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ATA  N.º  10/2015 
 

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

Aos vinte dias do mês de novembro 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), 
Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António 
Filipe Monteiro Victória (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de 
Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias 
Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João 
Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro 
Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (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), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) reuniu-se, ordinariamente, a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

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

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

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

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

1. Informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da atividade do 
Município, bem como da situação financeira do mesmo; 

2. Edificados abrangidos pela majoração e pela minoração das taxas de IMI, 
para o ano de 2016 – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; 

3. Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2016; 
4. Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2016; 
5. Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2016; 
6. Plano de Ajustamento Financeiro 2016/2026; 
7. Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2016; 
8. Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o 

ano de 2016; 
9. Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 
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para o ano de 2016; 
10. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros 
compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 
759,58 euros em cada ano – Município de Peniche; 

11. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros 
compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 
759,58 euros em cada ano – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

12. Informação trimestral sobre a execução do Programa de Apoio à Economia 
Local (PAEL); 

13. Aquisição de imóvel, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel; 
14. Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 
15. Renovação da autorização para a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para o preenchimento de vários postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal para 2015 – Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento. 

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

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

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão 
(PSD), Marcelino Lourenço Pereira (PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) 
encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Sérgio 
Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Paulo Jorge 
Leal Rodrigues (PSD), José António Leitão da Silva (PSD) e Vítor Manuel Farricha 
Mamede (PS), que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro. A senhora Inês Fitas Cação (CDU), por ser o membro que 
se seguia na respetiva lista, também comunicou a sua ausência. 

Não compareceu à reunião a senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS). 
O senhor Humberto Ferreira (PS) deixou de participar na reunião quando 

decorria a apreciação do ponto três da ordem do dia. 
Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 

Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), 
Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Sofia Cecílio 
Barradas (PSD), esta última em substituição do senhor Filipe Maia de Matos Ferreira 
Sales. 

A reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro. 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  
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Constatando-se que não se encontrava presente o Segundo Secretário da Mesa, 
senhor Paulo Jorge Leal Rodrigues, do Partido Social Democrata, a senhora Presidente 
da Mesa solicitou ao representante do referido grupo partidário que indicasse um 
substituto, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, tendo sido indicada a senhora 
Laura Maria Gomes Silvério Ganhão que, de imediato, assumiu funções na mesa. 

 
APROVAÇÃO  DE  ATAS  DE  SESSÕES  ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 5/2015 e 6/2015, referentes à sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de junho de 2015, realizada nos dias 26 e 30 de junho, tendo sido 
dispensada a leitura das mesmas 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. 

 
Postas à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
Ata n.º 5/2015 – Aprovada, por unanimidade, com vinte e um votos a favor. 
Ata n.º 6/2015 – Aprovada, por unanimidade, com dezoito votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

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

 
PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMEN TOS SOBRE O EXPEDIENTE 

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

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

 
Registaram-se as seguintes intervenções: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Tinha sido recebido um ofício da Junta de Freguesia de Peniche, sobre cuidados 

de saúde em Peniche e sugeriu que se pudesse fazer um ponto de situação com a 
participação do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, no ponto dos 
assuntos de interesse para o Município. 

- Relativamente à exposição sobre animais errantes no concelho de Peniche, 
apresentada por Munícipes, que se encontram identificados, pediu uma informação aos 
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serviços sobre a atuação do Município, que aguarda e que transmitirá à Assembleia 
Municipal. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que a sua intervenção vai ao encontro do que a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal referiu sobre a exposição de três munícipes, sendo a signatária a 
senhora Dulce Seco, que vêm manifestar a falta de humanidade no tratamento sobre os 
animais abandonados e errantes do concelho de Peniche. 

Referiu que a exposição vem partilhar um assunto de insatisfação de grande 
parte da comunidade, a forma como a Câmara Municipal tem gerido a recolha, 
tratamento e acolhimento de animais e, também, a falta de instalações legais para o 
acolhimento dos animais errantes e por não conseguir garantir os parâmetros mínimos 
para o bem-estar do animal, o que a Câmara oferece é dentro dos armazéns municipais, 
um pequeno espaço onde os animais são literalmente depositados. 

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara que medidas é que estão a ser 
acauteladas para solucionar este problema, que já foi sinalizado e discutido em sede da 
Câmara Municipal, pelos vereadores do Partido Social Democrata, mas aquilo que se vê 
é um esforço da comunidade, seja por cidadãos anónimos ou por grupos ou associações. 

Destacou, também, o trabalho desenvolvido pela “Brigada das Amigas” e pela 
Associação JAVA, com sede na Lourinhã, e que tem acolhido nas suas instalações, apesar 
dos problemas da lotação, animais que são abandonados no concelho de Peniche. 

Realçou, ainda, o trabalho desenvolvido pela Associação de Proteção de Animais 
de Peniche, que iniciou a construção de um canil, há vários anos, para albergar os 
animais, mas precisa de apoio para finalizar essa obra. 

Disse, ainda, que julgava que, apesar da responsabilidade de recolha de animais 
errantes e o alojamento temporário constituir uma responsabilidade de todos, a Câmara 
Municipal tinha ali uma oportunidade para explorar uma solução, em conjunto coma esta 
Associação, para fazer cumprir os requisites que estão na lei. 

Registou, ainda, que esta questão nem sequer constava na primeira versão das 
GOP e que, hoje, tinha nesta versão submetida à Assembleia Municipal referência que a 
Câmara Municipal irá articular com a Associação formas de apoio para a conclusão deste 
equipamento, foi por insistência dos vereadores do Partido Social Democrata que tem 
acompanhado de muito perto  esta situação. 

 
Presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que esta matéria tem merecido uma atuação bastante forte por parte 

dos seus serviços do Município de Peniche, e vai estar presente, na próxima segunda-
feira, na reunião da Câmara Municipal, a médica veterinária municipal para dar o 
enquadramento, entre a veterinária e as duas entidades que a superintendem (Direção 
Geral Veterinária e a Câmara Municipal) e quais as atividades que tem vindo a 
desenvolver. 

Relativamente à questão que foi colocada, sobre a Associação e aquilo que são as 
relações institucionais que a Câmara Municipal tem do ponto de vista institucional, a 
relação com a APAP está organizada. 

Como é do conhecimento de todos os membros da Câmara Municipal, a Câmara 
Municipal apoiou o início da construção do equipamento, que foi concebido ao abrigo de 
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uma legislação e essa legislação foi alterada, neste momento, a Câmara Municipal está a 
trabalhar com a APAP, para em conjunto otimizar esse recurso e também está assente e 
aceite, em termos da Câmara Municipal, o apoio financeiro para contribuir para a 
conclusão desse mesmo equipamento. 

Disse, ainda, que em sintonia com aquilo que são as outras intervenções, os 
serviços têm estado permanentemente disponíveis, e que ainda hoje tinha recebido um 
pedido da Junta de Freguesia, que foi encaminhado, para a recolha de animais e todos 
tinham consciência que cada vez mais eram confrontados com atitudes bastantes 
incorretas sobre a questão dos animais, pelos cidadãos e, por isso, fazia sentido, na 
articulação com a APAP, que se façam mais campanhas de sensibilização. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Realçou que, quando recebeu a exposição, tinha solicitado informações, que 

aguarda e que depois transmitirá à Assembleia Municipal. 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- No decurso de um evento recente, tomou conhecimento de que uma empresa 

sediada no concelho de Peniche, a quem congratula, proprietária do estabelecimento 
denominado Pastelaria Roma, tem obtido diversas medalhas em exposições onde tem 
estado presente; 

- A referida empresa tem levado o nome de Peniche aos certames onde está 
presente, nomeadamente à Feira Nacional de Agricultura, onde os Esses de Peniche 
obtiveram uma medalha de ouro na categoria dos biscoitos, os Penichenses obtiveram uma 
medalha de prata na categoria dos pastéis e o pão de trigo obteve uma medalha de prata 
na categoria do pão; 

- É interessante verificar que Peniche tem uma pastelaria de alto nível e é de toda 
a justiça divulgar estes méritos. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Apresentou os seguintes votos: 
«Um voto de pesar pelos últimos acontecimentos na Europa, mais precisamente em Paris, 

às vítimas dos atentados terroristas em Paris, como a todas as vítimas de terrorismo na Líbia, na 
Síria, Iraque e Egipto, entre outros países. 

Pensamos, também, nesta altura, nos nossos emigrantes em França, que vivem com 
algum receio e apreensão os dias que virão. 

Que o mundo possa encontrar a paz e a via do diálogo e da cooperação entre povos e que 
a resposta a estes atos seja a liberdade.» 

«Um voto de congratulação à Junta de Freguesia de Ferrel pela autorização que recebeu 
para as prospeções arqueológicas a serem levadas a cabo naquela área administrativa, autorizadas 
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pela Direção-Geral do Património Cultural, que é uma forma de identificar, classificar e preservar 
o património naquela área da freguesia de Ferrel.» 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Apresentou os seguintes votos: 
«Felicitar a rádio 102FM pelo seu décimo sexto aniversário sob a atual direção.» 
«Felicitar a Associação D. Inês de Castro da Coimbrã, lugar onde nasceu e vive, pelo seu 

trigésimo sétimo aniversário. Como todos sabemos e reconhecemos a importância do 
associativismo, é sempre bom saber que instituições desta natureza continuam de portas abertas e, 
neste caso, há trinta e sete anos.» 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que todos se associam aos votos apresentados. 
Referiu que a rádio 102 FM é uma instituição importante na transmissão da 

informação e, por isso, a Assembleia Municipal congratula os seus dirigentes e 
colaboradores, desejando que saibam buscar os contraditórios e a diversidade nos 
programas que diariamente transmitem, porque é muito importante que haja diversidade 
e pluralidade e não apenas a transmissão da informação. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou os seguintes votos: 
«Saúdo o atleta de bodyboard Silvano Lourenço, pela sua prestação numa prova em Porto 

Rico, e desejo boa sorte para a prova que teve início, no dia de hoje, em Marrocos.» 
«Saúdo a atleta Telma Santos, pela prestação que tem tido ao longo destes meses nas 

provas de apuramento para os Jogos Olímpicos, desejando-lhe boa sorte para o jogo de amanhã.» 
«Saúdo a iniciativa Mês do Mar, organizada pela Câmara Municipal de Peniche com a 

parceria de diferentes entidades relacionadas com o mar, e com iniciativas que dão para todos os 
gostos.» 

«Saúdo a prestação dos atletas Frederico Morais e Vasco Ribeiro e a prova do Campeonato 
de Surf, realizada em Peniche.» 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, no âmbito da iniciativa Mês do Mar, está patente na Fortaleza de 

Peniche uma exposição, intitulada À Procura de Um Rumo, composta por bússolas da 
coleção de Estêvão Henriques, que já teve a oportunidade de apreciar, e felicita o 
colecionador, a presidência da Câmara Municipal e os serviços do Município pelo evento. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Apresentou o seguinte voto: 
«Um voto de louvor à Câmara Municipal de Peniche pela intervenção na rede viária do 

concelho. 
Passo a enumerar algumas obras que queria apresentar e valorizar: 
1. A obra realizada na estrada entre Bufarda e Ribafria; 
2. Estrada entre Ribafria e Carqueja; 
3. Pintura da via entre Bôlhos e a EN 114; 
4. Pintura da via da rotunda do IP6 ao Casal da Vala, Casal Moinho, até ao Lugar da 
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Estrada. 
Apesar de não ser na freguesia de Atouguia da Baleia, queria também valorizar a 

manutenção na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, uma obra de extrema importância, 
porque é a entrada da nossa cidade e bastante alegria dá, a quem nos visita, entrar numa cidade 
com uma avenida com o arranjo que levou, assim como, nestas localidades, o que importa para os 
moradores a manutenção das estradas, pela segurança e a qualidade que oferece a todos os 
munícipes.» 

 
Célia Martins (PSD): 
Apresentou o seguinte voto em nome do Partido Social Democrata: 
«Um voto de congratulação à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em 

particular às duas equipas de investigação pelos dois primeiros prémios no VIII Festival 
Internacional de Cinema de Turismo, um evento prestigiado que premeia as melhores produções 
audiovisuais associadas ao turismo a nível mundial, que decorreu no passado dia 21 de outubro, 
em Vila Nova de Gaia. 

Os filmes Fishtour - Uma Experiência Única na Rota da Sardinha e Lagoa de Óbidos – 
Living Heritage foram distinguidos na competição nacional, vencendo o primeiro prémio nas 
categorias Vida Humana e Pessoas e Lugares, respetivamente.  

A atribuição destes prémios constitui, seguramente, um estímulo muito importante para 
a comunidade científica e académica da Escola Superior, assim como contribui para uma maior 
projeção nacional em termos turísticos do nosso concelho, mas também da nossa região, ao divulgar 
os nossos recursos e os nossos produtos.» 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que pensa interpretar a vontade de todos de se associarem aos votos que 

foram apresentados à Assembleia Municipal e, em conjunto, se congratularem com tantas 
iniciativas e tão bons atletas que fazem Peniche crescer. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE P ARA O MUNICÍPIO  

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

os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Quando se deslocou ao centro de saúde, para marcar uma consulta, estavam lá 

cerca de 40 pessoas, que o informaram que ele teria de lá estar às 4 da manhã para 
conseguir uma consulta, tendo respondido que tinha informação que, se não se conseguir 
marcar para o próprio dia pode-se marcar para o dia posterior, mas as pessoas disseram-
lhe que não. 

- Regressou a casa e, mais tarde, voltou ao centro de saúde e, quando as pessoas 
acabaram de marcar as consultas, dirigiu-se aos funcionários, que lhe disseram que não 
podia marcar para outra data e que não tinham outra informação. 

- Apresentou uma reclamação por escrito e outras pessoas também o fizeram.  
- Posteriormente comunicou esta situação à senhora Vereadora Clara Abrantes, 

que a comunicou à senhora Ana Pisco, e levou este assunto à Assembleia de Freguesia e 
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comunicou-o, por escrito, à ARS. 
- Posteriormente, foi marcada uma reunião com a senhora Ana Pisco, tendo sido 

informado que há uma vaga de médico de família, que vai ser preenchida em fevereiro, 
e vão abrir mais 4 vagas, em abril.  

- As dificuldades continuam e não confia que as coisas sejam resolvidas. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou se, na ida do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche ao 

centro de saúde, lhe foi dada alguma explicação por não ter sido cumprido aquilo que a 
senhora Ana Pisco informou na reunião em que estiveram presentes os membros da 
Câmara Municipal e que deveria ser o procedimento normal. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que há um desfasamento, no centro de saúde dizem que as orientações são 

aquelas, mas a senhora Ana Pisco tinha dito que não, que podem continuar a marcar 
consultas. 

Esclareceu que estavam a tentar resolver essas situações. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata tem chamado a atenção para estas situações 

e que o Município deve continuar a exigir, firmemente, que o concelho de Peniche seja 
compensado pela gritante disparidade do número de cidadãos sem médico de família, 
em relação aos outros concelhos. 
 

Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que usa o serviço de saúde e apelava a todas as pessoas a fazerem a recolha 

de sangue, que é feita na parte da consulta externa, quanto mais pessoas o fizerem mais 
força damos àquele serviço, dado que poucas pessoas o fazem por não terem 
conhecimento. 

Disse, ainda, que existem muitas queixas dos funcionários, de falta de condições 
na parte do hospital, como, por exemplo, a falta de papel naqueles serviços, tendo o 
assunto de ser resolvido. 
 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que a senhora Vereadora Clara Abrantes está a acompanhar estas 

diligências e aquilo que fará sentido é que, em sede da comissão municipal da saúde, com 
base nos desenvolvimentos que venham ser efetuados, se possa fazer uma avaliação da 
situação, entre aquilo que foi dito pela senhora Ana Pisco e aquilo que está a ser feito, por 
forma a avaliar a necessidade de iniciativas que venham a ser necessárias. 
 

Paulo Balau (PSD): 
Perguntou: 
- Se há algum desenvolvimento sobre a segunda fase do Fosso da Muralha. 
- Sobre as obras que a empresa BP se comprometeu a fazer e o que é que o 

Município fez para fazer cumprir a realização dessas obras. 
- Sobre dois arrendamentos que já terminaram, na praia do Molhe Leste e no 
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Bairro dos Pescadores da Prageira, sendo que, neste último, existe um problema sobre a 
posse do terreno. 

Solicitou, ainda, uma relação de todos os arrendamentos e os seus prazos.  
 

Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que agradecia o convite do senhor Presidente da Câmara para a conferência 

de imprensa de apresentação do campeonato de surf e para a inauguração da nova sala 
de exposições que o Município tem no hotel, que nunca foi recebido pela bancada do 
Partido Socialista, incluindo do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel. 

Disse, ainda, que era preocupante o estacionamento sobre as arribas, em Peniche, 
e que se devia proibir esse estacionamento. Acrescentou que as arribas são zonas que 
estão em risco e que deviam ser preservadas. 

Colocou as seguintes questões: 
- Porque está caducado o processo de classificação da Fonte do Rosário e o que se 

vai fazer? 
- Quando será entregue a listagem das associações que deveria ter vindo em anexo 

à carta local do associativismo? 
- Não se deveria arborizar as zonas onde foram cortadas as palmeiras? 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, relativamente ao estacionamento das arribas, o Partido Social 

Democrata, vem defendendo, há uns largos anos, que aqueles espaços devem ser 
limitados fisicamente, e não apenas com os cartazes que lá estão e que não têm feito o 
efeito pretendido. 

Disse, ainda, que, também o Partido Social Democrata, propôs, na Câmara 
Municipal, a elaboração de um plano para a arborização do concelho e, nas grandes 
opções do plano e no orçamento, o Partido Social Democrata voltou a insistir na sua 
inclusão, para a arborização do concelho. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Acrescentou à sua intervenção que, relativamente ao acesso às arribas, que se 

deve limitar com pilaretes. 
 

Ademar Marques (PSD): 
Esclareceu que quem tem que decidir é a Câmara Municipal e o que tinha dito 

era que, na Câmara Municipal, quem tem uma posição clara sobre este assunto é o Partido 
Social Democrata, se for essa a posição do Partido Socialista na Câmara Municipal, estão 
de acordo. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Em termos municipais, todas as forças políticas têm uma visão muito parecida 

e coincidente com o que são os problemas. Há arribas e arribas e há espaços e espaços e 
deve-se encontrar uma forma adequada para cada circunstância. 

- Em reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem deveria ter a 
grande responsabilidade dessas intervenções, existe um estudo articulado com a Agência 
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Portuguesa do Ambiente, a questão vai depender da extensão dessa intervenção, os 
custos e o faseamento, e isso vai ser trabalhado em reunião de Câmara. 

- O local que a organização escolheu para fazer a conferência de imprensa de 
apresentação do campeonato do mundo de surf foi o hotel MH e foi também um espaço 
que a Câmara entendeu que seria interessante, por ser um espaço com alguma qualidade 
ao nível de frequência e estavam lá também os média, a organização e muitos surfistas. 

- Em relação à classificação da Fonte do Rosário, o técnico superior de 
arqueologia tem estado de licença parental, mas vai-lhe solicitar, quando ele regressar, 
para que avance com este assunto. 

- Agradece à senhora Mariana Rocha a referência às obras na estrada de Ribafria. 
- Sobre as listagens das associações, não sabe se já tinham sido entregues ou se 

estavam no site. 
- Relativamente às obras da empresa BP, vai haver uma reunião com os 

responsáveis para tratar do assunto das obras. 
- A Câmara Municipal já solicitou aos serviços uma relação de todos os 

arrendamentos, é um trabalho que está a ser feito, logo que esteja pronto será enviado à 
senhora Presidente da Assembleia Municipal. 

- Sobre os arrendamentos da praia do Molhe Leste e do Bairro dos Pescadores da 
Prageira, tem havido algumas dificuldades, relacionadas com a propriedade do terreno, 
que os serviços do Município têm tentado esclarecer. 

- Em relação ao Molhe Leste, terminou o arrendamento, a Câmara ainda admitiu 
haver uma extensão do prazo, nomeadamente até ao final do ano, para aproveitar o 
campeonato do mundo de surf, o arrendatário não quis.  

- Existe a possibilidade de continuar com a mesma utilização ou uma outra mais 
abrangente. 

- Já foi feito o levantamento sobre o estado de conservação e das obras necessárias 
à estabilização do edifício. Agora vai ser trabalhado com a Agência Portuguesa do 
Ambiente e a CCDR, sobre a possibilidade de mudança de uso, uma vez que a Docapesca 
declinou que aquele espaço possa estar na sua área de abrangência. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara que novo tipo de uso pode ser 

consagrado. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que pode ser associado à componente dos desportos náuticos ou ao 

nível do alojamento, mas que a Câmara vai verificar quais é que são as diversas 
possibilidades e o que possa ser mais adequado aos novos tempos e à procura, dado que 
é uma localização de excelência. 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou: 
- Quando estão prontos os cartões de identificação dos membros da Assembleia 

Municipal? 
- Dado que Peniche a ser o concelho do país a ser mais penalizado por não ter 

bombas de combustíveis de baixo preço, qual a situação da instalação de bombas de 
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combustíveis de baixo preço? 
- Qual o motivo da marcação de estacionamento junto à Penichauto? 
- Sobre as obras no Quebrado e na Praia da Gambôa, dado que acontecem coisas 

desagradáveis, há alguma solução para aquele local? 
 
Humberto Ferreira (PS): 
Perguntou qual a situação sobre a conclusão da obra em Ferrel, mais 

concretamente na Rua do Pontal, dado que se encontra ali um esgoto tapado com tábuas 
e umas baias, o que torna o local perigoso, e quem mora ali não consegue utilizar a 
serventia, que é do próprio. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Questionou: 
- Sobre a falta de iluminação no IP6, nomeadamente na rotunda de Porto Lobos 

e no cruzamento da saída Atouguia da Baleia para a Lourinhã, porque são dois pontos 
críticos e, com falta de iluminação ainda o são mais, e de quem é a responsabilidade, se 
da Câmara Municipal ou das Estradas de Portugal. 

- Na última sessão da Assembleia Municipal tinha solicitado uma proposta que 
tinha sido apresentada há Associação do Casal Moinho sobre o parque para as 
autocaravanas e essa proposta chegou à Junta de Freguesia apenas com um desenho para 
aquele espaço, mas que a Associação tem outro espaço enorme e com melhores condições 
e que a Associação tinha sido acusada de não aceitar aquela proposta. 

- Congratulou-se com o campeonato de Surf, mas que, na desmontagem das 
tendas, os camiões tinham danificado as vedações de madeira, não tendo havido cuidado 
da parte de quem desmontou, o que originou esta situação, e agora a quem recaia a 
responsabilidade da reparação, à Câmara Municipal ou há organização do evento. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou: 
- Sobre a questão das bombas de combustíveis, a Câmara Municipal já deu 

parecer favorável para três iniciativas privadas: Uma na estrada Ferrel/Casais de Mestre 
Mendo, mas a sua concretização depende da iniciativa privada, e outras duas que têm o 
processo em desenvolvimento. Há uma outra pretensão, mas a sua instalação era 
totalmente em terreno municipal e esta fora de questão. 

- Relativamente ao estacionamento junto à Penichauto, deveu-se ao facto de 
algumas reclamações, por parte dos moradores, devido ao barulho que os camiões e 
reboques frigoríficos faziam, quando estavam a funcionar, em horas de descanso dos 
moradores. 

- Sobre as obras do Quebrado, Gamboa e Baleal, o Município foi desafiado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente para a substituir na execução das intervenções, através 
de enrocamentos.  

- No que diz respeito ao Quebrado a solução aplicada foi a desenhada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente. 

- Em resposta ao senhor Humberto Ferreira, desconhece o problema, mas o 
empreiteiro está com um problema financeiro e estão a tentar resolver aquele problema. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
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Atouguia da Baleia, disse que: 
- Sobre a falta de iluminação do IP6, na prática, há ali uma clarificação a fazer, o 

que compete a quem, é necessário dirimir este assunto com as estradas de Portugal. 
- Quanto à Associação do Casal Moinho, nunca ninguém acusou ninguém, mas 

sobre este assunto o senhor Vice-Presidente falará. 
- Sobre o campeonato do mundo de surf, é muita maquinaria e muitas coisas e a 

Câmara Municipal vai fazer essa intervenção de reparação. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Em resposta ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

esclareceu que, relativamente à Associação do Casal Moinho, não há acusação nenhuma. 
Houve uma reunião onde foram trocadas impressões sobre a organização do espaço e a 
Associação ficou de dar uma resposta, o que ainda não fez, a questão que tinha sido 
colocada foi quem paga as obras e a resposta ainda não foi dada. 

Informou que a intervenção na estrada Ribafria/Paço ainda não está concluída. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disponibilizou-se para fazer parte das reuniões com a Associação do Casal 

Moinho. 
 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 
 
Neste período não se registou qualquer intervenção. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEI RA 

DO MESMO  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Manifestou publicamente o agradecimento aos trabalhadores do Município. 
Sobre a situação financeira do Município, disse que tem havido um esforço 

financeiro para a redução da dívida, com o pagamento aos fornecedores na data de 
vencimento. 

  
Américo Gonçalves (PS): 
Questionou o valor de 100 000,00 € para as horas extraordinárias efetuadas pelos 

trabalhadores do Município. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Chamou a atenção para o facto de, na atividade do senhor Presidente da Câmara, 

não estar a sua participação no aniversário da CERCIP, que deve ser um lapso, mas que 
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deve constar que o senhor Presidente esteve lá. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Solicitou esclarecimento sobre três valores que estão referentes às obras da 

Biblioteca, do Parque Urbano e da Casa Mortuária. São valores de empréstimos que 
foram contraídos para a execução das obras, o valor da Biblioteca percebe-se, porque a 
obra está parada, mas, em relação ao Parque Urbano e à Casa Mortuária, estas duas obras 
estão concretizadas, pelo que gostaria de saber porque continua ali aquele valor. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que, há relativamente um ano, deu conta de um certame que se realizou 

em Lisboa, no parque das nações, que foi o Portugal AGRO e que tinha estado lá presente 
e constatou que estavam lá todas as comunidades intermunicipais exceto a comunidade 
intermunicipal do Oeste. A Portugal AGRO vai iniciar-se amanhã e, há cerca de 15 dias, 
foi convidado para a inauguração do festival da abóbora, na Atalaia. Questionou o 
porquê de estarem representadas algumas empresas e outras não estarem, tendo sido 
informado que o Município da Lourinhã tinha um stand na feira de Madrid, tendo 
inclusive o senhor Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã chegado mais tarde 
porque vinha da feira e que ia estar também um stand do concelho no Portugal AGRO, 
com 6 empresas. 

Perguntou o motivo de a comunidade intermunicipal do Oeste não estar 
representada no Portugal AGRO. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que, no relatório de atividades do Município, constatou que havia 

referência ao processo de elaboração do Plano de Urbanização do Vale do Grou e 
perguntou ao senhor Presidente da Câmara quais as razões para aquele não ter sido 
submetido a aprovação em junho, como tinha sido assumido pelo senhor Presidente. 

Perguntou, também, se, em função disso, o Município vai ser subcarregado com 
algum encargo, tendo em conta que temos uma empresa a fazer esse plano e que tem 
agora que readaptar a proposta à nova lei. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente à questão do senhor Américo Gonçalves, informou que as horas 

extraordinárias efetuadas são aquelas que se consideram que são necessárias para a 
execução do serviço, justificadas, por um lado, pela redução de recursos humanos e, por 
outro lado, pelo recurso ao apoio das diversas atividades. 

Apresentou desculpas à CERCIP e esclareceu porque não colocou no relatório de 
atividade a sua participação no aniversário da CERCIP. 

Sobre o Portugal AGRO, a comunidade intermunicipal tem tido um conjunto 
múltiplo de iniciativas e, por unanimidade, definiu quais é que eram os eventos onde 
iriam estar e quais é que eram os que pretendia organizar. A comunidade intermunicipal 
entendeu estar presente, entre outros, aqui no campeonato mundial de surf, 
aproveitando essa oportunidade para promover os produtos regionais, incluindo os 
produtos hortícolas, particularmente a Hortapronta tem estado sempre disponível. A 
comunidade intermunicipal, dadas as limitações de meios, entendeu que, neste caso, 
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como noutros, não devia de participar. Com o novo quadro e particularmente com o que 
tem a ver com os grupos de ação rurais, irá desenhar uma grande iniciativa ao nível da 
atividade agrícola. 

- Em resposta à senhora Célia Martins, disse que, em relação ao plano do Vale do 
Grou, houve uma situação menos bem-sucedida, na relação com a CCDR, uma vez que, 
para a elaboração do plano, não foi pedido o acompanhamento, porque era entendimento 
que só quando plano estivesse pronto é que se enviava e, no último dia do prazo, a CCDR 
coloca um conjunto de questões. Neste momento, o professor Jorge Carvalho está com o 
plano, que irá proximamente à reunião de Câmara, e vai atender às questões colocadas 
pelas CCDR, mas também integrá-las na filosofia da revisão do plano diretor municipal 
e não vai ter qualquer custo adicional. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Informou, relativamente aos valores cativos, o seguinte: 
- O valor da biblioteca tem a ver com o valor que sobrou e que não foi utilizado. 
- O do parque urbano tem a ver com o valor que os serviços entendem que ainda 

pode vir a ser devolvido da candidatura desta obra. 
- O da casa mortuária tem a ver com o empréstimo e ainda não se pagou toda a 

obra. 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse ao senhor Presidente da Câmara que não ficou esclarecida se o parecer da 

CCDR, o parecer final, isto é, depois da entrega da proposta da elaboração do plano, é 
um parecer só da CCDR ou também das entidades representativas dos interesses.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que é só parecer da CCDR. 
 
Célia Martins (PSD): 
Questionou se quando se referiu ao prazo que a CCDR respondeu no último dia 

do prazo, se a CCDR respondeu dentro do prazo, dado que a CCDR também tem um 
prazo para responder. 

Questionou, ainda, que, tendo em conta que em outubro foi referido, pelo então 
Diretor de Departamento, senhor Eng.º Pires, que o plano estava praticamente pronto e 
que estaria submetido à aprovação a tempo, estranha um pouco esta questão e o plano 
não ter ido à aprovação. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que, quando levar o assunto à reunião da Câmara Municipal, irá ser 

com as explicações do que aconteceu e que tiveram que ser dadas para a compreensão e 
o caminho que se está a trilhar. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Perguntou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro se, 

relativamente à Casa Mortuária, como foi por administração direta, se essa verba possa 
ser utilizada para o fim que foi utilizado, mas o parque urbano está terminado à sete ou 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 20.11.2015 * Livro 25 * Fl. 262 

oito anos, quando é que isto vai acabar. 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Esclareceu que o que está por pagar não é nenhuma revisão de preços, ou seja, 

não está nada para pagamento, os serviços é que entendem que o Município recebeu 
dinheiro a mais e, até que alguém diga que não, este dinheiro é uma salvaguarda, como 
estas coisas demoram muitos anos e o Município teve de devolver cerca de 350 mil euros 
de uma outra candidatura, que vinha de um mandato anterior, as auditorias são feitas 
muitos anos depois, até por orientação da comunidade europeia. 

 
2) EDIFICADOS ABRANGIDOS PELA MAJORAÇÃO E PELA MINORAÇÃO DAS TAX AS 

DE IMI,  PARA O ANO DE 2016  –  DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANÍSTICA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Apresentou a proposta da Câmara Municipal. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou se há algum dado relativamente ao que foi a cobrança a mais do IMI 

por causa da majoração e se está disponível e, por outro lado, se se perdeu pela 
minoração, porque é um dado que seria importante saber. 

Perguntou, também, se os prédios que estão sinalizados para minoração este ano, 
se foram todos objeto de sinalização para majoração e se as pessoas foram notificadas 
para fazerem as obras ou se também se valorizaram obras em que não tinham sido objeto 
de notificação. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que o impacto não é muito significativo, nem se pretende que ao fim 

e ao cabo seja muito significativo, o que interessa é que seja significativo do ponto de vista 
individual. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que sabia que havia prédios que são em resultado da majoração do ano 

anterior, mas que a questão é se é possível minorar por obras feitas por iniciativa do 
proprietário ou se é só do resultado da notificação da Câmara. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a proposta reflete os resultados dos acompanhamentos efetuados pelos 

serviços do Município. 
 
Deliberação n.º 58/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, aplicar a todos 
os prédios ou frações identificados na listagem elaborada pela Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística do Município de Peniche, que aqui se dá por reproduzida e de que se 
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, a majoração ou minoração, conforme 
indicado na referida listagem, da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, previstas no 
n.os 6 e 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. 

O senhor Henrique Estrelinha (PS) não estava presente na sala aquando da 
votação deste ponto da ordem do dia. (Doc. 26/2015) 

 
APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016,  

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016,  E MAPA DE 

PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016:  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos três a cinco da 

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

 
Ademar Marques (PSD): 
Elogiou os documentos das Grandes Opções do Plano, na capacidade que foi 

demonstrada, no entendimento e compromissos para inclusão dos pontos que foram 
indicados pela oposição, nomeadamente no caso do Partido Social Democrata, para 
inclusão e para se fechar um documento que pudesse ser objeto de viabilização. 

Disse que o ponto principal dessa viabilização é o Centro Escolar de Atouguia da 
Baleia e espera que agora sim, como resultado também da evolução do processo com os 
proprietários e da concretização daquele projeto que é uma ambição de há longos anos 
da população da freguesia de Atouguia da Baleia. 

Referiu que a segunda fase do fosso da muralha é uma prioridade e é 
fundamental, para renovar e melhorar a imagem da cidade de Peniche. 

Salientou, ainda, quais foram os pontos indicados pelo Partido Social Democrata 
em reunião de Câmara, para inclusão nas Grandes Opções do Plano, e que justificam a 
abstenção e também a abstenção em sede da Assembleia Municipal, em primeiro lugar a 
inclusão do orçamento participativo, do qual já tinham falado no ano anterior e esperam 
que seja efetivamente possível incluir para 2017, entendendo que é uma forma de motivar 
a participação das pessoas na vida pública e política. 

Reforçou a necessidade da concretização do plano de arborização, que foi 
aprovado por proposta do Partido Social Democrata, em reunião de Câmara Municipal, 
e também uma outra proposta de requalificação da imagem do concelho, a sinalética, 
para dar um aspeto mais integrado para quem nos visita. 

A otimização do património predial municipal arrendado e, no fundo, a 
otimização das receitas. 

A requalificação do Mercado Municipal, nomeadamente através de 
financiamento do Portugal 2020, para uma dignificação daquele espaço e aproveitamento 
das suas potencialidades. 

A revisão do modelo de recolha de resíduos sólidos, quer da metodologia de 
recolha dos modelos porta a porta, dos recetáculos de reciclagem dos lixos domésticos, 
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quer ainda no caso concreto da Avenida do Mar. 
A defesa do património arquitetónico, natural e histórico do concelho, entre 

outras e do estacionamento nesses locais, entre os quais as arribas. 
O apoio à construção do canil da Associação de Proteção de Animais de Peniche, 

no terreno que já foi cedido pelo Município de Peniche em 2004 e agora já com protocolo 
que permite concluir aquela obra. 

A continuação de apoio à prática desportiva, em concreto com a concretização da 
obra de reabilitação do Skate Parque do Baluarte. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Lamentou que o senhor Presidente da Câmara, desde que é presidente, nunca 

estivesse presente em nenhuma reunião com o Partido Socialista, foi sempre o senhor 
Vice-Presidente. 

Em relação às Grandes Opções do Plano, e retirando o Portugal 2020, disse que é 
uma cópia do ano anterior, justificando-se sempre que não há tempo. 

Questionou, em relação ao Portugal 2020, qual o valor destinado ao concelho de 
Peniche. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que concordava com o senhor Américo Gonçalves, que os documentos 

eram uma cópia das Grandes Opções do Plano do ano passado, e a explicação sobre o 
Portugal 2020 que pensa que é desnecessária, não havia necessidade de ocupar tanto 
espaço para explicar o que é o Portugal 2020, até porque o Portugal 2020 está 
praticamente estagnado e o que se prevê para o ano de 2016 não é nada bom, colocar ali 
tantos projetos torna arriscado estas Grandes Opções do Plano, inviabilizando grande 
parte dos projetos para 2016. 

Disse que os temas como o turismo, deveriam ser uma prioridade, verificando-
se uma repetição de iniciativas que existem há alguns anos. 

 Sobre a Fortaleza, é mesmo a Pousada que será construída? O que pretende 
executivo para aquele espaço? 

Em relação às obras, o que se entende com intervenção alargada da rede viária 
do concelho? 

Relativamente à reabilitação dos bairros, pensava que a reabilitação dos bairros 
estava a ser feita pela Junta de Freguesia de Peniche, vai ser a Junta de Freguesia ou a 
Câmara Municipal? 

Ordenamento do Largo 5 de Outubro, em Peniche, o que se pretende para aquele 
espaço? 

É possível realizar a rampa de acesso à cave do Centro de Saúde no primeiro 
trimestre do próximo ano? 

Relativamente à agricultura, não havia nenhuma palavra na primeira versão, 
sabe que o tema foi colocado agora nesta versão, existem muitos agricultores no concelho, 
pelo que se deveria reforçar essa parte. 

Disse que, em resumo, é um documento sem perspetiva a médio e a longo prazo, 
está assente no Portugal 2020 e com risco de, no próximo ano, não serem realizadas 
determinadas obras, porque o Portugal 2020 está com alguns atrasos e, em 2016, não se 
prevê que tenha algum desenvolvimento. 
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Perguntou se estas GOP estão englobadas em que cenário na Magna Carta 2025, 
cavala, sardinha, devia de haver um enquadramento. 

A questão do IC11, de Peniche à zona de Torres Vedras. 
Por último, disse que faltavam ali algumas propostas que ficaram combinadas 

com os vereadores do Partido Socialista e, tendo em conta a pressão em termos de prazo, 
dando como exemplo, o cemitério de Ferrel, que é urgente, e o ordenamento ou 
requalificação do Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, duas questões que, nessa reunião, 
sob pressão e com boa-fé, os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na aprovação 
desse documento. Portanto, seria importante ver esses compromissos plasmados neste 
documento. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Agradeceu as palavras do senhor Ademar Marques. 
Esclareceu que dá valorização as estas dinâmicas participativas e aquilo que a 

Câmara Municipal tem feito, que tem sido objeto de muita participação, é a área que tem 
a ver com a senhora Vereadora Clara Abrantes e a sua equipa, na área da Ação Social, do 
Associativismo, da Juventude.  

Disse que o orçamento participativo não pode ser uma coisa ligeira, tem que ser 
uma coisa muito séria, porque é necessário dar igualdade de participação para que as 
iniciativas possam ser bem trabalhadas. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que cada um tem o seu estilo 
e não é nenhuma atitude discriminatória, em relação ao Partido Socialista. Nunca 
participou nessas reuniões, mas por uma questão de princípio, há alguém que tem uma 
componente relacionada com a questão dos partidos, com as freguesias e tem sido esse o 
entendimento, a condução política nessa matéria tem corrido bem e iria mantê-la até final 
do mandato. 

Relativamente à cópia das Grandes Opções do Plano, fez um convite para se 
comparar o que são os documentos que atualmente elaboram, com os documentos que 
eram elaborados no passado. Desde logo, só aí se encontra uma diferença significativa. 
Fez-se cópia por continuidade por parte dos processos. 

Em relação à referência do Oeste 2020, o mesmo foi objeto de muita negociação, 
e que se vai ficar com um conjunto de instrumentos que, seja quem vier no próximo 
mandato vai beneficiar, porque as necessidades estão naquele documento. 

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que se orgulha daquilo que 
tem sido a estratégica promocional dos nossos produtos e é um sentimento que existe 
relativamente a Peniche por parte dos industriais, e agora com esta fábrica, que está em 
construção, ainda vamos ter um papel mais ativo, se há documento que tem perspetivas 
a médio e longo prazo, é este.  

Referiu que não é preciso estar a citar todos os dias a Magna Carta 2025, mas que, 
no essencial, estão ali, aquilo que são essas opções. Pode fazer sentido fazer uma revisão 
à Magna Carta, isso não está ali incluído, mas de uma forma mais direta a intervenção 
mais alargada nas vias rodoviárias, etc., sempre com uma grande intervenção das juntas 
de freguesia na definição de prioridades, uma questão é o dinheiro outra coisa é como 
ela se concretiza. 

Referiu, ainda, em relação à habitação social e naquilo que tem sido o 
protagonismo da Junta de Freguesia de Peniche, se orgulha muito de ter atitude 
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cooperativa para responder a um problema gravíssimo e informou que estão dois 
processos em desenvolvimento, um para a reabilitação de 18 fogos e outro para a 
reabilitação de 12 fogos e isso é importante, são 30 fogos que vão para além das 
intervenções. 

Sobre o Largo 5 de Outubro, já tem parecer da Direção Geral de Património e será 
levado o assunto à reunião de Câmara. 

Sobre a questão do turismo e da fortaleza, disse que os valores que estavam 
identificados para a área de Reabilitação Património Histórico e Militar, eram 
perfeitamente baixos e o Governo que vier, que possa ter uma intervenção forte, pegar 
na cultura e dar-lhe uma maior envase e que este governo não deu. 

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, sobre a questão da rampa, disse se 
vai concretizar, se vai ser no primeiro trimestre, é mais contido, mas vai ser concretizado. 

Sobre o IC11, contemplámos, foi o PS que colocou, mas depende de fatores 
externos ao Município. 

Relativamente à questão do cemitério de Ferrel, disse que é um caso urgente, há 
um envolvimento fortíssimo da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia e é lamentável 
que muita gente faça destas questões especulação. 

Sobre o ordenamento do Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, o assunto vai à 
próxima reunião de Câmara, e espera que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ferrel esteja presente. Que todos tinham que assumir que, ao longo dos anos, nunca 
ninguém ligou à questão do ordenamento, tendo-se autorizado construções e construções 
e que estavam a trabalhar dando prioridade aos centros, como Atouguia da Baleia e 
Ferrel, na criação de condições para que se possa ter ao nível da mobilidade e da 
acessibilidade 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que queria apresentar uma sugestão, nestas matérias, que são matérias 

mais transversais e de fundo, convém sempre ouvir as três bancadas e só depois se passar 
ao senhor Presidente da Câmara. 

Disse, ainda, que se congratulava com este instrumento de planeamento que são 
as grandes opções do plano, não o preocupava sequer o facto de poder haver ali, uma 
situação que está repetida ou que foi copiada de outro instrumento qualquer, aquilo que 
lhe interessa é aquilo que é o conteúdo do documento e aquilo que este documento pode 
ser de contributos para o desenvolvimento local e, desse ponto de vista, o documento 
cumpre integralmente essa perspetiva, aliás se há argumentos que são repetidos é porque 
eles ou mantêm a atualidade e a prioridade ou são bons argumentos.  

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, que capitalizando, e 
bem, aquilo que foram os contributos da coligação do Partido Social Democrata e que ia 
capitalizá-los para o lado da Coligação Democrática Unitária e ainda bem, que esses 
contributos foram integrados, porque é sinal que o PSD cumpriu a sua missão e sugeriu 
propostas que sirvam o interesso local e que a CDU teve também a competência para as 
integrar nas suas ideias e para as formatar numa proposta legal e, portanto, acha que, até 
neste ponto de vista, este documento acaba por ser, se calhar, mais completo que os 
anteriores, na medida que até integra estes contributos e, eventualmente, também poderá 
integrar mais no futuro. 

Referiu que ouviu algumas críticas ao excesso de informação, mas prefere que 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 20.11.2015 * Livro 25 * Fl. 267 

haja excesso do que falta de informação e mesmo no que diz respeito ao Portugal 2020, é 
um eixo importantíssimo no desenvolvimento local nos próximos anos. Espera que, com 
um Governo com outra atitude, com outra postura, o Portugal 2020 vá ser uma 
ferramenta importantíssima. 

Relativamente ao orçamento participativo, deu como exemplo, a reserva de uma 
verba de 10 000,00 €, para pôr à disposição das pessoas para apresentarem ideias, e para 
gastarem aqueles 10 000,00 €, que é o que se faz em muitos municípios. E que era 
importante construir uma lógica de município participativo, não só ao nível da 
construção, mas sobretudo naquilo que são as grandes decisões, que são as grandes 
opções do Município e criar condições para que as pessoas aparecessem mais neste 
espaço a dar contributos e a terem uma participação mais ativa. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Registou e concordou que as três bancadas devem ser ouvidas, tendo 

reconhecido que as intervenções estão um bocadinho longas e também não queria deixar 
a oportunidade do senhor Presidente poder responder a algumas questões, o que se pode 
combinar para as outras vezes é as três bancadas rodarem e sem ser por ordem de 
inscrição. 

Sobre o documento das Grandes Opções do Plano e na sequência da intervenção 
do senhor Rogério Cação, relativamente ao orçamento participativo e ao município 
participativo, tudo tem um começo, já foi ali reconhecido, o senhor Presidente da Câmara 
já reconheceu, que este trabalho de apresentar o documento é um trabalho difícil, é um 
trabalho que tem vindo a ser melhorado, como o senhor Presidente reconheceu, 
melhorado no sentido de terem os documentos a tempo. 

Disse, ainda, que este orçamento participativo é uma boa ideia para trazer as 
pessoas a participar, e tem esperança que este orçamento participativo possa trazer novas 
pessoas a participar, de outras formas, a participar na vida autárquica. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que o documento estava bem feito, que não estava zangado com a Câmara, 

estava zangado como as coisas são feitas, que das duas folhas com as prioridades para a 
Freguesia de Ferrel, que nem uma das prioridades constava no orçamento. 

Relativamente ao Largo Dr. Manuel Pedrosa, em maio/junho, deslocou-se àquele 
Largo uma comitiva da Câmara Municipal, Presidente, Vice-Presidente, vereadores, dois 
arquitetos, dois engenheiros, um encarregado e o Presidente da Junta e foi dito naquele 
Largo que o mesmo ia ser requalificado, mas também não está nas Grandes Opções do 
Plano. 

Na parte do turismo, está: Ponta do Trovão, Papôa, Costa Norte e Costa Sul e será 
que não existe, uma Consolação, uma praia do Baleal, o Baleal, não via qualquer 
referência, e que tinha pedidos para o Baleal. 

Acrescentou que, no Baleal, nesta altura em que a maior parte dos cafés estão 
fechados, chegam a acampar naquele estacionamento camionetas de passageiros, com 
pessoas da terceira idade, e casa de banho pública é atrás da estação elevatória, convidava 
qualquer membro da Assembleia Municipal a ir lá e levar uma máscara, pois está uma 
vergonha, numa zona que considera a mais turística do concelho que nós temos agora, 
que é o Baleal, graças ao surf. 
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Em relação à gestão do Pinhal Municipal, é a mesma ladainha dos outros anos, 
mas o pinhal está uma vergonha, não é desmatado, não é cortado e mais uma dúzia de 
anos e não temos pinhal. 

Obras Municipais, no documento que entregou à Câmara, tinha uma ciclovia ou 
uma valeta, para as pessoas andarem a pé entre Ferrel e os Casais Mestre Mendo, 
diariamente circulam no mínimo 6 ou 7 pessoas que se abastecem em Ferrel e vão tomar 
café e vão no meio do asfalto, reforçando a necessidade de fazer uma ciclovia.  

Disse que o documento estava bem feito, mas depois o conteúdo que lá vem 
dentro, não está neste documento, dando a impressão que olhando para o documento, só 
existe Peniche e acabar a obra de Serra d’El-Rei, que eram esquecidos para lá da muralha. 

Sobre o cemitério da Freguesia de Ferrel, disse que já tinha sido ameaçado, e 
pedia à Câmara Municipal apoio jurídico, porque a Junta de Freguesia não pode 
expropriar, para resolver este problema, ou então jogarem com outras verbas, dado que 
está no orçamento uma verba de 45 000,00 €, seria para pagar o terreno. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que era grande injustiça o senhor Henrique Estrelinha dizer que os 

documentos eram uma cópia do programa anterior, aliás, uma das questões que devia 
ser enaltecida é o esforço que a Câmara Municipal tem feito, nomeadamente, o 
pagamento a fornecedores, há muitos, muitos anos, que não acontecia o que está a 
acontecer, independentemente do resultado do conjunto de medidas de legislação que 
foi feita. 

Como réplica à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, 
Silvino João, disse que a Junta de Freguesia de Peniche também apresentou duas páginas 
com propostas de muitas obras e noventa e nove por cento também não foram 
contempladas. 

Agradeceu ao Partido Social Democrata a forma como colocou as questões, para 
se perceber o que é negociar em sede de orçamento. 

Disse que tem de registar a preocupação que o Partido Social Democrata pôs no 
processo do canil da Associação de Proteção dos Animais de Peniche, de que ele é 
presidente e que tem pessoas de todas as sensibilidades políticas nos seus corpos 
gerentes. 

Em relação à habitação social, até porque o senhor Henrique Estrelinha fez um 
elogio, que a elaboração do programa eleitoral da Freguesia de Peniche, da parte da 
Coligação Democrática Unitária, tinha como prioridade da habitação social, sabendo que 
a maior responsabilidade da habitação social é municipal. O que é essencial é reabilitar 
rapidamente os bairros sociais que estavam degradados e que alguns casos não eram 
intervencionados há 20 e tal anos. 

Esclareceu que para a realização das obras nos diversos bairros foi assinado 
protocolo, em que a Freguesia desenvolveu a parte da construção civil, com a mão de 
obra e máquinas e a Câmara Municipal deu os materiais. 

Em relação ao gasóleo, os números que estavam previstos para 2015: 24 000,00 €  
- Atouguia da Baleia; 6 000,00 € – Peniche; 5 500,00 € – Ferrel e 5 000,00 € – Serra d’El-Rei, 
disse que não aceitava, pela sua execução, por aquilo que cada um faz, não queria que se 
reduzisse nada, mas a Freguesia de Peniche é uma freguesia nova e tem outra realidade 
e devia ter sido feito um reajustamento, como previam de 6 000,00 € para 8 000,00 €, não 
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era nada de outro mundo.  
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Quanto à questão do Largo Dr. Manuel Pedrosa, disse que acreditava que, na 

reunião da próxima segunda-feira, iriam encontrar uma solução. 
Quanto à questão do Henrique Bertino, agradeceu as palavras pela opção, bem 

claras, relativamente à dimensão social. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Relativamente às questões colocadas pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferrel, a prioridade que ficou assente nessa reunião foi o terreno de Ferrel e 
acrescentar nas Grandes Opções do Plano, a palavra “urgente”. 

Sobre a outra questão que a Junta de Freguesia colocou, continuar a aposta na 
rede viária, está incluído no valor dos 300 000,00 €.  

O Largo Dr. Manuel Pedrosa não foi integrado, como não estão outros, mas não 
significa que não é para executar, bem pelo contrário, por exemplo, no caso do cemitério 
de Ferrel, está lá inscrita a verba de 45 000,00 € para iniciar a obra, assim que se resolver 
o problema rapidamente do ponto de vista técnico e da negociação com os proprietários, 
isso está sanado. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o senhor Presidente não respondeu em relação ao valor, se é o que está 

na página 18. 
Relativamente às intervenções dos senhores Henrique Bertino e Rogério Cação, 

disse que gostava que o senhor Presidente estivesse nas reuniões, mas que ele não tinha 
perfil e assim percebia porque se diz que o documento é uma cópia. 

Realçou ainda o facto de não terem sido entregues os documentos, que leu os que 
estavam em cima da secretária da senhora Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro e à posteriori o senhor Vereador Jorge Gonçalves, que já tinha os documentos, 
os fez chegar. 

Em resposta ao senhor Henrique Bertino, sobre a habitação social, disse que na 
zona rural do concelho nem sequer a há, e quando se aprovou mais um empréstimo para 
a habitação social votou contra, porque não havia regras de utilização daqueles espaços, 
deixando arrastar a situação dos moradores com rendas em atraso e não se resolve esta 
situação. 

Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que fosse disponibilizada uma relação 
de todos os moradores que tem rendas em atraso. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- O Bairro do Vale Verde e o Bairro Fernão de Magalhães não eram pintados há 

mais de vinte anos e que a compra do Edifício Coosofi foi uma asneira. 
- A questão do Bairro Senhor do Calvário é muito mais complexa, porque o bairro 

deveria ter sido deitado abaixo e o assunto deveria ter sido conversado seriamente, 
nomeadamente a rentabilidade dos terrenos. 

- O senhor Américo Gonçalves conhece mal aquele bairro, porque há ali muita 
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degradação humana, há pessoas que era melhor se tomar a decisão sobre o pagamento 
da renda. 

- Em relação às obras dos bairros, ele, como presidente da Junta de Freguesia, 
tinha assumido colaborar com a Câmara na realização das mesmas. 

 
3) GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 

2016: 
 
Tendo a apreciação do terceiro ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 59/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com onze (11) votos a favor, dos membros eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e doze (12) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (7) e pelo Partido Socialista (5), aprovar as Grandes Opções do 
Plano do Município de Peniche, para o ano de 2016. 

 
4) ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016:  

 
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 60/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com onze (11) votos a favor, dos membros eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e doze (12) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (7) e pelo Partido Socialista (5), aprovar o Orçamento do 
Município de Peniche, para o ano de 2016. 

 
5) MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016:  

 
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 61/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e atendendo ao preceituado no n.º 3 no artigo 28.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por 
maioria, com dez (12) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e do senhor Silvino João (PS), e onze (11) abstenções, dos restantes membros 
eleitos pelo Partido Socialista (4) e pelo Partido Social Democrata (7), aprovar o Mapa de 
Pessoal do Município de Peniche, para o ano 2016. 
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6) PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO 2016/2026:  

 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

não se tendo registado qualquer intervenção. 
 
Deliberação n.º 62/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com onze (11) votos a favor, dos membros eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária (10), e doze (12) abstenções, dos membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (7) e pelo Partido Socialista (5), aprovar o ajustamento ao Plano 
de Ajustamento Financeiro 2016/2026, aprovado por esta Assembleia Municipal, em 2 de 
outubro de 2012, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, nos termos do n.º 
1 do artigo 7.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. (Doc. 27/2015) 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Deliberação n.º 63/2015: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 64/2015: 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 quarenta minutos do dia vinte e um de novembro, a senhora 

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

Os originais dos documentos referidos nos pontos três, quatro e cinco, aprovados 
nesta reunião, ficam arquivados 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. 

 


