação. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a colaboração dos serviços do Departamento Administrativo e 

Financeiro na elaboração deste projeto de regulamento. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que o projeto de regulamento ficou beneficiado com os contributos 

prestados pelos membros da Assembleia Municipal, tendo sido saradas algumas 
fragilidades que o projeto inicial tinha. 

Referiu que o documento atual pode não ser o ideal, mas é uma boa solução e, 
depois da sua aplicação, caso seja necessário, a Assembleia Municipal poderá clarificar 
ou corrigir algum aspeto específico. 

Considerou que foi bem aproveitada esta oportunidade de aprofundar a 
discussão sobre o documento. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que a reunião para apreciação do documento deu frutos, porque se 

clarificaram e corrigiram algumas situações, que vão facilitar a aplicabilidade do 
regulamento. 

Lamentou que esta reunião tenha sido feita depois da aprovação do projeto de 
regulamento pela Câmara Municipal, porque a Assembleia Municipal poderia ter 
colaborado na elaboração do projeto. Sugeriu que na elaboração de próximos 
documentos se tenha isso em consideração. 

 
Deliberação n.º 10/2015: Submetido o documento a votação nominal, de braço 

no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com dez (10) votos a 
favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e treze (13) abstenções, dos 
membros do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, submeter o projeto de 
Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 
da Berlenga, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro 
de atas, a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e considerar o mesmo aprovado, caso não seja apresentada qualquer 
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reclamação, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 do artigo 26.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A senhora Maria João Avelar (PSD) não 
esteve presente na sala durante a votação deste ponto. (Doc. 7/2015) 

 
O senhor Ademar Marques entregou, em nome do Partido Social Democrata, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
Regulamento de atribuição dos Abrigos dos Pescadores da Ilha da Berlenga 
Os Deputados Municipais eleitos pelo PSD abstêm-se na votação da proposta de 

Regulamento de atribuição dos abrigos dos pescadores da Ilha da Berlenga com os seguintes 
fundamentos: 

• A morosidade do processo para a elaboração deste Regulamento e a falta de diálogo na 
Câmara e entre a Câmara e a Assembleia Municipal são absolutamente lamentáveis, não honram 
a democracia local e não satisfazem os mínimos de lealdade e responsabilidade democrática. 

• Foi o PSD, pela voz do Vereador Filipe Sales, quem reclamou da rápida e urgente 
necessidade de atribuição dos abrigos aos pescadores no início do ano de 2014. O PSD sempre 
mostrou disponibilidade para resolver o problema e, ao aprovar a revogação do anterior 
Regulamento, exigiu urgência, infelizmente sem resposta da Câmara Municipal, uma vez que 
apesar de regularmente incluída na ordem de trabalhos para discussão na Câmara, só em Janeiro 
foi apresentada uma proposta. 

• Apesar da disponibilidade, o silêncio da Câmara Municipal foi total. Ainda assim e por 
sua iniciativa, as três forças políticas, na sequência de uma reunião, remeteram à Câmara 
Municipal contributos que consideraram úteis para o novo texto de regulamento, sem que a 
Câmara Municipal tenha informado sobre o critério de inclusão ou exclusão das sugestões. 

• O texto do atual projeto de Regulamento é substancialmente diferente do revogado em 
Julho de 2014, sendo uma incógnita a sua aplicabilidade. Apesar disso e em resultado de algumas 
das observações do PSD, houve significativas melhorias no projeto agora aprovado. 

• Independentemente disso e sem prejuízo do que vier a resultar da consulta pública, o 
PSD considera inaceitável e injustificada a descriminação dos mariscadores e a sua consequente 
exclusão do processo. 

• O PSD não concorda igualmente com a atribuição de abrigos a empresas, sendo 
negativo sair-se do princípio de atribuição a um pescador a título individual. 

Por isso mesmo, os Deputados Municipais do PSD abstêm-se na votação da proposta, 
esperando que a mesma possa ser melhorada na sequência da consulta pública. 

Peniche, 26 de Fevereiro de 2015 
Ademar Vala Marques 
Paulo Balau 
Célia Sousa Martins 
José Leitão  
Marcelino Pereira 
António Salvador» 
 

3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO A IDOSOS DO CONCELHO DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do terceiro ponto da 
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ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Solicitou à Mesa que seja a senhora Vereadora Clara Abrantes a apresentar a 

proposta, que foi aprovada pela Câmara Municipal, por unanimidade, em 12 de janeiro 
de 2015. 

Disse que se orgulha muito do trabalho que o Município tem vindo a fazer na 
área social, cujo pelouro é coordenado pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação do senhor Primeiro Secretário da Mesa, em substituição da senhora 

Presidente da Mesa, e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que: 
- Agradecia as palavras do senhor Presidente da Câmara e que o elogio se estende 

a todos os parceiros que têm colaborado com o Pelouro da Ação Social, particularmente 
na área dos idosos. 

- O Grupo de Trabalho de Pessoas Idosas, Envelhecimento e 
Intergeracionalidade, que está integrado no Conselho Local de Ação Social (CLAS), foi 
constituído em 2009 e é uma presença e um trabalho efetivo em termos de parceria. 

- Agradeceu a todos os elementos que compõe o Grupo de Trabalho de Pessoas 
Idosos, Envelhecimento e Intergeracionalidade, designadamente ao subgrupo que 
trabalhou na elaboração do projeto de Regulamento da Comissão de Acompanhamento 
a Idosos do Concelho de Peniche. 

- O ponto de partida para a elaboração do projeto de Regulamento da Comissão 
de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche foi o Plano Gerontológico para o 
Concelho de Peniche – 2013/2017, aprovado pela Assembleia Municipal, em 1 de julho 
de 2013. 

Fez a apresentação do articulado do projeto de Regulamento da Comissão de 
Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Saudou a proposta da Câmara Municipal relativa ao projeto de Regulamento da 

Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche, porque é uma resposta 
a uma situação que vai afetar todo o país, que é o envelhecimento crescente da população, 
e de algumas situações de precariedade na velhice que têm de ser atendidas. 

Disse que é bom que esta resposta social seja dada envolvendo as entidades com 
competências nesta área, como a Segurança Social, os Bombeiros Voluntários de Peniche 
e as Forças de Segurança, e supõe que haja a acrescentar a estas entidades as associações 
que pelo concelho já têm resposta, não neste âmbito, mas na ligação desta Comissão às 
associações, porque essas é que podem dar as respostas necessárias, e calcula que seja 
esse o passo seguinte. 

Relativamente ao articulado, disse que, em termos jurídicos, lhe parece melhor 
que no artigo 6.º, n.º 2, fique estipulado que a coordenação da Comissão de 
Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche cabe à Câmara Municipal, com 
possibilidade de delegação no presidente de câmara, que poderá subdelegar num 
vereador. 
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Rogério Cação (CDU): 
Saudou, também, o projeto de Regulamento da Comissão de Acompanhamento 

a Idosos do Concelho de Peniche, porque a problemática do envelhecimento é das mais 
emergentes na sociedade atual. 

Disse que os desafios que se colocam ao envelhecimento ativo e à dignificação da 
pessoa idosa são problemas que são da comunidade, e não propriamente da Câmara 
Municipal ou das associações ou outras instituições. 

Referiu que a Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche 
será uma ferramenta importante ao serviço do envelhecimento ativo e da promoção dos 
direitos das pessoas mais velhas. 

Disse que o núcleo duro da Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho 
de Peniche será composto por entidades públicas competentes, mas faltam as instituições 
privadas, embora o ponto 9 do artigo 9.º refira que poderá ser requerida a intervenção de 
outras entidades. 

Reforço que seria importante que, desde a primeira hora, as entidades privadas, 
pela sua experiência ao nível do apoio domiciliário e dos contextos rurais, sejam 
chamadas a participar, particularmente quando houver necessidade de tomar decisões. 

Referiu que a problemática do envelhecimento é muito complexa, pelo que é 
importante a experiência, nomeadamente em alguns grupos onde o envelhecimento pode 
ser muito precoce, pelo que a referência no projeto de Regulamento da Comissão de 
Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche a 60 anos ou mais deve ser objeto de 
reflexão. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a observação do senhor Ademar Marques faz sentido, uma vez que a 

legislação não prevê a delegação direta das competências da Câmara Municipal nos 
vereadores, mas sim no presidente de câmara, com possibilidade de subdelegação. 

Relativamente à intervenção do senhor Rogério Cação, disse que faz parte do 
articulado a relação, muito próxima, da Comissão de Acompanhamento a Idosos do 
Concelho de Peniche com o Conselho Local de Ação Social e a articulação com os 
organismos e entidades com competência no apoio à população. 

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

Câmara, disse que: 
- A Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche pretende 

ser interventora em situações de risco e de perigo, referenciadas pelas entidades que a 
compõem ou por outras. 

- A questão levantada pelo senhor Rogério Cação é colmatada pelo Grupo de 
Trabalho, que tem todos os intervenientes, e que, por uma questão de encaminhamento 
e cooperação entre as diversas entidades, as IPSS serão as entidades de primeira linha a 
que a Comissão deverá recorrer. 

- A importância da criação da Comissão de Acompanhamento a Idosos do 
Concelho de Peniche é no sentido de se dar a conhecer à comunidade que, quando 
acontecem situações como as descritas no Regulamento, as pessoas as podem sinalizar, 
especificando onde e a quem. 
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Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Solicitou ao senhor Ademar Marques que indique qual o texto que sugere que 

seja incluído no Regulamento. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que se poderia atender à sugestão do senhor Rogério Cação, 

especificando-se, no n.º 2 do artigo 3.º, as situações especiais de envelhecimento precoce, 
acrescentando-se o seguinte texto: Sem prejuízo de poderem ser atendidas situações 
específicas de envelhecimento precoce. 

Respondendo à senhora Presidente da Mesa, disse que o texto do n.º 2 do artigo 
6.º poderá ser o seguinte: A coordenação da CAIP caberá à Câmara Municipal, com 
possibilidade de delegação no presidente da câmara municipal. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Solicitou que o senhor Ademar Marques especifique a sua proposta, porque julga 

que, em matéria de regulamentos, o presidente da câmara pode delegar num dos 
vereadores. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal atribui a competência à câmara municipal, 

com possibilidade de delegação no presidente de câmara, depois o senhor Presidente da 
Câmara delega, como entender, nos senhores vereadores. 

 
Deliberação n.º 11/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com vinte e quatro 
(24) votos a favor, submeter o projeto de Regulamento da Comissão de 
Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche, cujo texto aqui se dá por 
reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, já com as alterações 
anteriormente indicadas, a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, e considerar o mesmo aprovado, caso não seja 
apresentada qualquer reclamação, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 
1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (Doc. 8/2015) 

 
APRECIAÇÃO DAS PROPOS TAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALTERA ÇÃO AO 

MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2015,  E  

AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA  

RECRUTAMENTO DE TRAB ALHADORES :  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos quatro a doze da 

ordem do dia em conjunto, procedendo, posteriormente, à sua votação individual, tendo 
usado da palavra os senhores: 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação das propostas da Câmara Municipal, todas aprovadas por 

unanimidade, em 16 de fevereiro de 2015. 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que não põe em causa a necessidade de se assegurarem a maioria das 

funções contidas nas propostas da Câmara Municipal e perguntou qual a justificação da 
diferença entre o valor dos custos com pessoal em 2014 e o valor previsto no orçamento 
para 2015 para o mesmo efeito, uma vez que o parecer técnico justifica a possibilidade de 
contratação com a redução da despesa. 

Acrescentou que existem serviços que estão a ser assegurados por empresas de 
trabalho temporário e existem casos, como a substituição do ex-diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, que se aposentou, em foi contratada uma prestação 
de serviços, deixando de ser contabilizado como custos com pessoal. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- A diferença entre os valores das despesas com pessoal, no ano de 2014, e a 

previsão para 2015, é de cerca de cento e sete mil euros, resultante da saída de um 
conjunto de trabalhadores, quer por aposentação, quer por rescisão de contrato. 

- A contratação de mais trabalhadores, para além dos previstos em mapa de 
pessoal, ficará dependente da saída não prevista de outros, particularmente por rescisão 
de contrato ou por licenças sem vencimento, podendo, nesse caso, recorrer-se à bolsa de 
recrutamento resultante dos procedimentos que forem entretanto desenvolvidos. 

- Não haverá custos com a substituição do ex-diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, uma vez que o seu substituto é um trabalhador que já 
fazia parte do mapa de pessoal do Município e que foi nomeado como chefe de divisão. 

- Os custos a suportar com a empresa contratada para a área do planeamento 
urbanístico não serão considerados despesas com pessoal, por ser uma prestação de 
serviços, a desenvolver por uma empresa, direcionada para os planos urbanísticos e não 
para a direção da unidade orgânica. 

- Existem duas situações de trabalho temporário que estão a ser consideradas no 
cômputo das despesas com pessoal para 2015. 

- As contratações referidas nos pontos cinco a doze não terão grandes reflexos no 
Orçamento Municipal de 2015, uma vez que os procedimentos concursais demorarão 
entre seis a nove meses, dependendo do tipo de vínculo, contrato de trabalho por tempo 
resolutivo certo ou contrato de trabalho por tempo indeterminado, respetivamente. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou qual a justificação para a opção de vínculo, nomeadamente no caso da 

contratação de um coveiro, uma vez que o senhor Presidente da Câmara disse que se trata 
de uma situação de longo prazo e não reversível. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que o tipo de vínculo obedece 

ao que foi estabelecido no mapa de pessoal que foi aprovado pela Assembleia Municipal, 
sendo que, no caso do coveiro, não foi entendimento optar pelo contrato de trabalho por 
tempo indeterminado. 
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José Leitão (PSD): 
Perguntou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro se se todos 

os trabalhos realizados para o Município, por aquisição de serviços, por trabalho 
temporário ou outro, fossem contabilizados como despesas com pessoal se mantinha uma 
diferença de cerca de cento e sete mil euros entre o executado em 2014 e o espectável em 
2015 e quais as rubricas incluídas nas despesas com pessoal. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Respondendo ao senhor José Leitão disse que: 
- Não tinha dados disponíveis, no momento, mas que a gestão dos valores 

disponíveis está a ser feita para que, se forem totalmente considerados, estejam dentro 
do limite indicado pelo Orçamento do Estado; 

- A despesa com a contratação de uma empresa para a elaboração dos planos não 
é imputável às despesas correntes, uma vez que está a ser afeta aos planos, pelo que será 
imobilizada, não concorrendo para as despesas com pessoal; 

- As despesas comparticipadas não são consideradas como despesas com 
pessoal, como os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular e alguns 
trabalhadores das escolas; 

- Todas as despesas associadas a encargos com os trabalhadores estão a ser 
consideradas como despesas com pessoal, nomeadamente despesas com a saúde e 
seguros. 

 
4) ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA O ANO 

DE 2015: 
 
Tendo a apreciação do quarto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 12/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por maioria, com dezassete (17) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática 
Unitária e do Partido Socialista, e sete (7) abstenções, dos membros do Partido Social 
Democrata, aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche 
de 2015, aprovado pela Assembleia Municipal, em 24 de novembro de 2014, no sentido 
de passar a contemplar mais um posto de trabalho, destinado a assistente operacional 
(coveiro), a integrar no serviço do Cemitério Municipal/Departamento de Energia e 
Ambiente, com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo. O original 
do documento agora aprovado fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas, nos termos 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na redação 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 
5) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE OPERACIONA L ,  COM CONTRATO DE 
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TRABALHO POR TEMPO RESOLUTIVO CERTO ,  PARA OCUPAR UM POSTO  DE 

TRABALHO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE ENERGIA E 

AMBIENTE :  
 
Tendo a apreciação do quinto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 13/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD), José Leitão (PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes 
membros Partido Social Democrata (4), autorizar a abertura de um procedimento 
concursal para recrutamento de um assistente operacional, com contrato de trabalho por 
tempo resolutivo certo, para ocupar um posto de trabalho no Cemitério 
Municipal/Departamento de Energia e Ambiente. (Doc. 9/2015) 

 
6) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS ,  COM CONTRATO DE 

TRABALHO POR TEMPO RESOLUTIVO CERTO ,  PARA OCUPAREM POSTOS  DE 

TRABALHO NO SETOR DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO :  
 
Tendo a apreciação do sexto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 14/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD), José Leitão (PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes 
membros Partido Social Democrata (4), autorizar a abertura de um procedimento 
concursal para recrutamento de dois assistentes operacionais, com contrato de trabalho 
por tempo resolutivo certo, para ocuparem postos de trabalho no Setor de 
Educação/Departamento Administrativo e Financeiro. (Doc. 10) 

 
7) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE OPERACIONA L ,  COM CONTRATO DE 

TRABALHO POR TEMPO R ESOLUTIVO CERTO ,  PARA OCUPAR UM POSTO  DE 

TRABALHO NO SETOR TÉCNICO OPERATIVO /DEPARTAMENTO DE ENERGIA E 
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AMBIENTE :  
 
Tendo a apreciação do sétimo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 15/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD), José Leitão (PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes 
membros Partido Social Democrata (4), autorizar a abertura de um procedimento 
concursal para recrutamento de um assistente operacional, com contrato de trabalho por 
tempo resolutivo certo, para ocupar um posto de trabalho no Setor Técnico 
Operativo/Departamento de Energia e Ambiente. (Doc. 11) 

 
8) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS ,  COM CONTRATO DE 

TRABALHO POR TEMPO RESOLUTIVO CERTO ,  PARA OCUPAREM POSTOS  DE 

TRABALHO NO SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS/DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPAIS :  
 
Tendo a apreciação do oitavo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 16/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD), José Leitão (PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes 
membros Partido Social Democrata (4), autorizar a abertura de um procedimento 
concursal para recrutamento de dois assistentes operacionais, com contrato de trabalho 
por tempo resolutivo certo, para ocuparem postos de trabalho no Setor de Execução de 
Obras/Departamento de Obras Municipais. (Doc. 12/2015) 

 
9) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE OPERACIONA L ,  COM CONTRATO DE 

TRABALHO POR TEMPO R ESOLUTIVO CERTO ,  PARA OCUPAR UM POSTO  DE 

TRABALHO NO SETOR DE HIGIENE E LIMPEZA/DEPARTAMENTO DE ENERGIA E 

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

 
Deliberação n.º 17/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD), José Leitão (PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes 
membros Partido Social Democrata (4), autorizar a abertura de um procedimento 
concursal para recrutamento de um assistente operacional, com contrato de trabalho por 
tempo resolutivo certo, para ocupar um posto de trabalho no Setor de Higiene e 
Limpeza/Departamento de Energia e Ambiente. (Doc. 13) 

 
10) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE UM ASSIST ENTE OPERACIONAL ,  COM CONTRATO DE 

TRABALHO POR TEMPO I NDETERMINADO ,  PARA OCUPAR UM POSTO  DE 

TRABALHO NO SERVIÇO DE METROLOGIA/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO :  
 
Tendo a apreciação do décimo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 18/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (2) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD) e José Leitão (PSD), e vinte e dois (22) votos a favor, dos membros da Coligação 
Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes membros Partido 
Social Democrata (5), autorizar a abertura de um procedimento concursal para 
recrutamento de um assistente operacional, com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para ocupar um posto de trabalho no Serviço de 
Metrologia/Departamento Administrativo e Financeiro. (Doc. 14/2015) 

 
11) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE UM T ÉCNICO SUPERIOR ,  COM CONTRATO DE TRAB ALHO POR 

TEMPO INDETERMINADO ,  PARA OCUPAR UM POSTO  DE TRABALHO NO SETOR DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA:  
 
Tendo a apreciação do décimo primeiro ponto da ordem do dia sido feita como 

atrás referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
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Deliberação n.º 19/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Balau 
(PSD), José Leitão (PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e dos restantes 
membros Partido Social Democrata (4), autorizar a abertura de um procedimento 
concursal para recrutamento de um técnico superior, com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para ocupar um posto de trabalho no Setor de Fiscalização de 
Obras/Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. (Doc. 15/2015) 

 
12) AUTORIZAÇÃO PARA A AB ERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL P ARA 

RECRUTAMENTO DE UM T ÉCNICO SUPERIOR ,  COM CONTRATO DE TRAB ALHO POR 

TEMPO INDETERMINADO ,  PARA OCUPAR UM POSTO  DE TRABALHO NO SETOR DE 

PLANEAMENTO E INTERVENÇÃO SOCIAL /DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO :  
 
Tendo a apreciação do décimo segundo ponto da ordem do dia sido feita como 

atrás referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 20/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e com os fundamentos 
constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 
de fevereiro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas, por maioria, com dezoito (18) votos a favor, dos membros da 
Coligação Democrática Unitária (10), do Partido Socialista (7) e da senhora Maria João 
Avelar (PSD), e seis (6) abstenções, dos membros dos restantes membros Partido Social 
Democrata, autorizar a abertura de um procedimento concursal para recrutamento de 
um técnico superior, com contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupar 
um posto de trabalho no Setor de Planeamento e Intervenção Social/Departamento 
Administrativo e Financeiro. (Doc. 16/2015) 

 
13) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL): 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo terceiro ponto da 

ordem do dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da informação trimestral sobre a execução do Programa de 

Apoio à Economia Local (PAEL). 
Disse que: 
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- O equilíbrio financeiro previsto para o ano de 2016 no Plano de Ajustamento 
Financeiro foi conseguido no ano de 2014, à custa da redução de atividade e de um 
conjunto de frentes em que gostaria de estar a trabalhar. 

- O Município passará a contribuir com cerca de cento e vinte mil euros anuais, 
durante seis anos, para o Fundo de Apoio Municipal, que irá afetar o desempenho do 
ponto de vista financeiro. 

- Haverá uma redução de cerca de duzentos mil euros, em 2016, nas verbas 
provenientes do Imposto Municipal sobre a Transação Onerosa de Imóveis. 

- Os apoios concedidos às IPSS, para a construção de equipamentos, cuja 
plurianualidade dos pagamentos foi aprovada pela Assembleia Municipal, na sua última 
sessão, terão um custo de cerca de cem mil euros anuais para o Município. 

- A concessão de espaços de estacionamento automóvel será analisada pela 
Câmara Municipal. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- Relativamente às medidas, mantém-se a tendência que já estava evidenciada no 

terceiro trimestre de 2014. 
- Ao nível da receita, em 2014, os valores executados ultrapassaram os valores 

previstos. 
- Os valores das medidas da despesa diminuíram no quarto trimestre, face ao 

terceiro trimestre, e os valores executados em 2014 foram inferiores ao que estava 
previsto. 

- As exceções foram as despesas com pessoal e a despesa com horas 
extraordinárias, que foram superiores ao que estava previsto. 

- Houve um aumento das receitas correntes do terceiro trimestre para o quarto 
trimestre, que teve origem nos impostos recebidos em dezembro, e uma diminuição da 
receita de capital, devido ao não recebimento de valores de comparticipações 
comunitárias. 

- As despesas de capital aumentaram face ao terceiro trimestre devido ao 
aumento das transferências de capital para instituições sem fins lucrativos, pagamento 
de faturas das obras em escolas e da construção dos estabelecimentos comerciais de apoio 
ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e pagamento da prestação do 
empréstimo do PAEL. 

- A despesa do quarto trimestre foi superior à receita recebida, no entanto, ao 
nível da execução anual, o mesmo não se verificou, tendo a receita recebida sido superior 
à despesa em 1 682 912,45 euros. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que na informação consta que está a ser elaborado um procedimento para 

orientar a atuação da fiscalização relativamente à ocupação da via pública, contudo, 
considerando que existe um Regulamento, deve atuar-se para que este seja cumprido, 
aumentando a receita do Município nesta rubrica. 

Lembrou a necessidade de aprovar a Carta do Associativismo, para que haja 
regras objetivas e justas na atribuição de subsídios. 
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Referiu que, na redução da despesa com combustíveis, não está só em causa a 
redução dos custos de aquisição de combustíveis, mas também, a redução dos consumos, 
nomeadamente a diminuição do uso de veículos municipais aos fins-de-semana, 
concretamente para fins alheios ao Município. Considerando que o senhor Presidente da 
Câmara e o senhor Vice-Presidente manifestaram que desconheciam situações como a 
referida pelo senhor Ademar Marques, este disse, ainda, que comunicará ao senhor 
Presidente da Câmara os casos que for constatando, tendo já conversado com o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche sobre o assunto, que admitiu que a situação 
não é nova. Sublinhou que não é uma situação nova, mas isso não quer dizer que não 
deva ser corrigida. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que não vê os veículos em movimento, mas vê-os estacionados fora dos 

estaleiros municipais, nomeadamente os que fazem o transporte de pessoal e os de 
piquetes. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 21/2015: 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 trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de 
fevereiro de 2015, 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. 
 


