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ATA  N.º  8/2015 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D E  S E T E M B R O  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 9  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 1 5 :  
 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
António Manuel Prioste Salvador (PSD), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), 
António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Peniche e 
Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, e dos senhores Pedro Manuel 
Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia 
Dias (PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), 
Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), 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), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto 
Guerreiro (CDU) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) reuniu-se, ordinariamente, a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de antes da ordem do dia. 
 1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente 
recebido; 
 2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 
protesto ou pesar; 
 3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 

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

3) Apreciação do Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre 
a atividade do Município no primeiro semestre do ano 2015; 

4) Apreciação do Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre 
a atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 
Peniche no primeiro semestre do ano 2015; 

5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
designação do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Diretor-Delegado – 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

6) Discussão e votação da proposta de alteração dos estatutos da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste. 
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A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e quatro dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceu no decurso da sessão, quando decorria o ponto de apreciação de 
outros assuntos de interesse para a autarquia, no período de antes da ordem do dia, e 
passou de imediato a participar nos trabalhos, o senhor Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro (CDU). 

O senhor João Manuel de Jesus Gomes (PS) só participou na sessão até à uma 
hora do dia trinta de setembro, não tendo participado na votação dos pontos 5 e 6 da 
ordem do dia. 

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), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) 
encontravam-se a substituir os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Ana Cristina 
Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e Natália Susana Colaço 
Rocha (PS) que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro. A senhora Inês Fitas Cação (CDU), por ser o membro que se 
seguia na respetiva lista, também comunicou a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), em substituição do senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do 
estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e os Vereadores, 
senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes (CDU), Jorge Manuel Rosendo 
Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) 
e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

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

 
APROVAÇÃO  DE  ATAS  DE  SESSÕES  ANTERIORES 

 
Foi presente a ata n.º 4/2015, respeitante à segunda reunião da sessão ordinária 

do mês de abril, realizada no dia 29 de abril de 2015, tendo sido dispensada a leitura da 
mesma por o respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da 
Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 
de novembro de 1963. 

Posta à discussão usou da palavra o senhor Paulo Rodrigues (PSD), que informou 
de três lapsos ortográficos no texto da ata em apreciação, que foram, de imediato, 
corrigidos. 

 
Submetida a votação, foi a ata n.º 4/2015 aprovada, por unanimidade, com vinte 

(20) votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação da ata os membros da Assembleia Municipal 

que estiveram presentes na respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código 
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do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
 

PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do expediente, usaram da 

palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido 

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

 
João Gomes (PS): 
Solicitou esclarecimentos sobre uma carta remetida pela empresa PLMJ 

Sociedade de Advogados, RL à Câmara Municipal, relativa ao processo de instalação de 
uma loja da marca Rip Curl em Peniche e que refere a instrução de um processo judicial. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo ao senhor João Gomes, disse que a presidência da Câmara 

Municipal não encontra qualquer problema no processo de instalação de uma loja da 
marca Rip Curl. 

 
João Gomes (PS): 
Disse ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que não ficou 

minimamente esclarecido. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse ao senhor João Gomes para não encontrar um facto político onde este não 

existe. 
 
João Gomes (PS): 
Disse ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que não se trata de um 

facto político, mas que apenas solicitou um esclarecimento. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse ao senhor João Gomes que uma sociedade de advogados colocou uma 

questão ao Município, questão que será dirimida pelo Gabinete Jurídico do Município. 
Referiu que a presidência da Câmara Municipal não encontra qualquer 

problema. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal qual o 
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encaminhamento dado pela presidência da Câmara Municipal à carta referida pelo 
senhor João Gomes e qual a resposta que foi dada à sociedade de advogados que a 
remeteu. Sugeriu que a resposta seja dado posteriormente, por escrito. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse à senhora Presidente da Mesa que irá dar conhecimento deste pedido de 

esclarecimentos ao senhor Presidente da Câmara e que dará indicações aos serviços para 
elaborarem uma informação sobre o processo. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que a informação referida pelo senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal é pertinente e que a presidência da Câmara Municipal deveria sentir-se na 
obrigação de prestar informação à Assembleia Municipal sobre este processo, uma vez 
que se trata de uma matéria que foi votada pela Assembleia Municipal. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Lembrou que o processo de concessão do direito de superfície sobre uma parcela 

de terreno destinada à construção de uma loja da marca Rip Curl foi apreciado pela 
Assembleia Municipal, mas não foi votado por este órgão municipal, uma vez que a 
apreciação do processo coincidiu com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que redefiniu as competências dos órgãos das autarquias locais. 

Acrescentou que o facto da Assembleia Municipal não ter decidido sobre o 
assunto não retira qualquer legitimidade à pergunta do senhor João Gomes e à 
necessidade de resposta e de explicação sobre o que deu aso a um processo judicial. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Solicitou que a senhora Presidente da Mesa desse a palavra à senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro para que esta informe sobre os 
procedimentos administrativos do processo. 

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

Presidente da Câmara, disse que a carta referida pelo senhor João Gomes solicita cópias 
de documentos referentes a um processo que se encontra a correr tramites na Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística, concretamente um pedido de informação prévia sobre 
a viabilidade de construção de um edifício, para instalação da loja da marca Rip Curl, 
destinando-se as referidas cópias à instrução de um processo judicial, não se 
subentendendo da carta que esse processo judicial envolve o Município de Peniche. 
Informou, ainda, que as solicitações apresentadas pela sociedade de advogados foram 
satisfeitas dentro dos prazos, não tendo o Município qualquer informação de que possa 
estar em causa a concessão do direito de superfície da parcela de terreno. 

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR :  
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 
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seguintes intervenções: 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Solicitou que a Assembleia Municipal vote um voto de felicitações ao senhor 

Fernando Silva, residente em Atouguia da Baleia, que conquistou uma medalha de 
bronze no Campeonato do Mundo de Badminton de Veteranos, que decorreu na Suécia. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou uma saudação, em nome da Coligação Democrática Unitária, à atleta 

Telma Santos, pelo título recentemente conquistado no torneio do México. Disse que a 
atleta tem vido, ao longo dos tempos, com sucessivas provas e vitórias, a caminhar para 
o grande sonho dela e dos órgãos autárquicos do concelho de Peniche, por terem uma 
representante do concelho nos Jogos Olímpicos que se realizarão em 2016, na cidade do 
Rio de Janeiro. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Apresentou, em nome do Partido Socialista, os seguintes votos de congratulação: 
- Ao atleta Fernando Silva, pela participação e conquista da medalha de bronze 

no Campeonato do Mundo de Badminton de Veteranos. 
- À atleta Telma Santos, que conquistou a medalha de ouro no Open do México 

de Badminton. 
- Aos Benjamins do PAC – Peniche Amigos Clube, que venceram o torneio 

quadrangular de futsal organizado pelo Sporting Clube de Torres Vedras. 
- Ao PAC – Peniche Amigos Clube, pelo prémio de disciplina de escalão de 

iniciados e o segundo lugar no prémio de excelência na formação de futsal distrital, 
relativos ao campeonato 2014/2015, prémios recebidos na VIII Gala da Associação de 
Futebol de Leiria. 

- Ao Sporting Clube da Estrada, pela inauguração do seu pavilhão desportivo, 
nomeadamente pela capacidade e empenho da população na construção daquele 
equipamento. 

- Aos senhores Fabiana Baumann e Rui Chagas, que, entre 59 projetos, foram um 
de três finalistas, com um projeto de criação de uma aplicação que recolhe e estuda a 
informação das fotos publicadas na rede social Instagram. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata se associa aos votos anteriormente 

apresentados. 
Disse que, uma vez que houve mudanças nas lideranças das paróquias da cidade 

de Peniche e na Capitania do Porto de Peniche, lhe parece interessante que, em nome da 
Assembleia Municipal de Peniche, a senhora Presidente da Mesa dirija aos anteriores 
titulares, concretamente ao Padre Pedro Jorge Silva e ao Capitão-de-Fragata Pedro Daniel 
Vinhas Silva, o agradecimento pelo seu serviço em Peniche, que é um serviço público em 
prol das pessoas de Peniche, e dê as boas-vindas ao Capitão-Tenente Marco Alexandre 
de Serrano Augusto, ao Padre Diogo Maleitas Correia, que já se encontrava em Peniche, 
como vigário paroquial das paróquias do concelho, deseje muito sucesso e felicidades nas 
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suas novas funções e acolha o Padre Ricardo Figueiredo, novo vigário paroquial das 
paróquias do concelho, com uma carta em nome da Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu as intervenções dos membros da Assembleia Municipal e sublinhou 

o facto de haver sempre votos de louvor para apresentar nas sessões da Assembleia 
Municipal, muitos de mérito desportivo. 

Disse que pensa poder interpretar que todos os presentes se juntam na saudação 
ao novo Capitão do Porto de Peniche, ao novo pároco das paróquias da cidade de Peniche 
e da Serra d'El-Rei e ao novo vigário paroquial das paróquias do concelho de Peniche. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  

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

os senhores, adiante identificados: 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- Registava com grande satisfação o facto de a presidência da Câmara Municipal 

ter apostado numa nova imagem para o sítio do Município na Internet; 
- Trata-se de uma ação já reclamada há muito tempo pelo Partido Social 

Democrata, pelo menos desde o ano de 2013, tanto em sede de Câmara Municipal como 
em sede de Assembleia Municipal; 

- O sítio do Município na Internet está mais apelativo e mais funcional e, em 
termos de conteúdos, também lhe parece que há uma melhoria. No entanto, o trabalho 
não está terminado e espera que haja uma continuação dos trabalhos no que respeita à 
atualização dos conteúdos, não só da atividade municipal, porque nesse aspeto a 
presidência da Câmara Municipal é exemplar, mas sobretudo nos conteúdos referentes à 
gestão municipal, porque é essa que promove uma maior transparência, uma maior 
comunicação e, consequentemente, uma maior relação de proximidade entre a Câmara 
Municipal e os munícipes; 

- Outra imagem de marca do concelho, infelizmente, são as autocaravanas 
aparcadas nas arribas e, estando o verão a terminar, deseja fazer um balanço da 
aplicabilidade do Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 
Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche; 

- Constata que as diferenças entre o antes e o depois da entrada em vigor do 
Regulamento são praticamente nulas, pelo que pergunta à presidência da Câmara 
Municipal se já fez tudo o que tinha de ser feito para aplicar o Regulamento; 

- No passado mês de maio, acompanhou a conferência promovida pelo 
Município que assinalou a distinção internacional do geomonumento da Ponta do 
Trovão, sito em Peniche, e testemunhou a preocupação de um dos membros do Arméria 
- Movimento Ambientalista de Peniche, o senhor Francisco Félix, referente à importância 
de assegurar a preservação daquele local e, sobretudo, ao acesso daquele sítio e sugeriu 
a criação de barreiras para impedir o estacionamento do lado norte da faixa de rodagem; 

- Tal como defendido pelo senhor Francisco Félix, também o Partido Social 
Democrata defende o afastamento de toda a circulação automóvel daquele espaço, 
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porque, por princípio, o PSD é contra a passagem e o estacionamento de automóveis nas 
arribas; 

- Tendo em conta a importância do local, que apresenta um interesse patrimonial 
de valor científico excecional, pergunta qual o ponto de situação do estudo de proteção e 
valorização da Ponta do Trovão e quando é que as medidas de proteção vão ser 
colocadas; 

- Junto à Estrada Municipal 571, que liga povoação de Bôlhos à EN 114, existem 
umas caneiras muito grandes que dificultam a passagem dos peões e gostaria se pode 
haver uma resposta rápida para melhorar a segurança naquele local. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo a senhora Célia Martins, disse que: 
- Relativamente ao sítio do Município na Internet está a ser feito um trabalho de 

melhoria continua para dar resposta às pretensões dos membros da Assembleia 
Municipal, mas também dos membros da Câmara Municipal e de toda a população que 
tem acesso a este meio de comunicação; 

- Relativamente à pergunta sobre se a presidência da Câmara Municipal já fez 
tudo para aplicar o Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 
Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche, a resposta, de uma forma 
objetiva, é não; 

- Para a presidência da Câmara Municipal, este primeiro ano foi um ano de 
transição, e foi nessa perspetiva que trabalhou com as forças de segurança; 

- Na passada sexta-feira, houve uma reunião de avaliação, com a participação do 
Comandante Operacional Municipal e representantes das forças de segurança; 

- Nesta reunião pode concluir-se que são os autocaravanistas portugueses que 
mais respeitam o Regulamento e, por exclusão de partes, são os estrangeiros que trazem 
mais dificuldades; 

- Foram levantados autos nas zonas da responsabilidade da Capitania do Porto 
de Peniche e da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, não foram 
levantados autos na zona da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública; 

- Relativamente ao futuro, na próxima reunião da Comissão Municipal de 
Trânsito, a presidência da Câmara Municipal levará uma proposta de sinalização 
informativa, que tem como objetivo persuadir este tipo de viaturas a não irem para 
determinada zonas; 

- Foi apresentada uma proposta à Associação Desportiva e Recreativa do Casal 
Moinho para se criar um espaço de aparcamento de autocaravanas nos terrenos 
municipais que se situam junto ao edifício-sede desta coletividade, no lugar de Casal 
Moinho, não havendo ainda resposta por parte da coletividade; 

- Existe a pretensão de um investidor privado instalar um parque de 
autocaravanas dentro da cidade de Peniche; 

- Na reunião com as forças de segurança, anteriormente referida, foi colocada a 
hipótese de se instalar um parque de autocaravanas no espaço onde se realiza a feira 
mensal de Peniche, considerando que a feira se realiza apenas em dez dias do ano e que 
as pessoas procuram aparcar o mais perto possível do centro da cidade; 

- Resumindo, um reforço de informação, um reforço de sinalização e, acima de 
tudo, a publicação de um folheto em várias línguas para entregar a estes visitantes; 
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- O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche tem melhorado 
as suas condições para acolher as autocaravanas e isso tem-se refletido nas receitas 
municipais; 

- Relativamente à Ponta do Trovão, o assunto já foi objeto de apreciação em duas 
reuniões da Câmara Municipal, houve uma deslocação de todos os membros da Câmara 
Municipal ao local, acompanhados de técnicos do Município, e o Arméria - Movimento 
Ambientalista de Peniche também já foi ouvido em reunião da Câmara Municipal, mas 
ainda não existe uma decisão final; 

- Registou a informação sobre as caneiras junto à EM 571 e irá dar indicações para 
que os serviços atuem o mais rapidamente possível, recorrendo à colaboração da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia, caso seja necessário. 

 
Célia Martins (PSD): 
Relativamente ao Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 

Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche, disse que lhe apraz saber 
que muitas das ações referidas pelo senhor Vice-Presidente da Câmara já tinham sido 
indicadas pela bancada do Partido Social Democrata, quer na Assembleia Municipal 
como na Câmara Municipal, porque são ações complementares ao Regulamento e são 
muito importantes para a sua avaliação. Acrescentou que dá o benefício de este ano ter 
sido um ano de transição, mas espera que no próximo ano já existam mais resultados e 
que a imagem de marca que referiu na intervenção anterior possa ser desvanecida ficando 
a aguardar por mais desenvolvimentos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Pretende dar conhecimento de algumas informações à Assembleia Municipal 

sobre a prestação de cuidados de saúde primários no concelho de Peniche; 
- No dia 18 de setembro, ela própria, o senhor Presidente da Câmara, a senhora 

Vereadora Clara Abrantes, o senhor Vereador Jorge Gonçalves, a senhora Vereadora 
Cristina Leitão, o senhor Vereador Filipe Sales, o senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Peniche e o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, na qualidade 
de membros da Comissão Municipal de Saúde, reuniram-se com a senhora Diretora 
Executiva, a senhora Presidente do Conselho Clínico e de Saúde e a senhora Presidente 
do Conselho da Comunidade, todos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do 
Oeste Norte; 

- Nesta reunião a Comissão ficou a saber que existem vagas nos quadros clínicos 
que irão ser atribuídas a Peniche, concretamente quatro de cinco vagas; 

- Foram referenciadas as hipóteses de dotar as freguesias de Ferrel e da Serra 
d’El-Rei com um horário de consultas; 

- A senhora Diretora Executiva não apresentou grandes soluções; 
- Foram abordadas as condições das instalações onde são prestados os cuidados 

de saúde na cidade de Peniche, nomeadamente na melhoria das acessibilidades, o que 
requer obras urgentes, pois dessas obras depende a eventual instalação de uma unidade 
de saúde familiar em Peniche; 

- A instalação de uma unidade de saúde familiar em Peniche é importante, pois 
é mais uma evolução positiva, pelo que é muito relevante ter nas instalações do Centro 
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de Saúde de Peniche as condições necessárias; 
- Considerando que é uma obra que já está a ser estudada pelos técnicos do 

Município e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), os 
presentes na reunião acharam que é uma obra para avançar o mais rapidamente possível; 

- Na reunião, o senhor Presidente da Câmara colocou a hipótese de poder ser 
apresentado um projeto ao novo quadro comunitário de apoio, mas os restantes presentes 
acharam que, dada a necessidade de avançar com as obras rapidamente, a apresentação 
de uma candidatura para financiamento poderia atrasar o processo; 

- Foi lavrada uma ata da reunião, que já foi distribuída e pode ser consultada; 
- Recebeu a informação, através da senhora Vereadora Clara Abrantes, de que as 

situações de Ferrel e da Serra d’El-Rei tiveram evolução e irão ter médicos contratados 
pela ARSLVT através de uma empresa. 

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

Vice-Presidente da Câmara, disse que: 
- Na reunião do dia 18 de setembro, os membros da Comissão não vieram 

totalmente satisfeitos, porque Ferrel e Serra d’El-Rei continuavam a descoberto, 
continuando o concelho de Peniche com 11 900 utentes sem médico de família, e, com a 
integração de estes dois médicos, ficaria com 3800 a menos, porque cada médico vai 
poder ter um ficheiro de 1900 utentes; 

- No dia 23 de setembro recebeu a informação de que Ferrel mantinha o horário 
previsto e Serra d’El-Rei iria ter médico às sextas-feiras, mas não se sabe se terá às quartas, 
mantendo-se, atualmente, esta situação, ou seja, Serra d’El-Rei não tem a cobertura 
médica desejada; 

- A senhora Diretora Executiva do ACES Oeste Norte tem mantido uma relação 
diária com o Pelouro da Saúde do Município e tem sido uma relação de comunicação e 
cuidada relativamente aos pontos de situação; 

- No dia 2 de outubro haverá uma reunião para tentar encontrar uma solução que 
garanta a acessibilidade aos cuidados de saúde da população da Serra d’El-Rei e, 
naturalmente, a todos os cidadãos do concelho; 

- De acordo com os órgãos executivos do ACES Oeste Norte, tem havido uma 
preocupação da Diretora Executiva, até hoje, não houve qualquer contacto da Presidente 
do Conselho da Comunidade com o Município de Peniche, o que é preocupante; 

- Existe diálogo, mas esse diálogo não tem um impacto positivo nas respostas que 
são necessárias para a população; 

- Relativamente ao assunto das acessibilidades no edifício do Centro de Saúde de 
Peniche, a Câmara Municipal já deliberou conceder o apoio, através da disponibilização 
de mão de obra, estando a aguardar-se que a ARSLVT informe sobre a disponibilização 
dos materiais. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o Conselho da Comunidade do ACES Oeste Norte ainda não está 

instalado, o que não se compreende, e que deixou esta nota na reunião do dia 18 de 
setembro. 
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Vítor Mamede (PS): 
- Quando a Assembleia Municipal analisou o projeto do Regulamento Municipal 

para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho 
de Peniche, teve a oportunidade de dizer que, não havendo condições, por ainda não 
existirem locais preparados para as autocaravanas poderem aparcar, seria melhor não se 
aprovar o Regulamento e arranjar primeiro essas estruturas e depois aprovar o 
Regulamento; 

- O senhor Presidente da Câmara discordou desta sua opinião, justificando que 
havia muita urgência em aplicar o Regulamento, pelo que ele pensou que, em 2015, não 
se iria assistir ao caus habitual, mas enganou-se, porque em 2015 voltou o caus do 
aparcamento de autocaravanas por tudo quanto é sítio; 

- A metodologia utilizada foi errada, provavelmente, teria sido melhor ter 
esperado algum tempo, arranjar os locais para as pessoas poderem aparcar e, depois, 
colocar o Regulamento em vigor; 

- Em abril, colocou uma questão sobre o aparcamento de autocaravanas no 
miradouro do Frei Rodrigo, em Peniche, que é um dos locais mais sensíveis da costa da 
península, e sugeriu que fossem colocados obstáculos que impedissem o aparcamento de 
autocaravanas, mas nada aconteceu durante o verão que terminou, continuando o 
aparcamento no local, pelo que conclui que o que é dito pelos membros da Assembleia 
Municipal não é escutado, o que lamenta; 

- Se um dia acontecer um acidente no local, o que pode acontecer a qualquer 
momento, espera que as pessoas que nada fazem para prevenir assumam as suas 
responsabilidades; 

- Foi voz corrente que a cidade de Peniche, durante o verão, cheirava mal, 
nomeadamente algumas das ruas mais frequentadas da zona baixa da cidade, o que teve 
a oportunidade de confirmar, tendo verificado que havia ruas sujas, com detritos de peixe 
e outros; 

- Em tempos, existia um equipamento que ia buscar água à rampa de varadouro 
da Ribeira Velha para lavar as ruas da cidade, tem conhecimento que esse equipamento 
continua a existir e também conhece o argumento da presidência da Câmara Municipal 
de que o Município tem um deficit de trabalhadores na área da limpeza, o que é notório 
pelo estado geral da limpeza no concelho, nomeadamente na cidade de Peniche, mas não 
se pode deixar a cidade a cheirar mal com este argumento; 

- Fazer uma lavagem de quinze em quinze dias, que ocupará dois ou três 
trabalhadores apenas algumas horas numa quinzena, não faz com que o resto da cidade 
deixe de ser cuidada; 

- Pensa que é uma questão de organização e deve haver cuidado, porque se se 
pretende promover Peniche nos fóruns internacionais, não sendo apenas uma questão de 
promoção, porque as pessoas de Peniche têm direito a ter uma cidade limpa, tem de se 
manter uma determinada qualidade ambiental; 

- Gostaria de saber qual o ponto de situação da construção do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, e não está a referir-se ao concurso, mas à garantia de financiamento; 

- Parece consensual que a existência de unidades de saúde familiar são uma 
contribuição muito válida para o acesso à saúde, pelo que a Câmara Municipal deve fazer 
todos os esforços para resolver o problema das acessibilidades no edifício do Centro de 
Saúde de Peniche. 
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Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Considerando que a presidência da Câmara Municipal nada faz para a 

resolução do problema e para o cumprimento do regulamento da venda ambulante, 
sugere que, pelo menos, se cobre pela utilização dos espaços em frente ao Mercado 
Municipal e na Rua António da Conceição Bento, em Peniche; 

- Gostaria de saber quem está a acompanhar a obra que a empresa Nós está a 
efetuar na cidade de Peniche, há cerca de três ou quatro meses, porque estão a abrir-se 
valas nas ruas e passeios e nada é reposto no seu estado inicial, ficando sempre pior; 

- Na última sessão da Assembleia Municipal foi discutido o tema da pesca da 
sardinha e, esta semana, ficou preocupado, porque a revista Visão, de 24 de setembro, 
aborda o assunto das pescas, através do coordenador do grupo da ONU; 

- O artigo diz que é possível um amento de vinte por cento das pescas, no entanto, 
ficou preocupado, porque o mesmo artigo informa que, em relação à sardinha, em 
novembro se vai decidir a quota portuguesa para 2016 e um estudo recente admite a 
hipótese de ser dez por cento da do ano de 2016, o que o preocupa imenso, pelo que 
sugere que todos os membros da Assembleia Municipal tenham atenção a este pormenor; 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Disse que, na localidade de Casais Brancos, na urbanização da Rua das Flores, 

existe um esgoto a correr a céu aberto, por não haver infraestruturas de saneamento, 
sendo que, nas proximidades, existe uma estação elevatória. Perguntou se a presidência 
da Câmara Municipal tem conhecimento desta situação e o que pensa fazer para a 
resolver. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Enviou uma mensagem ao senhor Presidente da Câmara a dar-lhe 

conhecimento da instalação, pela empresa Nós, de várias antenas tipo prato, na Rua 
Direita, em Atouguia da Baleia, o que tem um impacto visual pouco interessante numa 
zona histórica, e solicitou que fosse verificada a legalidade da instalação daquele tipo de 
estruturas nas fachadas principais dos edifícios e a possibilidade de as empresas as 
instalarem nos telhados ou outras zonas do edifício menos visíveis; 

- O estudo de sugestão de redução para dez por cento na quota da sardinha já foi 
analisado pelo Governo, que disse, de imediato, que não seguiria aquela sugestão. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo ao senhor Vítor Mamede, disse que: 
- Viu no jornal A Voz do Mar que a Polícia de Segurança Pública fez uma nota de 

imprensa sobre a sua atuação nos últimos tempos; 
- Refere a referida nota de imprensa que foram aplicadas mais de 170 coimas de 

autocaravanas, mas nenhuma em Peniche; 
- Esta notícia não corresponde, no essencial, a toda a verdade, mas corresponde 

a uma parte significativa da verdade, porque, em Peniche, foram aplicadas seis coimas, 
sendo as restantes aplicadas no restante da região Oeste; 
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- A questão das autocaravanas tem dois prismas, o facto de ser uma realidade e 
o  crescimento que a prática do autocaravanismo teve nos últimos tempos; 

- Este crescimento tornou-se num problema, porque os municípios não estavam 
preparados para um número tão elevado de autocaravanas; 

- A Câmara Municipal já há muito tempo que está a trabalhar nesta área; 
- O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, nos últimos dez 

anos, organizou três espaços com socalcos para autocaravanas e existe espaço para 
receber uma grande parte das autocaravanas que aparcam na cidade; 

- Quem estaciona nas arribas é criminoso, porque é proibido estacionar nas 
arribas; 

- Não se sente responsável por alguém que estacione um carro nas arribas ou por 
alguém que ande sob as arribas; 

- Existem placas, desde há muitos anos, a informar do que as pessoas não devem 
fazer; 

- Este ano, foram substituídos vários rails na zona da Estrada Marginal Norte; 
- O Município deve ter a preocupação que foi referida pelo senhor Vítor Mamede, 

mas há que dizer que existe informação adequada para as pessoas saberem como agir; 
- Relativamente à questão da limpeza das ruas, a presidência da Câmara 

Municipal não está satisfeita com o que tem, mas considera que Peniche é um concelho 
limpo, apesar de ter problemas nesta área e ser necessário tomar medidas; 

- Existem vinte e dois trabalhadores a menos na área da limpeza, e não foi por 
vontade da presidência da Câmara Municipal que eles saíram; 

- Só em agosto é que se conseguiu constituir as equipas normais para fazer a 
limpeza na cidade, por não existirem condições para o fazer antes; 

- Sobre a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, está em curso um 
processo, cada vez mais complexo; 

- Das trinta e duas empresas que manifestaram interesse em concorrer, a grande 
maioria apresentou um caderno de encargos de erros e omissões que levou a que os 
técnicos do Município não fizessem outra coisa para além de lhes responder; 

- A prioridade de candidatura do Município ao novo quadro comunitário de 
apoio é o Centro Escolar de Atouguia da Baleia e o Mais Centro tem dado resposta 
afirmativa a esse investimento; 

- O equipamento será, certamente, construído, não tendo a presidência da 
Câmara Municipal qualquer dúvida sobre isso. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- Os serviços estão a tratar de um conjunto de regulamentos, sendo o da venda 

ambulante um deles, e espera ter, o mais rapidamente possível, uma proposta de trabalho 
para ser discutida na Câmara Municipal; 

- Não é verdade que a empresa Nós esteja a fazer intervenções há três quatro ou 
meses; 

- As obras foram interrompidas desde o dia 15 de julho a 7 de setembro, para 
evitar obras durante a época alta, seguindo uma prática de há alguns anos; 

- É o Departamento de Obras Municipais do Município de Peniche que 
acompanha as obras realizadas pela empresa Nós; 

- A Câmara Municipal não tem qualquer dúvida sobre a importância da pesca da 
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sardinha e defende o reforço da quota da sardinha, consciente da necessidade da 
preservação das reservas da espécie. 

Informou o senhor Humberto Ferreira que tomou nota da informação por este 
prestada. Acrescentou que tem sido grande o investimento do Município na área do 
saneamento básico e o concelho tem cerca de noventa e nove por cento do esgoto 
devidamente encaminhado e tratado. 

Deu conhecimento ao senhor Ademar Marques de que o Chefe da Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística do Município contactou a empresa Nós e a colocação 
seguinte já teve em conta esta chamada de atenção, com o compromisso da empresa de 
repor o que estava mal. 

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

Vice-Presidente da Câmara, relativamente à intervenção do senhor Vítor Mamede sobre 
a instalação de uma unidade de saúde familiar em Peniche, disse que: 

- É extremamente importante que todo o concelho de Peniche esteja coberto por 
uma unidade de saúde familiar e a Câmara Municipal tem vindo a acompanhar este 
assunto; 

- Já foram apresentadas três propostas para a criação de uma unidade de saúde 
familiar em Peniche e nenhuma delas chegou ao êxito pretendido por questões de 
recursos de saúde; 

- Segundo a senhora Ana Pisco, foi pensando na criação da unidade de saúde 
familiar que se colocaram recentemente médicos em Peniche; 

- A presidência da Câmara Municipal já perguntou à ARSLVT se os materiais 
estão disponíveis para que o Município possa avançar com as obras no Centro de Saúde 
de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal continuará a acompanhar este assunto, pela 

importância e urgência que tem e agradeceu os esclarecimentos prestados. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Perguntou o que pensa fazer a presidência da Câmara Municipal relativamente 

à venda do antigo Convento de São Bernardino, nomeadamente, se irá propor que o 
Município tome uma posição sobre o assunto. 

Disse que verificou que, em algumas noites de verão, na zona histórica da cidade 
de Peniche, não houve recolha de resíduos sólidos urbanos, permanecendo o lixo nas 
ruas. Perguntou qual o motivo de a presidência da Câmara Municipal não ter contratado 
uma empresa para apoio à limpeza urbana, uma vez que existe carência de recursos 
humanos nesta área. Acrescentou que o Partido Socialista apoiaria a referida contratação. 

Referiu-se à existência de muitas ervas daninhas nos passeios públicos. 
Sugeriu a realização de uma campanha de sensibilização dos munícipes da 

cidade de Peniche para a necessidade de manter as ruas limpas. 
Perguntou qual o ponto de situação do processo de melhoria da circulação 

pedonal da Estrada dos Remédios, em Peniche, nomeadamente com a criação de um 
único sentido para o trânsito automóvel. 
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Disse que foi inscrita no Orçamento do Município para 2015 a obra de 
requalificação da zona de estacionamento da Alfândega de Peniche e perguntou qual a 
data prevista para a sua concretização. 

Solicitou a opinião da presidência da Câmara Municipal sobre o “IMI familiar”. 
Informou que soube que houve a dispensa de trabalhadores da empresa ESIP, 

alegadamente por falta de matéria prima, nomeadamente sardinha, e perguntou se a 
presidência da Câmara Municipal tem conhecimento desta situação. 

Felicitou a organização da Corrida das Fogueiras 2015 e da Mostra Internacional 
de Rendas de Bilros. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Referiu-se positivamente à realização do Festival Bandas de Cá, à atualização que 

foi efetuada ao sítio do Município na Internet e à realização da Gala da Juventude. 
Disse que: 
- Numa sessão anterior da Assembleia Municipal convidou o Município a 

destinar uma parte da verba da derrama para as freguesias e gostava de ouvir a opinião 
do senhor Vice-Presidente da Câmara sobre o assunto; 

- Na sessão da Assembleia Municipal de 21 de novembro de 2014, entregou um 
processo sobre um assunto a que chama “Dívida da Câmara Municipal à Junta de 
Freguesia” e sobre o qual a presidência da Câmara Municipal diz que o Município não 
deve nada à Freguesia de Ferrel; 

- Na altura, a senhora Presidente da Mesa disse que iria avaliar o caso e tomar as 
medidas que fossem necessárias; 

- Como ainda não teve qualquer resposta da senhora Presidente da Mesa, 
gostaria de saber se já foi feita alguma avaliação ao processo; 

- Gostaria de saber qual o ponto de situação do processo de aquisição de um 
terreno, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel; 

- O entroncamento da Estrada da Seixeira com a EN 247 e o entroncamento desta 
com a Rua dos Canteiros, em Atouguia da Baleia, não tem iluminação, o que os torna 
perigosos; 

- A variante que liga o Casal da Vala à rotunda de início do IP6, no Casal da 
Ponte, a Avenida da Praia, que liga Peniche aos Casais do Baleal, a Rua Cruz das Almas, 
que liga Ferrel aos Casais do Baleal, e a Estrada Marginal Norte, em Peniche, também 
deveriam ter iluminação; 

- O Município deveria colocar sinais de trânsito a proibir o estacionamento de 
autocaravanas em alguns locais do concelho, à semelhança do que fez a Freguesia de 
Peniche junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche; 

- Existe um estacionamento anárquico junto às praias do concelho, 
nomeadamente no Baleal, e devem ser tomadas medidas, designadamente por motivos 
de segurança; 

- Os contentores para deposição de lixos têm estado a ser lavados, 
nomeadamente em Ferrel, e gostava de saber porque não se coloca a data da lavagem; 

- Foi colocada uma rampa de madeira para tornar a escola de Ferrel acessível a 
todos os eleitores, e se o Município doar os materiais, a Junta de Freguesia construirá uma 
rampa definitiva; 

- Existe um vendedor ambulante de fruta que tem um cartão emitido pelo 
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Município que permite a venda em todo o concelho exceto no Baleal, e não compreende 
o motivo desta exceção, uma vez que existem bastantes vendedores ambulantes no 
Baleal; 

- O referido vendedor estava a vender no Baleal e foi informado pela Secção de 
Fiscalização do Município de que não pode vender naquele local; 

- O vendedor informou a Junta de Freguesia desta situação e deu conhecimento 
de que estava autorizado, pelo proprietário, a fazer a venda num terreno privado, sito no 
Baleal, pelo que não ocuparia espaço público, mas a Guarda Nacional Republicana não o 
permite; 

- Um militar da Guarda Nacional Republicana disse-lhe que tinha sido a Câmara 
Municipal a fazer a denúncia; 

- Como está confuso com toda a situação, gostaria de ser esclarecido. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Disse que: 
- O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que apresentou uma proposta à 

coletividade do Casal Moinho para construção de um parque para autocaravanas e que, 
se fosse possível, a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia gostaria de ter conhecimento 
dessa proposta; 

- A situação referida pela senhora Célia Martins, da existência de caneiras muito 
grandes junto à Estrada Municipal 571, localiza-se na freguesia de Serra d’El-Rei, e não 
na freguesia de Atouguia da Baleia, como referiu o senhor Vice-Presidente da Câmara; 

- Também considera a existência daquelas caneiras um perigo e já apresentou o 
assunto na reunião de elaboração do mapa de trabalhos, realizada entre o Município e as 
juntas de freguesia, porque já recebeu diversas reclamações; 

- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia está disponível para cortar as 
referidas caneiras; 

- Congratula-se pelos asfaltamentos que estão a ser realizados na freguesia de 
Atouguia da Baleia; 

- Sente alguma mágoa por alguns desses asfaltamentos estarem a ser feitos à 
revelia da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, uma vez que a Junta de Freguesia 
sempre esteve disponível para colaborar; 

- O problema referido pelo senhor Américo Gonçalves, provocado pela empresa 
Nós, também é sentido em Atouguia da Baleia; 

- Sublinha a referência que o senhor Ademar Marques fez, relativamente à 
instalação de antenas nas fachadas de edifícios; 

- Existem muitas caixas de telecomunicações destruídas pela empresa Nós e 
aguarda que sejam repostas; 

- Também existem esgotos a céu aberto na vila de Atouguia da Baleia e está 
disponível para os mostrar ao senhor Vice-Presidente da Câmara; 

- Recebeu várias reclamações sobre um vendedor ambulante que se instala no 
Mercado da Consolação a vender roupa e artigos de praia, fim a que não se destina o 
referido Mercado, mas, para espanto seu, o vendedor diz que tem um cartão renovado, 
este ano, pela Câmara Municipal, com validade até 2018, e gostaria de saber se este facto 
é verdadeiro. 
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Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
- Não tem acompanhado ao pormenor o processo do antigo Convento de São 

Bernardino e vai pedir ao senhor Presidente da Câmara para prestar a informação 
solicitada; 

- Relativamente à igreja do referido complexo, o Município irá fazer algumas 
intervenções que estão previstas no protocolo celebrado, nomeadamente na cobertura e 
no piso; 

- O Município tem uma viatura para a recolha de monos e Peniche é o município 
do Oeste que mais monos recolhe; 

- Muitas vezes, a zona rural ou a cidade estão limpas, mas na sexta-feira à noite 
ou no sábado de manhã, existem monos por todo o lado; 

- O número de depósitos para a recolha de resíduos do Município de Peniche está 
acima da média do Oeste; 

- Existe um problema com a eliminação das ervas daninhas, provocado pela 
entrada em vigor de nova legislação sobre a matéria, mas o Município já está a adaptar-se 
às novas exigências legais; 

- Assume que existem zonas da cidade de Peniche com problemas de limpeza, 
mas não acha que Peniche tenha ruas com lixo; 

- O Município tem resolvido diversos problemas de limpeza que têm surgido na 
cidade; 

- Surgem nas redes sociais da Internet fotografias de lixo derramado, mas, por 
vezes, essas fotografias mostram um único saco fotografado em diversos ângulos; 

- O Município iniciou este ano uma campanha de sensibilização sobre a recolha 
dos dejetos dos animais; 

- Existe um problema na Estrada dos Remédios, em Peniche, e terá de se 
encontrar uma solução; 

- Não tem resposta para a pergunta sobre o estacionamento da Alfândega de 
Peniche, mas, se há coisa que caracteriza o atual executivo municipal, não é a falta de 
obra; 

- O Partido Social Democrata já colocou a questão do “IMI familiar” em reunião 
da Câmara Municipal e a presidência da Câmara Municipal irá apresentar uma proposta 
global de impostos; 

- Não tem conhecimento da situação relatada sobre a empresa ESIP, mas irá 
tentar obter uma resposta; 

- Agradece as felicitações feitas pelo senhor Henrique Estrelinha. 
Respondendo ao senhor Pedro Barata, disse que: 
- Agradece as referências positivas feitas a diversas atividades do Município; 
- A Câmara Municipal não tomou qualquer posição sobre a aplicação da verba 

da derrama; 
- É o senhor Presidente da Câmara que está a tratar do processo de aquisição do 

terreno de Ferrel e tem a certeza que este objetivo da população de Ferrel será 
concretizado o mais rapidamente possível; 

- Registou e agradece as propostas sobre iluminação pública; 
- O Município instalou, com sucesso, no parque de estacionamento da praia do 
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Lagido, no Baleal, na freguesia de Ferrel, sinalização que impede o estacionamento de 
autocaravanas, como fez no parque de estacionamento central da cidade de Peniche; 

- Quer na reunião da Comissão Municipal de Trânsito, quer na reunião do 
Conselho Municipal de Segurança, a questão do estacionamento anárquico junto das 
praias, nomeadamente no Baleal, foi colocada à Guarda Nacional Republicana, tendo a 
presidência da Câmara Municipal disponibilizado os armazéns do Município para 
guardar as viaturas que fossem rebocadas por estacionamento indevido, mas a GNR não 
dá resposta a esta questão; 

- A Escola Básica do Primeiro Ciclo de Ferrel é uma escola acessível, mas foi feito 
um reforço no acesso às salas onde irão funcionar as sessões de voto; 

- A situação de venda ambulante no Baleal terá de ser verificada e só depois 
poderá responder. 

Respondendo ao senhor António Salvador, disse que: 
- Irá enviar à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia cópia da proposta que foi 

apresentada à coletividade do Casal Moinho; 
- Agradece a disponibilidade da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para 

resolver o problema das caneiras; 
- Julga que nenhum arruamento foi asfaltado à revelia da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, porque todas as intervenções foram feitas na sequência de conversas 
ou reuniões entre ele e o senhor Presidente da Junta de Freguesia; 

- O Mercado da Consolação destina-se à venda de peixe e produtos hortícolas, 
mas algumas pessoas insistem em vender outro tipo de produtos naquele local, não 
conhecendo, em concreto, a situação relatada pelo senhor António Salvador, mas vai 
tentar obter mais informações. 

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

(PSD): 
Disse que a grande maioria dos asfaltamentos foram acompanhados e feitos em 

consonância com a Junta de Freguesia, exceto os realizados na Coimbrã, que foram feitos 
à revelia da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, concretamente a Rua dos Ferreiras 
e a Rua do Vale Moreira. 

Lembrou que também se referiu aos esgotos a céu aberto e às intervenções da 
empresa Nós. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Perguntou se existe possibilidade de continuar a haver intervenção nas praias 

após a época balnear ou de estender a época balnear, porque após o quinze de setembro 
continua a haver muita gente na praia. 

Disse que: 
- A intervenção no parque de estacionamento da praia do Lagido foi muito 

bem-feita, mas não é possível fazer uma intervenção idêntica para a ilha do Baleal, porque 
os veículos de grande porte têm de se deslocar à ilha; 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara fez bem em encaminhar a situação do 
estacionamento indevido à Guarda Nacional Republicana, mas, no entanto, há questões 
de obras e embelezamentos de que se pode também falar; 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara não respondeu à questão da data da 
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lavagem dos contentores de lixo; 
- Para ele, a questão da derrama faz sentido, porque as juntas de freguesia, por 

uma questão de proximidade, prestam apoio às empresas locais; 
- Gostava de saber quando se irão realizar reuniões para reavaliar os contratos 

de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia; 
- Também não obteve resposta à questão que colocou sobre a “Dívida da Câmara 

Municipal à Junta de Freguesia”; 
- A Câmara Municipal deveria ter uma atenção para com as intervenções que 

foram feitas pela Junta de Freguesia de Ferrel, nomeadamente no parque infantil. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Se a empresa não está a colocar a data da lavagem dos contentores de lixo está 

em falta, porque é uma obrigação, e irá fazer chegar esta informação aos serviços do 
Município; 

- A presidência da Câmara Municipal não considera que exista uma dívida do 
Município para com a Freguesia de Ferrel, mas existem espaços próprios para se dialogar 
sobre estes assuntos e ele, como responsável pelo Pelouro de Ligação às Freguesias está 
sempre disponível para conversar com a Junta de Freguesia sobre este e sobre outros 
assuntos; 

- Irá transmitir aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a 
informação sobre os esgotos. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que, há cerca de dois anos, a empresa BP ganhou um concurso para 

arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
Rodrigues de Sousa, em Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de 
combustíveis, e ficou obrigada ao cumprimento de certas condições, nomeadamente a 
alteração da estrutura de apoio ao equipamento e a construção de sanitários públicos, 
contudo, ainda nada foi feito. 

Perguntou qual o ponto de situação do processo da segunda fase de reabilitação 
do fosso da muralha de Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Pensava que os senhores presidentes das juntas de freguesia de Atouguia da 

Baleia e Ferrel iriam iniciar as suas intervenções agradecendo o asfaltamento que foi 
realizado nas ruas das suas freguesias; 

- Estas duas freguesias, cujas juntas de freguesia são presididas por partidos da 
oposição à presidência da Câmara Municipal, tiveram a primazia no asfaltamento e as 
freguesias cujas juntas de freguesia são presididas pela Coligação Democrática Unitária, 
que também preside à Câmara Municipal, ainda estão a aguardar; 

- Existem muitas ruas da cidade de Peniche que também necessitam muito de ser 
asfaltadas; 

- Não concorda que a Estrada dos Remédios, em Peniche, tenha um só sentido de 
trânsito, porque não existem artérias alternativas, faria mais sentido que o trânsito 
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circulasse alternadamente, recorrendo-se à instalação de semáforos; 
- Deve equacionar-se rapidamente a melhoria dos acessos para pessoas e viaturas 

na referida artéria; 
- Em relação à saúde, os casos de Ferrel e Serra d’El-Rei são os mais preocupantes, 

mas existem na cidade de Peniche uns milhares de utentes sem médico de família; 
- Por vezes os utentes do Serviço Nacional de Saúde não estão devidamente 

informados e por isso não exigem o cumprimento dos seus direitos; 
- Na reunião com o ACES Oeste Norte foi dito que qualquer utente que vá ao 

Centro de Saúde e não lhe seja marcada a consulta no dia por falta de médico, tem o 
direito de que lhe seja marcada consulta para outro dia; 

- Aconselha os munícipes a solicitarem o apoio do Pelouro da Solidariedade 
Social quando tiverem dificuldades no acesso aos serviços de saúde; 

- Também desejava que, este ano, já não houvesse autocaravanas aparcadas sobre 
as arribas, mas o processo está a seguir o seu percurso; 

- Concorda com a proibição de estacionamento na zona do Frei Rodrigo, em 
Peniche; 

- Relativamente à limpeza urbana, reconhece que houve a falta de resposta em 
alguns casos, nomeadamente, na eliminação de ervas daninhas, mas não concorda que a 
cidade esteja mais suja este ano do que nos anteriores; 

- Existe uma limitação legal à contratação de novos trabalhadores, que tem 
influência nos serviços que o Município presta; 

- Os cortes nas carreiras e nos vencimentos não são motivadores para os 
trabalhadores; 

- Vê com alguma apreensão a solução de se contratar uma empresa para fazer o 
serviço de limpeza, porque sairá muito mais caro ao Município do que contratar 
diretamente trabalhadores; 

- Os munícipes, hoje, são mais exigentes e requerem o corte de ervas onde antes 
era natural que estas existissem sem serem notadas; 

- Tem dúvidas quanto ao uso excessivo de químicos para eliminar as ervas 
daninhas, pelos problemas que estes podem trazer para a saúde dos cidadãos; 

- Também já alertou para o problema das obras que a empresa Nós está a fazer 
nos passeios públicos; 

- A Comissão de Acompanhamento da Sardinha deve voltar a reunir. 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
- O estudo sobre a pesca da sardinha é uma indicação e não uma obrigação para 

o Estado português; 
- Todos pedem mais investigação, porque existem muitas incertezas nos números 

apresentados; 
- O navio português de investigação está obsoleto e deve ser renovado; 
- Os investigadores portugueses devem ser motivados pelo Estado, 

nomeadamente ao nível da carreira profissional e do vencimento; 
- É importante que a quota da sardinha não baixe no próximo ano; 
- Relativamente à limpeza da cidade, a intervenção do senhor Vice-Presidente da 

Câmara fez-lhe lembrar uma celebre frase: “nunca tantos deveram tanto a tão pouco”; 
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- O serviço de limpeza tem menos 22 trabalhadores e a população triplica ou 
quadruplica no verão e, mesmo assim, apenas houve alguns problemas em algumas áreas 
do concelho; 

- Se existem zonas com problemas, também existem zonas que são limpas todos 
os dias; 

- Os trabalhadores de limpeza são mal pagos para o serviço que prestam e não 
têm expetativas de carreira profissional, o que contribui para uma desmotivação; 

- O Município de Peniche e a Comunidade Intermunicipal do Oeste devem 
interpelar o novo Governo sobre estas e outras questões; 

- A oferta turística também está relacionada com estes serviços públicos; 
- A Mostra Internacional de Renda de Bilros tem vindo, de ano para ano, a 

superar as expetativas, tendo cada vez mais visitantes e expositores de diversos países; 
- Há pouco tempo, esteve em Milão, Itália, uma delegação do Município a 

divulgar as rendas de bilros de Peniche; 
- Gostava de ser esclarecido sobre a candidatura das rendas de bilros a 

Património Imaterial da Humanidade; 
- Felicita o Sporting Clube da Estrada pelo seu novo pavilhão desportivo; 
- Felicita os grupos que atuaram durante a cerimónia de inauguração do referido 

pavilhão, sendo que muitos deles são do concelho; 
- Lembra as inúmeras iniciativas que se realizaram neste verão no concelho de 

Peniche, organizadas pelo Município, freguesias, coletividades e particulares;  
- Realça a apresentação, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, do livro 

de Nuno Santa-Vila, sobre uma figura da história nacional, o Conde de Atouguia Luís de 
Ataíde, e recomenda à Câmara Municipal que se faça também uma apresentação em 
Peniche; 

- A Associação Juvenil de Peniche, que tem feito um trabalho de muito louvor, 
celebrou o seu vigésimo quinto aniversário; 

- Além da Corrida das Fogueiras e da Corrida das Fogueirinhas, com um impacto 
de mais de seis mil participantes, do vólei, que se realizou no Baleal; refere também a 
natação, com o Miguel Arrobas, a Victoria Kaminskaya e o António Beson, uma nota 
também para referir que, no dia 21 de agosto de 1954, o nadador Batista Pereira fez a 
travessia de Peniche/Berlenga. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse que: 
- A empresa ESIP -  European Sea Food Investments Portugal, S.A., a partir do 

dia 18 de setembro de 2015, passou a designar-se por Thai Union; 
- Alguns trabalhadores desta empresa foram informados, verbalmente, de que 

vão ser dispensados por um período de tempo, ainda indefinido, para manutenção das 
linhas de produção, à semelhança de anos anteriores, e não por falta de matéria prima; 

- As linhas de produção têm entre cem a cento e cinquenta trabalhadores e o 
período de encerramento da fábrica, para gozo de férias dos trabalhadores, não é 
suficiente para a manutenção anual das linhas; 

- As linhas são encerradas sucessivamente e não em simultâneo, mas não existe 
capacidade nas outras linhas para integrar os trabalhadores da linha que está em 
manutenção; 
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- A próxima linha a encerrar será a da cavala. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a informação transmitida pela senhora Mariana Rocha é importante. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Balau, disse que: 
- Em maio, a empresa BP foi questionada relativamente aos atrasos e foi enviada 

uma resposta, mas o problema ainda não está resolvido, pelo que, oportunamente, o 
senhor Presidente da Câmara irá reunir com o responsável da empresa; 

- Entrou hoje, com sucesso, a candidatura do Município ao PEDU – Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano, onde está contemplada uma verba de cerca de 
2,3 milhões de euros para a segunda fase do fosso das muralhas; 

- Quanto à utilização do fosso para fins náuticos, é uma matéria que tem de ser 
discutida na Câmara Municipal e a Câmara Municipal deu orientação ao senhor 
Presidente da Câmara para, rapidamente, se encontrarem soluções de utilização daquele 
espaço, conjuntamente com a empresa Docapesca. 

Respondendo ao senhor Henrique Bertino, disse que: 
- Existem alcatroamentos por fazer nas freguesias de Peniche e Serra d’El-Rei, 

como foi referido; 
- A instalações de semáforos na Estrada dos Remédios, em Peniche, é uma das 

hipóteses a ponderar; 
- Concorda que existe uma desmotivação dos trabalhadores do setor da limpeza, 

por as carreiras estarem congeladas e as horas extra estarem a ser pagas a um valor 
inferior; 

- As obras realizadas pela empresa Nós estão a merecer um acompanhamento 
objetivo do Município, e os acabamentos que ficarem mal executados terão de ser refeitos. 

Respondendo ao senhor Álvaro Amador, disse que: 
- Agradece as felicitações; 
- O Município apoiou sempre as festividades de cada uma das localidades do 

concelho, tendo havido, neste ano, um aumento desse apoio; 
- Certamente por esquecimento, o senhor Pedro Barata não referiu o esforço que 

o Município fez para limpeza da vila durante a festa de Ferrel e a limpeza das praias do 
concelho; 

- Além da empresa contratada, existe uma equipa do Município na manutenção 
da limpeza das praias; 

- A limpeza das praias é feita todas as noites. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, relativamente à intervenção do senhor Henrique Bertino 
sobre a saúde, disse que o Pelouro da Solidariedade Social está sempre disponível para 
apoiar os munícipes no acesso aos serviços de saúde. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Lembrou que o senhor Vice-Presidente da Câmara não se referiu à candidatura 
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das rendas de bilros a Património Imaterial da Humanidade. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo ao senhor Álvaro Amador, disse que a candidatura das rendas de 

bilros a Património Imaterial da Humanidade é uma das conclusões da conferência que 
se realizou na exposição de Milão e é uma proposta que já tinha sido assumida em 
Peniche aquando da assinatura dos protocolos de geminação entre Peniche e Novedrate 
e Camariñas. Acrescentou que é uma ideia simples de realizar, embora trabalhosa, sendo 
que a região da Lombardia está a preparar todo o dossier. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
A senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 

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

 
Jorge Serafim Silva Abrantes: 

 
Disse que: 
- Pretendia falar sobre a questão da sardinha; 
- Foi publicado, no dia 16 de julho, pelo Comité Internacional de Exploração do 

Mar, um relatório; 
- A primeira entidade a reagir publicamente a esse relatório foi o Município de 

Peniche, através da Câmara Municipal; 
- De imediato, o senhor Secretário de Estado do Mar disse que iria pedir 

explicações sobre o referido relatório, nomeadamente, sobre as 1587 toneladas que 
estavam definidas como orientação para 2016, explicações que não foram solicitadas; 

- No dia 23 de agosto de 2015, a senhora Ministra, em Espanha, disse que o 
relatório estava viciado com erros de metodologia; 

- Estas foram as posições oficiais que o Governo teve sobre o relatório do Comité 
Internacional de Exploração do Mar; 

- Não vai referir quais foram os erros de metodologia, porque isso envergonharia 
muita gente em Portugal; 

- A Comissão Nacional de Acompanhamento da Sardinha reuniu, na semana 
passada, sendo que o entendimento generalizado das industrias conserveira e de frio e 
dos produtores nacionais é de que os sinais existentes de recuperação de reservas nas 
águas portuguesas permitem, com muita tranquilidade, aumentar a possibilidade de 
captura, devidamente controlada, em 2016; 

- O entendimento das industrias conserveira e de frio e dos produtores nacionais 
mereceu um certo reconhecimento, por parte do Governo e do IPMA, da importância dos 
dados que vão ser averiguados nos cruzeiros de outubro e de novembro, no sentido de 
validarem uma solução que permita esse acréscimo de possibilidade de pesca em 2016; 

- Os profissionais ligados ao setor estão confiantes de que a investigação vai fazer 
prova do aumento da reserva de sardinha nas nossas águas; 

- A rapidez com que a quota de Peniche foi atingida é a prova da abundância de 
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sardinha nas nossas águas; 
- O Governo confessou que foi exagerado na medida que tomou para Peniche, ao 

não ter procurado uma solução que tivesse permitido a pesca da sardinha durante mais 
duas ou três semanas; 

- O IPIMAR já está a contratar embarcações de pesca para apoio à investigação 
das reservas. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a intervenção do senhor Jorge Abrantes. 
 
José Amador (CDU): 
Disse que, numa reunião da Federação das Pescas com o Governo, foi dito, pelo 

Governo, que o número apresentado pelo Conselho Internacional para a Exploração dos 
Mares é um disparate e não é para levar a sério. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

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

DO MESMO :  
 
Passando a Assembleia Municipal ao primeiro ponto da ordem do dia, apenas 

usou da palavra o senhor Vice-Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da atividade do Município, bem 
como da situação financeira do mesmo. 

 
2. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL): 
 
A Assembleia Municipal passou ao segundo ponto da ordem do dia, tendo usado 

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

Vice-Presidente da Câmara, disse que: 
- A informação trimestral sobre a execução do Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL) reporta-se a 30 de junho de 2015; 
- A execução do Plano de Ajustamento Financeiro assenta e está a par da 

execução orçamental, aliás, anualmente, é efetuado um ajustamento, em função do 
Orçamento Municipal aprovado para cada ano; 

- A execução está de acordo com o previsto, quer na despesa, quer na receita, 
como reflete a informação financeira apresentada na sessão ordinária de junho; 

- O equilíbrio financeiro conseguido em 2014 mantém-se, com a consciência dos 
constrangimentos à criação de liquidez para investimento; 

- No entanto, tendo em conta a opção do executivo pela realização de obras por 
administração direta, tem sido possível realizar alguns investimentos com a 
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rentabilização dos recursos humanos e aquisição de materiais a melhor preço; 
- Quanto às medidas, o cenário é idêntico ao primeiro trimestre, não tendo 

havido grande evolução, ou seja, as medidas que estavam implementadas mantêm-se e 
os problemas de fundo associados à não implementação das outras medidas mantêm-se; 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara já informou que foram criadas três zonas 
para aparcamento de autocaravanas no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo 
de Peniche e está a ser construído um novo espaço; 

- De salientar que, estando criadas as condições para receber as autocaravanas no 
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, não existe uma relação direta 
entre a existência dos espaços e a sua utilização por parte dos autocaravanistas e, 
consequentemente, com a receita, embora tenha havido uma utilização razoável; 

- A medida relacionada com a de publicidade e ocupação da via pública está e 
esteve sempre condicionada à aplicabilidade do Regulamento de Publicidade e de 
Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, aprovado pela Assembleia 
Municipal, em 30 de abril de 2013, na sequência do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril; 

- A próxima revisão que será efetuada ao Regulamento de Publicidade e de 
Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, na sequência da entrada em vigor 
do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração (RJAEACSR), terá como um dos objetivos tentar criar condições para que a 
Câmara Municipal possa decidir sobre as ocupações existentes, tentando recuperar um 
conjunto de receitas que, neste contexto, não estão a ser cobradas; 

- Com o Licenciamento Zero, corroborado pelo RJAEACSR, a publicidade 
relacionada com a atividade do agente económico é praticamente toda isenta de taxas e 
de controlo prévio; 

- Relativamente aos estacionamentos pagos, a questão de fundo mantém-se, a 
Câmara Municipal ainda não se decidiu sobre as zonas a concessionar, estando o 
lançamento do procedimento da concessão dependente da definição dessas zonas; 

- A medida de recuperação das dívidas de terceiros, embora esteja sinalizada 
como implementada, está sempre ativa, uma vez que a gestão da dívida é feita com 
rotinas que se têm vindo a implementar e que têm tido bons resultados; 

- Em relação aos arrendamentos prediais, estão em desenvolvimento alguns 
processos, alguns com algumas dificuldades relativamente à propriedade do terreno, 
nomeadamente os estabelecimentos comerciais da praia do Molhe Leste e do Bairro dos 
Pescadores da Prageira, o que limita a atuação do Município na solução para novos 
arrendamentos; 

- O Serviço de Metrologia, que está encerrado há quase dois anos e que 
representa a ausência de receita e da prestação do serviço aos agentes económicos, irá 
reiniciar a sua atividade, previsivelmente no próximo mês de outubro, estando auditado 
e a ser certificado para uma nova valência, a aferição de parcómetros, e irá cobrir os três 
concelhos atribuídos a Peniche: Peniche, Cadaval e Bombarral; 

- De uma forma geral, a despesa tem estado a ser executada de acordo com o 
previsto, com alguns ajustes entre rúbricas; 

- O primeiro semestre é um período em que a atividade é mais calma, 
principalmente a financeira, tendo em conta que é o período em que se vão 
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desenvolvendo a maioria dos procedimentos concursais para aquisição de materiais, cuja 
faturação e respetivo pagamento acaba por ter maior impacto a partir do primeiro 
semestre; 

- No ano de 2015, têm tido realizados alguns investimentos que têm o objetivo 
de, a curto e médio prazos, gerar novas receitas e melhorar os serviços prestados. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, relativamente à concessão de estacionamentos, a situação mantém-se 

como no trimestre anterior, e gostaria de saber se existe a intenção da presidência da 
Câmara Municipal voltar a incluir o assunto na ordem do dia das reuniões da Câmara 
Municipal. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Solicitou esclarecimentos sobre a demora na concessão dos estacionamentos 

pagos. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o ideal era o estacionamento público ser gratuito para todos e em todas 

as zonas, mas existe um Regulamento, que foi bastante debatido pela Assembleia 
Municipal, e, prevendo o PAEL esta receita, é necessário que se verifique se a verba não 
terá de ser compensada e a equidade na distribuição do estacionamento pago no 
concelho. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, pelos dados apresentados pela presidência da Câmara Municipal, de 

fevereiro a 14 de setembro, a dívida do Município aumentou dois milhões de euros, o que 
o preocupa. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, todos sabem as 

decisões que tomam, quer na Assembleia Municipal quer na Câmara Municipal; 
- A dívida do Município aumentou na sequência das decisões tomadas pelos 

órgãos municipais, nomeadamente no apoio a instituições particulares de solidariedade 
social do concelho; 

- Deve ter-se atenção às decisões tomadas, para não se entrar em contradição; 
- Relativamente à concessão de lugares de estacionamento, na Câmara 

Municipal, no atual mandato autárquico, não é consensual a opção que foi tomada, no 
mandato anterior, na definição das zonas onde o estacionamento deve ser pago; 

- Um vereador sugeriu que o assunto deve ser repensado, e a Câmara Municipal 
aceitou esta sugestão; 

- Concorda com a equidade na distribuição do estacionamento pago no concelho, 
como referiu o senhor Ademar Marques; 

- A Câmara Municipal irá tentar encontrar uma solução que seja a mais 
consensual possível. 
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Ademar Marques (PSD): 
Lembrou que, desde abril, se aguarda que a Câmara Municipal discuta o assunto 

dos estacionamentos. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- O Regulamento Municipal de Parques de Estacionamento Condicionado e de 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no Concelho de Peniche demorou um 
ano a ser apreciado pela Assembleia Municipal; 

- O Regulamento foi aprovado e a presidência da Câmara Municipal nunca o 
aplicou; 

- Passados dois anos, o senhor Vice-Presidente da Câmara vem dizer que não há 
consenso na Câmara Municipal; 

- Não há consenso porque a presidência da Câmara Municipal não quer cobrar 
impostos, como acontece com os vendedores ambulantes ou com a publicidade; 

- Na justificação dos dois milhões de dívida a mais, o senhor Vice-Presidente da 
Câmara apenas referiu setecentos mil euros, destinados às IPSS, pelo que falta justificar 
um milhão e setecentos mil euros. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- A dívida do Município a curto prazo está a ser paga a sessenta dias e para os 

locais a trinta dias; 
- A análise aos documentos remetidos pela presidência da Câmara Municipal à 

Assembleia Municipal dever ser integral, porque todas as respostas estão nos 
documentos enviados. 

 
O senhor João Gomes (PS) deixou de participar na reunião quando decorria a 

apreciação deste ponto da ordem do dia. 
 

3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EMITIDO PEL O REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE A ATIVIDADE DO  MUNICÍPIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2015: 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem do 

dia, não se registou qualquer intervenção. 
 

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EMITIDO PEL O REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE A ATIVIDADE DO S SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 

2015: 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

não se registou qualquer intervenção. 
 

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DE UM TITULAR PARA O CARG O DE 
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DIRETOR-DELEGADO –  SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO : 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Vice-Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta, aprovada pela Câmara Municipal, por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 6 de julho de 2015. 

 
Deliberação n.º 48/2015: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com vinte e dois (22) votos a favor 
e um (1) voto em branco, designar os cidadãos que a seguir se indicam para constituírem 
o júri do procedimento concursal para provimento do cargo de Diretor-Delegado dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche: Jorge Serafim 
Silva Abrantes, ex-vereador da Câmara Municipal de Peniche e ex-administrador dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, que 
presidirá, João Paulo Oliveira Teófilo, ex-presidente do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, e José 
António Leitão da Silva, ex-presidente do Conselho de Administração e ex-administrador 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, como 
membros efetivos, e Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Peniche e ex-administrador dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Peniche, que substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos, e Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, como membros suplentes. 

O senhor José Leitão (PSD) não esteve presente na sala durante a apreciação e 
votação deste assunto. 

 
6. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO D A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

não se registou qualquer intervenção. 
 
Deliberação n.º 49/2015: Submetida a proposta da Assembleia Intermunicipal do 

Oeste a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, 
observando o n.º 2 do artigo 48.º dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 
por unanimidade, com vinte e quatro votos a favor, aprovar uma alteração aos Estatutos 
da Comunidade Intermunicipal do Oeste de modo a adequa-los à extinção da Pisoeste, 
concretamente ao facto de deixar de ser necessário realizar a sessão ordinária de junho 
da Assembleia Intermunicipal, por não existir documento de prestação de contas 
consolidadas. A proposta de alteração aos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do 
Oeste, remetida pela Assembleia Intermunicipal do Oeste, dá-se aqui por reproduzida e 
arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 23/2015) 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
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Deliberação n.º 50/2015: 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 quinze minutos do dia trinta de setembro, a senhora Presidente 

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


