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ATA N.º 11/2015 
 

A T A  D A  S E G U N D 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 3  D E  N O V E M B R O  D E  2 0 1 5 :  
 

Aos vinte e três 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 Secretários 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 Pedro Manuel 
Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), José António Bombas Amador 
(CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), 
Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André 
da Silva Estrelinha (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André 
Paiva Amador (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Nuno Miguel Vitória Carriço (PS), 
reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos, para 
continuar os trabalhos da sessão ordinária do mês de novembro, iniciada a 20 de 
novembro 2015, concretamente os seguintes pontos da ordem de trabalhos: 

4.º - Período da ordem do dia: 
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, 

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 
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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 reunião foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

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

O senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU) compareceu no decurso 
da reunião, após a votação do ponto catorze da ordem do dia, e passou de imediato a 
participar nos trabalhos. 

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) 
encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos 
Nicandro Bastos Jesus (CDU), Paulo Jorge Leal Rodrigues (PSD), José António Leitão da 
Silva (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS) 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. Os senhores Licínio Pereira (CDU), Inês Fitas Cação (CDU) e Ana Filipa 
Ferreira Nicolau (PS), por serem membros que se seguiam nas respetivas listas, também 
comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), 
Anabela Correia Dias (PS) e Natália Susana Colaço Rocha (PS). 

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

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

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
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. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2016,  ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2016,  E  MAPA DE 

PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O 
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ANO DE 2016:  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos sete a nove da 

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

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sugeriu que fosse adotada a metodologia avançada na reunião anterior, dado que 

são assuntos sobre os quais todas as bancadas iriam intervir, fazendo-se a rotação pelas 
bancadas, começando pela CDU, seguindo-se o PSD e depois o PS. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que os documentos foram aprovados pelos Conselho de Administração dos 

SMAS e pela Câmara Municipal. Informou que nas Grandes Opções do Plano existia um 
investimento que marcará o ano de 2016, que se prende com a remodelação da estação 
de tratamento de águas residuais de Peniche. Foi apresentada uma candidatura, a um 
programa operacional, o POSEUR, na ordem de 6 450 000,00 €, e há a perspetiva de sua 
aprovação. Também estão programados diversos investimentos, como por exemplo: uma 
mini-escavadora, viaturas, água e saneamento, telegestão. Outros investimentos a 
realizar serão a conclusão de obras, remodelação da estação elevatória no Baleal, o 
telhado do armazém e uma viatura para desentupimentos. Em relação ao Orçamento, só 
após a aprovação das contas, no final de abril, será possível transferir o saldo de 
tesouraria do ano 2015 para incorporar o Orçamento de 2016. Foi necessário reduzir o 
valor de 1 000 000,00 €, relativamente à despesa corrente, cortando nos custos da empresa 
Águas do Oeste e nos consumos de eletricidade, e 1 300 000,00 € na despesa de 
capital/investimento, o que perfaz um total de 2 300 000,00 €. Este valor não está no 
Orçamento de 2016, porque só pode passar após aprovação das contas. Nessa altura, virá 
a revisão do Orçamento à Assembleia Municipal para incorporação desses valores. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Informou que achava que a discussão sobre os documentos apresentados não 

teria que, obrigatoriamente, ter uma ordem e que, no seu entender, não era isso que tinha 
sido mencionado pelo senhor Rogério Cação, e sim, que os grupos que se tivessem 
inscrito em primeiro lugar para intervir o deveriam fazer.  

Disse que queria registar o equilíbrio financeiro dos SMAS e que havia um 
cuidado especial nos investimentos prioritários. Em especial, o investimento na ETAR, 
que é uma grande necessidade, devido às fábricas conserveiras e de congelados. Também 
gostaria de assinalar os investimentos que foram feitos nos últimos anos pelos SMAS, 
particularmente em Ferrel. Gostaria de alertar o Conselho de Administração dos SMAS 
para as diversas necessidades que existem dentro da cidade e que necessitam de 
intervenção.  

Também expressou o seu agradecimento pelo trabalho do Conselho de 
Administração e pelo 

 desempenho dos trabalhadores dos SMAS, que primaram pela diferença e pela 
positiva. 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que, relativamente a esta questão, gostaria de registar como positivo o facto 

de, nos últimos dois anos, provavelmente, pelo resultado da regularização da dívida do 
Município aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, ter sido possível 
desenvolver mais investimentos por parte dos Serviços Municipalizados. Entre os quais, 
o de grande importância para a freguesia de Ferrel, mas que está ainda por concluir. 
Esperava que, durante o próximo ano, a mesma ficasse concluída. Foi possível avançar, 
no último ano e meio, com a obra de recuperação do Filtro, na freguesia de Peniche, a 
qual era defendida por todas as forças políticas e que estava a proporcionar uma nova 
imagem à Marginal Norte, que era de grande importância. Esta obra que se antecipava 
agora, era uma prioridade, porque tinha a questão do tratamento das águas que estava 
por resolver, há muitos anos.  

Disse que esperava que esta solução pudesse ser aplicada para que o problema 
fosse resolvido, dado que já se vinha a arrastar e que era reconhecido por todos de difícil 
solução. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que tinha uma questão relacionada com as Grandes Opções do Plano 2016 

e 2018, nomeadamente a questão da remodelação da ETAR. Pediu ao senhor Presidente 
da Câmara uma breve explicação sobre em que consistia a remodelação. Sabia que era 
para diminuir a poluição nas águas do mar, junto ao Cabo Carvoeiro, mas solicitava uma 
breve explicação.  

Referiu que na Cidade de Peniche existiam alguns locais ou habitações sem 
ligação à rede de saneamento e perguntou se estava alguma coisa prevista nesta área. 

Disse que, junto à Marginal, na Fundibronze, existiam algumas habitações sem 
ligação à rede de saneamento e perguntou se estava prevista alguma intervenção.  

Por fim, disse que gostaria de salientar a qualidade das intervenções dos 
trabalhadores dos SMAS, que agradecia, no entanto, verificava que, quando havia uma 
intervenção dos SMAS em alguma rua, primeiro que se colocasse o alcatrão nos buracos, 
demorava, às vezes, um mês ou mês e meio, o que prejudica as populações e condutores. 
Entendia que os SMAS, ao fazerem uma obra, deveriam, logo de seguida, efetuar o 
asfaltamento para evitar transtornos. Frisou que estava a elogiar os trabalhadores e não 
quem os administrava. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que iria responder às questões colocadas pelos senhores Henrique 

Bertino e Henrique Estrelinha, referentes às infraestruturas de remodelação de água e 
drenagem de duas zonas da Cidade. Disse que uma dessas zonas se situava nos Remédios 
e a outra entre o Largo de São Paulo e o Largo 5 de Outubro. Em sede de Conselho de 
Administração esta situação tinha sido apontada para lançamento do concurso para 
elaboração do projeto para estas duas intervenções, dado que os serviços não tinham 
condições para elaborar todo o projeto.  

Disse que tinha a consciência de que, ao ser elaborada a parte do projeto e 
lançamento do concurso, seria efetuada uma intervenção, eventualmente em 2017. 

Agradeceu as palavras do senhor Ademar Marques, relativamente à intervenção 
de requalificação que foi feita no Filtro. Referiu que demorou algum tempo a sua 
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execução, devido a problemas de segurança, mas que, no entanto, a obra foi concluída 
com sucesso.  

Disse que pretendia que outras zonas ou imóveis que eram ilustradores da nossa 
história do fornecimento e abastecimento de água de todo o concelho poderiam ter 
também intervenções valorizadoras dessa memória.  

Em relação às questões da ETAR, informou que a ETAR de Peniche, a par de 
muitas outras situações existentes a nível nacional, não satisfazia as condições em termos 
europeus em relação ao lançamento das águas residuais tratadas. Informou que este 
projeto visa restabelecer o conjunto dos órgãos de tratamento e, ainda, melhorar esse 
tratamento. Disse que iria ser executada uma remodelação, também, ao nível da 
implantação dos diversos órgãos de tratamento na ETAR e que isso explicava o valor do 
investimento. Explicou que havia uma pré-indicação de que a candidatura estava muito 
bem posicionada, e que tinha sido suscitado um estudo sobre as questões económicas e 
financeiras o qual já tinha sido entregue.  

Informou também que a comparticipação máxima seria na ordem dos 85% sobre 
o valor do investimento. No entanto, poderia haver alguns trabalhos de construção civil 
que poderiam não ser considerados como despesas correntes do investimento, mas 
seriam consideradas de reabilitação do investimento anterior. Referiu que registava a 
menção sobre os trabalhadores dos Serviços Municipalizados, mas também tornava 
extensível aos trabalhadores de todo o Município.  

Em relação às situações de reposição, como por exemplo a abertura de valas, 
informou que tinham sido abertos concursos específicos para que as intervenções fossem 
possíveis. Disse que tiveram alguns problemas, nomeadamente, com a empresa a quem 
tinha sido adjudicado este serviço, e que, infelizmente, as empresas sofriam alguns 
problemas.  

Referiu que não estava em causa a incapacidade de gestão, mas sim a 
incapacidade de previsão de algumas situações que pudessem correr menos bem para as 
empresas. Mencionou os problemas que existiram em Ferrel com a empresa que estava a 
construir a rede de saneamento.  

Pediu desculpa, dado que por ocasião da festa houve grandes dificuldades na 
reposição do piso, mas foi possível concretizar. Pediu a compreensão ao senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino, e reforçou que não se 
devia a problemas de falta de gestão por parte do Município, mas sim com dificuldades 
sentidas pelas empresas.  

 
Humberto Ferreira (PS):  
Disse que a sua intervenção se prendia com um pedido de esclarecimento por 

parte do senhor Presidente, relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos para 
2016, mais concretamente na página seis. Estavam identificadas as obras importantes, 
relativamente à elevatória da ETAR, elevatória da Consolação, elevatória dos Casais do 
Júlio, elevatória da Prageira, mas tinha outra rubrica que dizia ”outras instalações 
elevatórias, incluindo aquisições”. Perguntou se o valor mencionado de 50 000,00 € mais 
25 000,00 € se referia à estação elevatória de Ferrel, dado que a obra da estação elevatória 
para Ferrel era de extrema importância para aquela região.  

Disse que o senhor Presidente mencionou que existiam problemas sérios com as 
empresas de construção, mas, efetivamente, o investimento teria que ser concretizado em 
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Ferrel, o quanto antes, independentemente dos problemas que as empresas tinham. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que em relação às Grandes Opções dos Serviços Municipalizados gostaria 

de agradecer aos SMAS pelo investimento feito em Ferrel. Solicitava que os trabalhos 
fossem concluídos, dado que duas ruas estavam interrompidas. Mencionou que tinha 
sido efetuado um grande investimento, mas que o saneamento continuava a ir 
diretamente para o rio da Ribeira do Serrado, porque a obra estava incompleta. 
Confirmou que tinha conhecimento dos problemas com o empreiteiro, frisou que esta 
questão já se arrastava há meses e achava que com os funcionários dos Serviços, o 
trabalho poderia ser feito. Especialmente a Rua do Portal teria que ser aberta, porque 
existia um grave problema com uma pessoa que frequentava a CERCIP. Essa pessoa era 
deixada todos os dias pelo carro da CERCIP, e o condutor aguardava a passagem dessa 
pessoa na rua.  

Disse também que um morador dessa rua vivia no Canadá e, devido a esse facto, 
também ainda não tinha havido reclamações. Mencionou que, felizmente, Ferrel 
continuava a crescer e havia cada vez mais habitações. A questão não era a falta de água 
no inverno, mas sim no verão. Quem morasse no alto da vila tinha muitas dificuldades 
em ter água no primeiro andar.  

Disse, também, que não sabia ao certo que investimento seria necessário fazer em 
relação à estação elevatória, mas como o colega da bancada já tinha feito referência aos 
números, simplesmente gostaria de saber em que ponto de situação este assunto se 
encontrava.  

Disse que gostava de abordar outro ponto: na Avenida da Praia, no troço entre o 
Parque Campismo e o Baleal, mais precisamente na rotunda do Baleal, não tinha 
saneamento. Como estava um prédio em obras junto à Rua da Água Doce ou mesmo 
nessa rua, achava que não iriam permitir que fosse feito mais uma fossa, dado que as 
casas nessa zona estavam todas a trabalhar com fossas em frente à praia. Assim, no verão 
havia um rio de água que desaguava mesmo no sítio da praia da Água Doce. Perguntou 
como tinha sido aprovada aquela obra, ou se foi mesmo aprovada, e se seriam os donos 
da obra a fazer.  

Referiu que a Travessa D. Dinis continuava, principalmente no inverno, com 
problemas de escoamento e que a água entrava para dentro das habitações, por não 
existir saneamento na Travessa D. Dinis, o que faz com que a água venha sair à Rua da 
Palmeira.  

Disse que estava disposto a fazer a obra, mas, não tinha meios técnicos, nem 
conhecimentos em inclinações para o fazer.  

Referiu que os SMAS trabalhavam bem e que respondiam logo a qualquer avaria 
participada, no entanto, tinha duas preocupações: água e saneamento.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que se recordava do compromisso assumido. Informou que da intervenção 

mencionada por duas fases, uma já estava terminada.  
Disse que na última Assembleia Municipal o senhor Humberto Ferreira tinha 

colocado esta questão. Informou que os serviços ficaram de verificar a situação.  
Disse que a empresa tinha ficado de enviar os projetos até ao dia 21 de setembro, 
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mas ainda não o tinha feito. Disse que foi marcada uma reunião com a empresa para 
quinta-feira para perceber as suas dificuldades, dado que, no quadro legal, não era 
possível substituir uma empresa por outra, era necessário respeitar as regras complexas 
e rígidas. Informou que estava preocupado com a obra de remodelação da estação 
elevatória de saneamento do Baleal, dado que, no verão, os trabalhadores do Município 
tiveram que fazer várias intervenções.  

Disse que havia duas hipóteses; ou teria que reforçar a estação elevatória ou seria 
necessário alterar a localização da mesma.  

Disse que entendia que esta intervenção era prioritária e que o valor que estava 
contemplado na rúbrica para a construção civil era de 50 000,00 € e incluía a aquisição e 
conservação de todas as estações elevatórias no valor de 25 000,00 € para o equipamento. 

 
7) GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2016:  
 
Tendo a apreciação do sétimo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 65/2015: 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 unanimidade, com vinte e um votos a favor, aprovar as Grandes 
Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 
Peniche, para o ano de 2016. 

 
8) ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  

PARA O ANO DE 2016:  
 
Tendo a apreciação do oitavo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 66/2015: 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 unanimidade, com vinte e um votos a favor, aprovar o Orçamento 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o 
ano de 2016. 

 
9) MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2016:  
 
Tendo a apreciação do nono ponto da ordem do dia sido feita como atrás referido, 

a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 67/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
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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 
unanimidade, com vinte e um votos a favor, aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2016. 

 
10) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PA RA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAI S 

IDENTIFICADOS EM ORÇ AMENTO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA 

ASSUNÇÃO DE OUTROS COMPROMISSOS PLURIANU AIS EM QUE OS ENCARG OS 

FINANCEIROS NÃO EXCEDAM O LIMITE DE 99  759,58  EUROS EM CADA ANO –  

MUNICÍPIO DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo ponto da ordem do dia, 

não se tendo registado qualquer intervenção. 
 
Deliberação n.º 68/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, 
com vinte votos a favor: 

1. Conceder à Câmara Municipal ou ao Presidente da Câmara Municipal, 
conforme caiba a autorização da despesa, autorização prévia favorável para a assunção 
dos compromissos plurianuais previstos nas Grandes Opções do Plano, para o ano de 
2016, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, conjugado com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho. 

2.  Delegar no Presidente da Câmara Municipal a autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais, não previstos nas Grandes Opções do Plano, para o ano de 
2016, que não excedam os 99 759,58 euros em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução não exceda os três anos, ao abrigo do disposto no 
n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. Os compromissos plurianuais 
assumidos ao abrigo da presente delegação serão dados a conhecer à Assembleia 
Municipal. 

O senhor Paulo Balau (PSD) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. 

 
11) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PA RA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISS OS PLURIANUAIS 

IDENTIFICADOS EM ORÇ AMENTO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PAR A 

ASSUNÇÃO DE OUTROS COMPROMISSOS PLURIANU AIS EM QUE OS ENCARG OS 

FINANCEIROS NÃO EXCEDAM O LIMITE DE 99  759,58  EUROS EM CADA ANO –  

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo primeiro ponto da 

ordem do dia, não se tendo registado qualquer intervenção. 
 
Deliberação n.º 69/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, 
com vinte votos a favor: 

1. Conceder ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 
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Água e Saneamento autorização prévia favorável para a assunção dos compromissos 
plurianuais previstos no Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2016, ao abrigo do disposto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 12.º 
do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho. 

2.  Delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento a autorização para a assunção de compromissos plurianuais, não 
previstos no Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 
Município de Peniche, para o ano de 2016, que não excedam os 99 759,58 euros em cada 
um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução não exceda 
os três anos, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro. Os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da presente delegação 
serão dados a conhecer à Assembleia Municipal.  

O senhor Paulo Balau (PSD) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. 

 
12) INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À 

ECONOMIA LOCAL (PAEL) 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo segundo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que como tem acontecido nas reuniões anteriores e se a senhora Presidente 

concordar, a senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro poderia dar 
esta informação. Este relatório tinha uma componente política, relativamente às ações 
que foram implementadas e às que ainda não foram.  

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes 

Teodoro: 
Disse que, de trimestre para trimestre, tem sido feito um esforço para simplificar 

a informação. Informou que houve uma alteração no mapa das medidas, no sentido de 
distinguir o que era a execução orçamental da rubrica onde se insere a receita ou a 
despesa resultante da medida e a execução da medida propriamente dita, passando a ter, 
do lado direito, a avaliação qualitativa da execução da medida. 

Disse que a execução orçamental estava a correr de uma forma normal.  
Referiu que, em relação à receita, havia a questão da criação das zonas para 

autocaravanas no Parque de Campismo, cuja receita era já de 28.000,00 €, o que era 
significativo. Disse que se continuava a trabalhar no sentido de criar novos espaços e criar 
condições para acolher mais autocaravanas.  

Informou que, no que diz respeito à ocupação da via pública e publicidade, 
estava a ser feito um levantamento pelos Serviços de Fiscalização Municipal, em todo o 
concelho e que, com esta abordagem, já se tinha conseguido que muitos operadores 
económicos viessem à Câmara Municipal para regularizar as ocupações da via pública e 
a publicidade, o que se refletia na execução orçamental de forma positiva.  

Disse que, em relação à medida de implementação de zonas de estacionamento 
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pago, aguardava-se decisão da Câmara Municipal.  
Em relação a outras receitas, disse que estava a ser efetuado o levantamento de 

todas as concessões e arrendamentos de terrenos que estavam arrendados de forma a ver 
quando terminavam, quais eram as condições e como se iriam rentabilizar. 

Disse que as despesas com pessoal tinham reduzido, indo ao encontro do 
previsto, no entanto, a redução da despesa ao ser sinónimo de menos recursos humanos, 
faz com que seja necessário recorrer ao trabalho extraordinário com maior frequência, 
com o respetivo reflexo na despesa. Salientou que, para além de haver menos recursos, 
existem muitos trabalhadores ausentes por motivo de doença. 

Informou que, em relação aos combustíveis, eram abertos procedimentos 
anualmente, com recurso ao Acordo Quadro da Oestecim e que, em relação à energia, 
tinha sido enviada uma informação sobre uns equipamentos instalados nas Piscinas 
Municipais, baterias de condensação ou condensadores, cujo investimento se recuperou 
no próprio ano, reduzindo significativamente o consumo de energia, e consequentemente 
a despesa.  

Disse que estava a decorrer o procedimento para celebração do contrato de 
eficiência energética, no âmbito da iluminação pública e que estava na fase de 
apresentação de propostas, tendo havido um pedido de adiamento do prazo para entrega 
da proposta para o dia 26 de novembro de 2016, que foi deferido. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Lembrou que, na primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal, 

solicitou uma relação dos arrendamentos de terrenos e edifícios municipais, com 
indicação dos prazos em que terminam, e agrada-lhe saber que o assunto já estava a ser 
tratado pela Câmara Municipal. 

Disse que a Câmara Municipal está a demorar muito tempo a implementar o 
pagamento de taxas pelo estacionamento de veículos em algumas zonas do concelho e 
seria bom que o processo avançasse, uma vez que é uma das receitas previstas para fazer 
face aos pagamentos do PAEL e é uma medida que tarda em ser implementada. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que, na primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal, já tinha 

informado que os serviços estavam a fazer uma relação de todos os arrendamentos de 
terrenos e edifícios municipais. Acrescentou que, assim que a relação estiver feita, a 
enviará à Assembleia Municipal. 

Relativamente ao pagamento de taxas pelo estacionamento de veículos em 
algumas zonas do concelho, disse que: 

- A Assembleia Municipal aprovou o Regulamento Municipal de Parques de 
Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no 
Concelho de Peniche, em 28 de fevereiro de 2013; 

- Entretanto, realizaram-se eleições para os órgãos das autarquias locais e alguns 
dos novos eleitos manifestaram a sua não concordância relativamente a alguns dos locais 
previstos no Regulamento para o pagamento de taxas; 

- A proposta da presidência da Câmara Municipal para a abertura de um 
concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento 
e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche tem sido bastante 
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debatida pela Câmara Municipal; 
- O assunto estava agendado para a reunião de hoje da Câmara Municipal, mas, 

como foi uma reunião muito intensa, não houve oportunidade para o abordar; 
- A concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e zonas de 

estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche é um assunto que terá de 
merecer o consenso de todas as forças políticas; 

- É importante que, na eventualidade de se alterar o Regulamento, essa alteração 
seja consensual, para que todos se integrem, e que a solução seja justa. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Perguntou se existe uma data para a implementação do pagamento de taxas pelo 

estacionamento de veículos em algumas zonas do concelho. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, relativamente ao pagamento de taxas pelo estacionamento 
de veículos em algumas zonas do concelho, disse que: 

- Existem dois aspetos para discutir, a gradualidade e o faseamento, ou não, do 
que já está decidido e, em função das zonas, o respetivo caderno de encargos; 

- A presidência da Câmara Municipal já apresentou uma proposta de caderno de 
encargos, elaborada conforme o que está previsto em Regulamento, para que o concurso 
seja lançado, cabendo à Câmara Municipal decidir se aprova a proposta apresentada ou 
se pretende alterá-la; 

- Se a Câmara Municipal aprovar a proposta atual, o processo está em condições 
de se lançar, imediatamente, o concurso público. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Perguntou se é necessário fazer uma alteração ao Regulamento Municipal de 

Parques de Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada no Concelho de Peniche. 

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

Vice-Presidente da Câmara, em resposta ao senhor Paulo Balau, disse que, caso seja 
aprovada a proposta atual, sem que a Câmara Municipal lhe introduza qualquer 
alteração, que foi elaborada com base no Regulamento, não é necessário que este seja 
alterado para que o concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques 
de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de 
Peniche seja lançado. Acrescentou que uma eventual proposta de alteração ao 
Regulamento terá de ser apresentada pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal, e 
não pela presidência da Câmara Municipal. 

 
13) AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ,  SITO NA RUA NOSSA SENHORA DA GUIA ,  EM 

FERREL :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo terceiro ponto da ordem 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 23.11.2015 * Livro 25 * Fl. 284 

do dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que gostaria de felicitar a Comissão de festas de Ferrel pelo trabalho 

desenvolvido, como também pela relação que tinha sido restabelecida nos momentos 
fáceis e menos fáceis. Informou que o que era levado à Assembleia Municipal tinha sido 
aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e o investimento distintivo para Ferrel 
era o reconhecimento por todos os membros da Câmara Municipal, quanto à justeza da 
pretensão, assim como, em sede de orçamento das grandes opções do plano e do 
orçamento para 2016 da Câmara Municipal.  

Disse que havia vontade de trabalhar por parte da Comissão de festas de Ferrel 
e, por isso, o investimento era justo. Após a festa de 2014, houve uma reunião pública 
com todas as forças políticas e a Comissão de festas informou sobre as dificuldades 
sentidas na realização da festa no local, devido aos constrangimentos e impacto do 
crescimento de Ferrel. Com esta vontade da Comissão foi desencadeado todo o 
procedimento.  

Informou que, mais recentemente, tinham sido definidas as condições de 
aquisição que foram apresentadas à reunião da Assembleia Municipal, relativamente ao 
valor global de 485 000,00 € referente ao terreno, sendo que as fontes de financiamento 
por parte da Câmara Municipal eram de 375 000,00 €, uma parte de financiamento 
próprio e outra parte por empréstimo obtido pelo Município de Peniche.  

Agradeceu aos serviços pelo trabalho efetuado e também aos membros da 
Câmara que permitiram que fosse possível incluir esta proposta na reunião de Câmara e, 
por sua vez, na sessão da Assembleia Municipal, para que a Câmara possa desencadear 
todo o processo para a contração do empréstimo.  

Disse que previa a celebração de um protocolo com o envolvimento da Comissão 
de festas de Ferrel ou com o povo de Ferrel, no valor de 110 000,00 €. Entendeu que este 
envolvimento por parte da população de Ferrel era notável e corajoso.  

Informou que os constrangimentos de Ferrel não eram exclusivamente só 
referentes à festa, eram, no entanto, resultado de um crescimento de Ferrel. Deu o 
exemplo do largo Dr. Manuel Pedrosa que tinha sido objeto de apreciação em relação às 
dificuldades de ordenamento de território, assim como o trânsito que passava pelo centro 
da vila. Com a equipa do Ordenamento e Planeamento de Território foram desenhadas 
duas unidades de execução que iriam contribuir para aliviar o trânsito e criar condições 
para, no terreno em causa, nascer o rossio de Ferrel.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que devido ao facto de terem existido problemas com a localização do 

recinto, devido a queixas de moradores, esta intervenção era uma mais valia e que este 
espaço fazia falta.  

Questionou quem iria ficar com a propriedade, se passava para domínio público 
ou se iria ser o Município a ficar com o terreno. Questionou quem iria investir nas 
infraestruturas, dado que a propriedade não tinha condições para fazer as festas.  

Perguntou qual o valor que a senhora D. Maria do Céu iria receber, dado que 
existiam três parcelas de dinheiro e uma expropriação por usufruto da casa e do terreno. 
Também solicitou a informação como iriam pagar à usufrutuária. 
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Ademar Marques (PSD): 
Disse que agradecia em nome do PSD a presença dos membros da Comissão de 

festas e habitantes da vila de Ferrel e elogiava o empreendedorismo do povo de Ferrel 
com a realização da festa de Nossa Senhora da Guia, dado que utilizavam os proveitos 
da festa para criar instituições e arranjavam equipamentos para utilidade pública. Disse 
que a aquisição do terreno era bem vista, e que esperava que a aquisição não demorasse 
muito, como o processo das infraestruturas. No entanto, também era um passo 
importante na elaboração do PDM para a renovação e arborização da imagem da vila de 
Ferrel, visto que nos últimos anos tinha existido alguma falta na arborização dos passeios. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que respondendo ao senhor Presidente da Junta de Ferrel, o terreno 

passava a ser propriedade do Município, e que iria ter um uso público visto ser esse o 
propósito, desde o início. O valor rondava nos 300 000,00 €. Informou que se iria contrair 
um empréstimo e que dependia do Tribunal de Contas. Disse que, em relação ao 
protocolo que se ia assinar, iria estar mencionado que as infraestruturas seriam um 
investimento municipal e que os outros investimentos teriam que ser discutidos. 
Mencionou que o valor a pagar à senhora D. Maria do Céu pelo usufruto era de 85 000,00€ 
em vez de 150 000,00 €, e agradeceu a atitude colaborativa para encontrar uma solução. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 

 Disse que reiterava o espirito de empreendedorismo de Ferrel e questionava se 
ia existir a hipótese de resolver este assunto do terreno antes da festa do próximo ano. 
Disse que por isso estava a colocar as preocupações com as infraestruturas. 
 

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que agradecia o esforço da população por fazer a festa e perguntou se a 

Junta de Freguesia iria ser chamada a contribuir, visto que a Câmara, sozinha, não tinha 
capacidade. Disse que louvava o espírito das terras fora da cidade por fazerem tais 
eventos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que foi claro e realista quanto às afirmações que fez. Disse que o 

compromisso era de contrair o empréstimo e concretizar a aquisição. Informou que, no 
entanto, existia um passo intermédio, que era a aprovação pelo Tribunal de Contas para 
que se pudesses avançar com a aquisição. Disse que se comprometia em acelerar o 
processo para que houvesse condições, até com condições climatéricas adversas, que a 
festa pudesse concretizar-se. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que agradecia à Comissão de Festas e aos moradores presentes e o 

empenho que demonstravam. 
 
Deliberação n.º 70/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, 
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com vinte e um votos a favor, emitir parecer favorável para que o Município adquira três 
prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, pelo preço total de 485 000 euros, 
recorrendo à contratação de um empréstimo bancário, no valor de 350 000 euros. 

 
14) APOIO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO AO CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo quarto ponto da ordem 

do dia, não se tendo registado qualquer intervenção. 
 
Deliberação n.º 71/2015: 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 v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte votos a favor, conceder autorização ao 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 
Município de Peniche para deliberar sobre a concessão de apoios financeiros ao Centro 
Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, no ano 2016, até ao valor máximo de 
30 000,00 euros. 

O senhor Jacinto Oliveira (CDU) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. 

 
15) RENOVAÇÃO DA AUTORIZA ÇÃO PARA A CONSTITUI ÇÃO DE RELAÇÃO 

JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR T EMPO INDETERMINADO P ARA O 

PREENCHIMENTO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABAL HO PREVISTOS NO MAPA DE 

PESSOAL PARA 2015  –  SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do décimo quinto ponto da ordem 

do dia, não se tendo registado qualquer intervenção. 
 
Deliberação n.º 72/2015: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, 
com vinte e um votos a favor, renovar a autorização concedida pela deliberação n.º 
42/2015, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, em 30 de junho de 2015, 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 dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2015, 
observando o n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, com os 
fundamentos constantes na deliberação do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, tomada em 9 de 
novembro de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 
anexa ao livro de atas. 

O senhor Jacinto Oliveira (CDU) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. (Doc. 28/2015) 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
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Deliberação n.º 73/2015: 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 vinte e três hora e dez minutos a senhora Presidente da Mesa da 

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

Os originais dos documentos referidos nos pontos sete, oito e nove, 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. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 


