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ATA  N.º  9/2014 
 

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 1  D E  N O V E M B R O  2 0 1 4 :  
 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Maria 
João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge 
Leal Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da 
Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Henrique Bertino Batista 
Antunes (CDU), António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Pedro Henrique Lourenço 
Barata (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, 
Peniche e Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, e dos senhores 
Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala 
Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), José António 
Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix 
Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira (CDU), Jorge 
Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), 
Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) reuniu-se, 
ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

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

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

2. Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano 
de 2015. 

3. Lançamento de uma derrama, para o ano de 2015. 
4. Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 

concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2015. 
5. Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2015. 
6. Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2015. 
7. Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2015. 
8. Plano de Ajustamento Financeiro 2015/2026. 
9. Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2015. 
10. Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

para o ano de 2015. 
11. Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2015. 
12. Autorização prévia ao Município de Peniche para a assunção de 

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

13. Autorização prévia aos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento 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. 

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

15. Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 

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

O senhor Pedro Alexandre Lourenço Barata encontrava-se a substituir o senhor 
presidente da Junta da Freguesia de Ferrel, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro 
(CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira 
(PS) e Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) encontravam-se a substituir os senhores Sérgio 
Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Célia Sousa 
Martins (PSD), Anabela Correia Dias (PS) e Natália Susana Colaço Rocha (PS) que 
comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro. Os senhores Inês Fitas Cação (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira 
(CDU) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), por serem os membros que se seguiam nas 
respetivas listas, também comunicaram as suas ausências. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
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) e 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

 
PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 
Registaram-se as seguintes intervenções: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sugeriu que a apreciação e aprovação das atas as atas n.os 6/2014 e 7/2014, das 

reuniões realizadas nos dias 26 de setembro e 2 de outubro de 2014, respetivamente, 
correspondentes à sessão ordinária do mês de setembro de 2014, sejam efetuadas na 
segunda reunião da presente sessão, caso seja necessário que esta se realize, considerando 
que os textos das referidas atas apenas hoje foram distribuídos pelos membros da 
Assembleia Municipal. 
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Rogério Cação (CDU): 
Informou que o Grupo da Coligação Democrática Unitária não se opunha à 

sugestão da senhora Presidente da Mesa. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Informou que o Grupo do Partido Socialista não se opunha à sugestão da senhora 

Presidente da Mesa. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Informou que o Grupo do Partido Social Democrata não se opunha à sugestão da 

senhora Presidente da Mesa. 
Referiu que, após consultar algumas atas referentes ao ano passado, aquando da 

preparação para esta assembleia, verificou que não constava da ata da sessão de 22 de 
novembro de 2013 uma declaração de voto enviada por e-mail, no dia 26 de dezembro de 
2013, relativa à Derrama, e solicitou que essa declaração de voto passasse a constar da 
referida ata. 

Referiu o facto de não ter sido inserido na ata referente à sessão de 14 de janeiro 
de 2013 um texto enviado pela senhora Cristina Leitão, para completar uma intervenção 
que havia efetuado e questionou a possibilidade de se repor a situação, com brevidade. 

 
EXPEDIENTE :  

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

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

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

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

seguintes intervenções: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Felicitou o jovem desportista Eduardo Leitão e leu o seguinte voto: 
«Não podemos deixar de apresentar públicas felicitações ao atleta Penichense Eduardo 

Leitão, por ter integrado a Seleção Nacional Portuguesa de Hóquei em Patins, Sub-20, que 
conquistou o título europeu da modalidade, ao vencer a Espanha na final da 49.ª edição da 
competição, que foi disputada em Valongo.» 

Associou ao voto de felicitação todos os agentes desportivos que de algum modo 
contribuíram para o sucesso do atleta. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Fez uma saudação ao senhor José Casanova, recentemente falecido, e explicou as 

razões da sua saudação, nomeadamente por ter sido um resistente antifascista, que esteve 
preso em várias cadeias no antigo regime, entre as quais a de Peniche, tendo sido também 
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uma das pessoas que contribuiu, após o 25 de abril de 1974, para que a imagem de 
Peniche fosse limpa do espectro negro que, durante 40 anos, carregou, relativamente à 
cadeia política. 

Saudou a população de Peniche pela revolta popular conhecida como “A guerra 
das espoletas” que, no passado dia 13 de novembro, fez 79 anos. 

Disse que gostaria de assinalar o 60.º aniversário da fuga de António Dias 
Lourenço da cadeia do Forte de Peniche e o facto de ter trazido milhares de visitantes à 
cidade e ao concelho para conhecerem o passado. 

 
Ana Maia (CDU): 
Felicitou a banda de rock e funk de Peniche, criada em 1994, os Pigs in Mud, pelo 

20.º aniversário. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Apresentou um voto de louvor ao jovem Fábio Veríssimo que integrou um 

quadro de 23 árbitros das competições profissionais de futebol, ou seja, faz parte do leque 
dos principais árbitros nacionais.  

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que a CDU subscreve o voto apresentado pelo senhor Henrique Estrelinha. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o PSD subscreve o voto de louvor que o senhor Rogério Cação dirigiu 

ao atleta Eduardo Leitão e também o que o PS apresentou relativamente ao árbitro Fábio 
Veríssimo. 

Apresentou, ainda, um voto de felicitações à jovem nadadora Victória 
Kaminskaya, por ter obtido novo record nacional nos 400m em piscina curta, num 
campeonato que decorreu em Felgueiras. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Transmitiu, a pedido do senhor Rogério Cação, a subscrição, por parte da CDU, 

do voto de louvor que o senhor Ademar Marques apresentou. 
Agradeceu e felicitou o senhor Raul Patrício Leitão, um penichense, que 

apresentou o seu segundo livro Os putos da minha rua, no Museu da Marinha, o qual 
descreve as vivências que o autor teve, durante a sua adolescência, em Peniche. 

Sugeriu que se desafie o autor a fazer uma apresentação da obra, em Peniche. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Manifestou o seu contentamento por ouvir nos votos de louvor nomes de jovens 

atletas do concelho. 
Associou-se aos votos apresentados anteriormente. 
Registou, com muita alegria, a dedicação à terra que o senhor Raul Patrício Leitão 

mostra e o entusiasmo que tem sobre as gentes e os registos da história de Peniche, 
associando-se, também, ao desejo do senhor Henrique Bertino de ver uma apresentação 
da última obra de Raul Patrício Leitão ser feita em Peniche. 
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OUTROS ASSUNTOS DE IN TERESSE PARA A AUTAR QUIA :  
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que gostaria de ver resolvido o problema do estacionamento de viaturas 

nas arribas, nomeadamente junto à Estrada Marginal Norte, sugerindo a colocação de 
pilaretes, como os que foram colocados no Baleal. 

Referiu o envio ao senhor Vice-Presidente de uma proposta apresentada pela 
senhora Ana Nicolau, relativamente à ligação de autocarros entre Peniche e Leiria e 
vice-versa, questionando qual o ponto de situação em que esta questão se encontrava. 

Questionou o senhor Presidente da Câmara, relativamente à existência de 
alguma data para a realização da reunião do Concelho Municipal de Segurança, uma vez 
que esteve prevista para o passado mês de junho sem que tivéssemos recebido qualquer 
convocatória.  

Perguntou qual o ponto de situação da questão do Hospital São Pedro Gonçalves 
Telmo, de Peniche. 

Referiu o facto de não haver, diariamente, acesso ao serviço de emprego, fazendo 
com que as pessoas se tenham de deslocar às Caldas da Rainha para resolver questões 
ligadas com este assunto. 

Disse ser necessário encontrar uma solução para melhorar a acessibilidade na 
Estrada do Remédios, em Peniche. 

Questionou se já era possível a apresentação, para posterior discussão, do 
relatório referente a um inquérito interno que havia sido realizado, sobre o processo da 
festa de verão do Baleal, cuja entrega à Assembleia ficou definida na sessão realizada em 
Ferrel, no dia 26 de junho de 2014.  

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que gostaria de questionar o senhor Presidente da Câmara relativamente à 

forma como foi tomada a decisão de abater as palmeiras e sobre o desenvolvimento de 
alguma diligência para tratar as palmeiras, com o objetivo de salvar algumas delas. 

Questionou o que tem sido feito para dar resposta à recomendação feita à 
Câmara, aprovada na sessão de 26 de fevereiro de 2014, em Atouguia da Baleia, relativa 
ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia.  

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

(PSD): 
Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, perguntou qual o ponto 

de situação, uma vez que teve a informação que já haviam acordos com os proprietários 
dos terrenos, facto que já existia anteriormente e nada havia sido feito atá à data. 

Perguntou, também, qual o ponto de situação relativamente à recuperação das 
arribas de São Bernardino. 

Disse que esteve na Portugal Agro, uma feira agrícola, e verificou que estavam 
representadas muitas comunidades intermunicipais, tendo ficado surpreendido por não 
estar representada a Oeste CIM, uma vez que a região do Oeste é bastante ligada à 
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agricultura e perguntou, se a Câmara Municipal tinha conhecimento da razão da não 
participação da mesma. Disse, ainda, que viu, também, o Município vizinho, da 
Lourinhã, a promover 6 empresas do concelho, muito bem representadas, e que gostaria 
de saber o porquê da não representação da zona. 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Questionou relativamente ao ponto de situação das obras no fosso da muralha, 

em relação à primeira fase, uma vez que o funcionamento da eclusa e a qualidade das 
águas do espelho de água deixam muito a desejar. 

Referiu novamente a questão da limpeza das ervas daninhas, nomeadamente na 
zona da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, onde a situação é bem percetível. 

Disse estar na altura de se começar a pensar o que fazer, relativamente às paredes 
da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que apesar de reparadas há pouco tempo, 
apresentavam sinais de degradação. 

Disse que gostaria de saber para quando a colocação em prática do Regulamento 
da Venda Ambulante e a conclusão do Regulamento de atribuição dos abrigos dos 
pescadores da Berlenga. 

Alertou para o perigo que apresentam os espaços destinados a construção mas 
que ainda não têm construção. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Questionou sobre a data em que se tomou conhecimento da existência da praga 

do escaravelho-vermelho e sobre o que foi feito a título preventivo, relativamente às 
palmeiras, nos últimos tempos. 

Disse que era expectável existirem avanços significativos e dados concretos, 
relativamente ao processo de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, para 
que desta vez, com a abertura de candidaturas ao novo quadro comunitário, Portugal 
2020, a candidatura pudesse ser apresentada e aceite com sucesso.  

Relativamente à questão das arribas, disse que o PSD já havia referido um 
número infinito de vezes essa questão, dizendo ser fundamental e prioritário proteger-se 
um património geológico que é reconhecido internacionalmente, mas que a Câmara não 
protege. 

Sublinhou a necessidade de se manterem em Peniche as urgências e um hospital 
com qualidade.  

Recordou uma intervenção efetuada pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, na 
sessão da Assembleia de 26 de dezembro de 2013, relativamente ao Regulamento da 
Venda Ambulante, questionando se o que foi registado na ata referente a essa sessão será 
registado novamente na ata referente à presente sessão. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Subscreveu a questão que foi sugerida pelo senhor Henrique Bertino e reforçada 

pela senhora Presidente da Mesa da Assembleia, relativamente à apresentação do livro 
do Comandante Raul Patrício Leitão, dando conhecimento da pequena colaboração que 
o Município deu, através de um dos seus colaboradores. Informou também da aquisição, 
por parte do Município, de exemplares do livro, como vem sendo hábito, sempre que 
existem publicações que se reportam ao concelho. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 21.11.2014 * Livro 24 * Fl. 166 

Disse que o Centro Escolar da Atouguia da Baleia apresenta todas as condições 
para avançar.  

Relativamente às arribas, disse que estão a ser desenvolvidas e acompanhadas as 
intervenções.  

Reforçou o seu descontentamento pela atitude e desrespeito demonstrados pelo 
senhor Ministro, relativamente às questões relacionadas com o hospital de Peniche. 

Informou que muito brevemente iria ser marcada reunião do Conselho 
Municipal de Segurança. 

Relativamente à questão do Centro de Emprego e Formação Profissional, 
lamentou e manifestou o seu descontentamento em relação à forma como o atendimento 
está a ser feito. 

Solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para colocar 
o assunto para ser tratado, por forma a ser dada resposta. 

Sobre a questão das palmeiras, deu conhecimento da existência de uma 
informação relativa aos procedimentos que têm sido utilizados. 

Disse que a comunidade Intermunicipal do Oeste definiu, logo no início do ano, 
quais os eventos em que iria participar e não tendo tido conhecimento, na altura, da 
realização do Portugal Agro, não participou, no entanto vai ser tida em conta para edições 
futuras. 

Relativamente ao Regulamento dos abrigos dos pescadores da Berlenga, 
informou que foi efetuado um documento, que foi entregue a todos os membros da 
Câmara Municipal, para que cada um desse o seu contributo, uma vez que se trata de um 
assunto complexo e específico, difícil de transferir para o regulamento.  

Sobre a limpeza e manutenção dos lotes de terreno sem edificações, disse ter 
havido sempre, por parte da Câmara Municipal, essa preocupação e que muito se tem 
feito a esse nível. Através das indicações dadas pelos cidadãos e juntas de freguesia, tem-
se procedido ao envio de notificações aos proprietários desses lotes de terreno, uma vez 
que a monitorização sistemática dessas situações seria impossível, a nível de recursos 
humanos. 

Apelou a todos e às juntas de freguesia no sentido de se identificarem os lotes 
que apresentam falta de limpeza e manutenção.  

Relativamente ao ponto de situação do fosso das muralhas e em particular sobre 
a primeira fase da obra, eclusa e qualidade da água, informou que nunca será efetuada 
uma receção definitiva da obra sem que tudo esteja a funcionar em pleno e que as 
situações que surgiram com a eclusa têm vindo a ser acompanhadas e reparadas, 
conjuntamente com a Docapesca e uma equipa do Departamento de Obras Municipais. 
Em relação à qualidade da água, abordou o tema de uma forma percetível mas cuidadosa, 
uma vez que foram verificadas algumas situações de lançamento para o fosso de águas 
provenientes de atividades ligadas à fileira da pesca, não tendo ainda sido detetado esse 
foco. 

Deu conhecimento que a igreja de Nossa Senhora da Ajuda é da responsabilidade 
da paróquia. 
 

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

Câmara, disse que: 
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Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, disse ter sido feito o 
trabalho que havia para fazer, relativamente a todos os proprietários dos oito terrenos, 
tendo algumas respostas, por parte desses proprietários, sido mais demoradas do que o 
expectável. 

Disse que, com esta primeira fase concluída, estão criadas as condições para 
apresentar, até ao dia 26 de novembro, uma minuta do contrato de execução, 
relembrando a todos que o projeto já estava aprovado antes dos nove meses a que se 
referem. 

Informou do trabalho que está a ser feito, em todos os projetos de especialidade, 
relativamente às infraestruturas, para que haja um avanço dessa parte da candidatura, 
autónoma da candidatura ao financiamento para execução do Centro Escolar, uma vez 
que a lei, atualmente, obriga a que haja um prazo para execução de infraestruturas. 

Em resposta ao senhor Ademar Marques, relativamente às condições que existem 
para apresentação e sucesso da candidatura, disse estarem reunidas todas as condições 
para tal, desde que seja aprovado, na próxima reunião de Câmara, o contrato de 
execução, por forma a se poder avançar, sem qualquer problema. 

Informou que foi apresentada uma proposta à Rodoviária do Tejo, relativamente 
à questão das ligações entre Peniche-Leiria e Leiria-Peniche, a qual teve uma receção 
pouco favorável, por parte da mesma. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Em relação à questão do hospital, disse julgar ser útil, caso houvesse 

concordância dos restantes grupos municipais, subscrever-se uma carta dirigida ao 
senhor Ministro da Saúde, onde se manifeste o desagrado e protesto pela falta de resposta 
às reivindicações da comissão de acompanhamento e à necessidade de uma definição, 
relativamente à situação do hospital. 

Disse que gostaria que fosse entendida de forma construtiva a sua intervenção, 
relativamente à construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, propondo um 
diálogo com o Programa Operacional, para que possa ser garantido o sucesso da 
candidatura. 

Disse haver necessidade de estudar uma solução para a questão das arribas, 
alertando para o facto de se poder optar por soluções mais fáceis e menos dispendiosas. 

Disse não ter ficado esclarecido, relativamente à data de conhecimento, por parte 
da Câmara, da praga que afetou as palmeiras e das medidas que foram tomadas para a 
prevenção de aparecimento de novos casos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que o atual Governo retirou ao Programa Operacional da Região 

Centro 60 milhões de euros, fazendo com que todos os processos de lançamento de 
concursos ficassem atrasados. 

Relativamente à não aprovação da candidatura do projeto do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, esclareceu que nada teve a ver com a questão da unidade de 
execução. 

Reforçou o que havia sido assumido pelo senhor Vice-Presidente, de que estavam 
reunidas as condições para que, em qualquer altura, a candidatura seja apresentada. 

Disse que o PSD não podia estar a transferir para outrem as responsabilidades 
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das significativas alterações impostas por parte do Governo. 
Manifestou descontentamento na forma como o senhor Ademar Marques 

colocou ao Município as questões sobre o litoral, esclarecendo também que essas questões 
não são competência da autarquia, sugerindo ao senhor Ademar Marques que se junte a 
esta causa, para que possam, em conjunto, reclamar.  

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a intervenção do senhor Presidente da Câmara, manifestando o seu 

descontentamento relativamente à forma como foi feita, esclarecendo que o objetivo das 
sessões, e na qualidade de edis de Peniche, era encontrar soluções para os problemas do 
concelho, com serenidade e abertura. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que apenas colocou legitimamente à Câmara Municipal, que é a entidade a 

quem devem ser colocadas, as questões relativas a Peniche. 
Referiu que o PSD foi o partido que chamou sempre a atenção para a necessidade 

de estar tudo pronto a tempo de se apresentar a candidatura de construção do Centro 
Escolar de Atouguia da Baleia e que a questão fundamental é o facto de terem sido 
aprovados Centros Escolares em todo o distrito e em Peniche não, porque o projeto não 
estava pronto e não por não haver verba. 

Chamou a atenção para o que consideraram importante ter sido feito, e disse que, 
relativamente ao projeto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, apesar de todas as 
reduções que foram feitas pelo Governo às autarquias, uma vez que essas reduções foram 
feitas a todas as autarquias e estas não deixaram de fazer o que haviam previsto, julga 
tratar-se de uma questão de opção. 

Esclareceu o senhor Presidente quanto à legitimidade que tem de se dirigir à sua 
pessoa para expor estas situações, uma vez que foi eleito para isso. 

Sugeriu que fossem chamadas as autoridades sempre que se verificassem 
estacionamentos indevidos junto às arribas. 

Disse que o senhor Presidente da Câmara não lhe havia respondido, 
relativamente ao assunto das palmeiras. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse ter ficado sem perceber em que ponto de situação é que a obra do fosso da 

muralha se encontrava, nomeadamente, por quanto tempo se vai prolongar a reparação 
da eclusa, que considera uma peça fundamental da primeira fase das obras do fosso da 
muralha. 

Manifestou o seu descontentamento pelo facto do senhor Presidente da Câmara 
ter atribuído à fileira da pesca a responsabilidade da pouca qualidade da água envolvente 
ao fosso da muralha e disse ter concluído que o senhor Presidente da Câmara sabia mais 
do que o que apresentou à Assembleia, uma vez que as explicações dadas sobre o assunto 
haviam sido muito escassas. 

Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre qual a data que dava por 
concluída a primeira fase da obra do fosso da muralha, até porque nas Grandes Opções 
do Plano já estava prevista a segunda fase deste projeto. 

Disse ter sido politizada, por parte do senhor Presidente da Câmara, a questão 
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do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 
Disse que, relativamente à troca de impressões que foram feitas sobre a questão 

do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, reteve como mais importante a assunção, por 
parte da Câmara Municipal, na pessoa do senhor Vice-Presidente, que tudo está em 
condições para, de imediato, a candidatura ser apresentada.  

 
Álvaro Amador (CDU): 
Informou que as muralhas de Peniche são da responsabilidade do Governo 

Central, no entanto, quem tem sustentado a política de património, têm sido as 
autarquias. 

Concordou com a intervenção efetuada pelo senhor Henrique Estrelinha, 
relativamente à situação do Centro de Emprego e Formação Profissional, contudo, 
relembrou a Assembleia a forma incorreta como foi feito o aviso de encerramento dos 
serviços e o número reduzido de horas de atendimento que é feito atualmente, sugerindo 
que o senhor Presidente da Câmara informe, quem de direito, dessa insatisfação. 

Alertou para o facto de não serem só as linhas e as rotas que têm problemas, mas 
também a falta de condições dos próprios autocarros, no entanto, considerou o Centro 
Coordenador de Transportes existente impecável. 

Salientou o esforço que os trabalhadores da Câmara fizeram na organização da 
6.ª Etapa do Mundial de Surf, em Peniche, uma vez que as condições climatéricas não 
eram as melhores. 

Informou das iniciativas relativas ao mês do mar. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse fazer votos para que se saiba sempre focar as energias, entusiasmos e até 

mesmo as discordâncias existentes, naquilo que são as prioridades para o território e para 
as pessoas do território. 

Relativamente ao assunto das palmeiras, não está em questão lamentar-se o abate 
das palmeiras, mas sim o que se poderia, ou não, ter feito para evitar essa situação, 
alertando para o facto da complexidade do problema e da dificuldade de se encontrarem 
soluções. 

Reafirmou que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia tem que ser uma realidade 
e que tem a presunção de afirmar a existência de condições para isso. 

Disse, relativamente à proposta do senhor Ademar Marques, em enviar uma 
carta ao senhor Ministro, que concordava, no entanto, considerava ser mais uma das 
tantas que deve ter para responder.  

Manifestou a sua preocupação relativamente às questões ligadas à saúde, na 
medida em que, na última análise que fez da situação, verificou que, tendencialmente, 
metade da população poderá, em muito curto prazo, ficar sem médico de família, 
classificando a situação como consequência de uma política de saúde errada. 

Relembrou o facto de se ter perdido uma unidade de saúde familiar e da que 
existe se encontrar em vias de desaparecer. 

Disse ter conhecimento que a situação de Ferrel, relativamente a esta questão dos 
médicos de família, está resolvida, no entanto, continua por resolver a situação de Serra 
d’El-Rei, julgando urgente que se encontre uma solução. 

Sugeriu que se considerassem, relevantes e consensuais, as questões ligadas com 
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os cuidados primários de saúde, uma vez que estão perigosamente a ser colocadas em 
causa, tal como se consideraram as questões ligadas com a situação do hospital.  

Disse que, num Município como o de Peniche, que possui problemas estruturais 
de emprego, de formação e com um desemprego particularmente complexo, não ter uma 
estrutura de atendimento com condições para responder aos problemas das pessoas, é 
um atentado áquilo que é mais elementar, relativamente aos direitos de empregabilidade, 
sugerindo a união de todos para resolução destas situações, entre outras. 

Questionou sobre o ponto de situação, relativamente a Peniche, no que diz 
respeito ao problemático arranque do ano letivo e sobre quais as medidas pensadas para 
a resolução da situação, caso os problemas persistam. 

Subscreveu as preocupações relativas à existência de ervas daninhas nos passeios 
da cidade. 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Questionou se a Câmara tem efetuado algumas ações de sensibilização junto dos 

agricultores que utilizam o caminho margeante à albufeira da barragem do rio de São 
Domingos, uma vez que foi reparado pelos serviços da Câmara, há relativamente pouco 
tempo, evitando que aconteça o mesmo de anos anteriores. 

Disse que gostaria de saber qual o ponto de situação do processo relativo à 
construção do Centro de Canoagem. 

Relativamente à estrada que liga a barragem à localidade da Coimbrã, informou 
que, dos doze candeeiros ali existentes, só três estão a funcionar em pleno e um 
intermitente, solicitando ao senhor Presidente a resolução da situação, uma vez que, 
existem crianças que fazem aquele caminho a pé, quando vão e vêm da EB 2.3 de 
Atouguia da Baleia, e os candeeiros que estão apagados incidem principalmente na 
curva, o que causa pouca visibilidade. 

Disse ser necessário arranjar-se uma solução para resolver a situação em que se 
encontra o espaço junto à barragem que, em tempos, serviu de estaleiro para as obras de 
construção da barragem, uma vez que atualmente serve de lixeira. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Questionou o facto do aparecimento de gorduras nas águas que envolvem o fosso 

da muralha ser devido a alguma falência dos mecanismos que levam o saneamento para 
a ETAR ou devido à existência de saneamento em locais onde deveriam existir 
exclusivamente pluviais. 

Manifestou o seu contentamento, em ver o Campeonato do Mundo de Surf, 
realizar-se em Peniche, congratulando o senhor Presidente por este se manter em 
Peniche. 

Questionou, novamente, tal como havia feito na sessão da Assembleia Municipal, 
realizada em Ferrel a 26 de junho de 2014, relativamente à não regulamentação de 
utilização das praias, por parte das escolas de surf e se havia a intenção de criar um 
regulamento para o efeito. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Relativamente aos transportes públicos e às redes que são necessárias criar, 

partilhou um caso, pessoal e concreto, sobre os constrangimentos que estas apresentam 
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durante a sua utilização. 
Sugeriu como opção, em detrimento aos ofícios, o envio de correio eletrónico aos 

senhores ministros, na medida em que julga obter-se uma resposta mais breve. 
Esclareceu que, até fevereiro, a freguesia de Ferrel terá médico e que estão a ser 

feitos esforços, e ao abrigo de um protocolo que existe com Cuba, para que, o atual, seja 
substituído por uma médica. 

Agradeceu, nomeadamente ao senhor Vice-Presidente e ao senhor Raúl Santos, 
por terem sido criadas condições para a colaboração nas obras no edifício das escolas. 

Informou das verbas que faltam transferir para a Junta de Freguesia de Ferrel, 
por forma a regularizar todas as questões pendentes. 

Manifestou o seu descontentamento relativamente à questão de como era gerida 
a distribuição dos autocarros municipais.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse não julgar assim tão excessiva a intervenção do senhor Presidente em 

relação à interpolação do senhor Ademar Marques, referindo que o senhor Presidente 
tinha até muita paciência para as repetidas provocações feitas demagogicamente. 

Disse que a bancada da CDU se encontra solidária e preocupada com os 
trabalhadores da Ramirez, devido ao seu encerramento. 

Manifestou a sua solidariedade para com os trabalhadores dos Estaleiros Navais 
de Peniche, fazendo votos para que a nova administração possa dar garantias e que 
corresponda aos anseios de toda a população. 

Avaliou como pertinente e justa a preocupação do senhor Paulo Rodrigues em 
relação à forma como são utilizadas as praias pelas escolas de surf, no entanto, não 
concorda com a ideia de que os surfistas vêm para Peniche porque não existe regras, mas 
sim porque é em Peniche que existem as melhores ondas do país.  

Disse que, aproveitando a sugestão do senhor Pedro Barata, iria enviar, ainda 
naquele dia, um e-mail à senhora Diretora do ACES Oeste Norte, para precaver a situação 
de inexistência de médicos de família. 
 

Ademar Marques (PSD): 
Relativamente à questão do encerramento do centro de emprego, questionou se 

alguma vez foi obtida resposta ao ofício enviado no ano passado.  
Sugeriu que se desse conhecimento, a nível superior, que o senhor Ministro da 

Saúde não se digna a responder à Comissão Intermunicipal. Disse que se deveria fazê-lo, 
com o conhecimento do próprio Ministro, para que perceba que a nossa insatisfação tem 
que passar a ter conhecimento superior.   
 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou, da deslocação feita pelo senhor Presidente do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional à nossa cidade, após o envio do referido ofício e de contactos 
permanentes efetuados. 

Relativamente à questão da eclusa disse que, apesar de todos os 
constrangimentos, podiam estar tranquilos em relação às soluções de afinação, uma vez 
que se tratava de uma empresa sólida que, mesmo nas grandes dificuldades, conseguiu 
sempre ultrapassá-las, esclarecendo que estava fora de questão a receção definitiva. 
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Sobre a monitorização das águas do fosso da muralha, esclareceu que o 
aparecimento de águas residuais nas águas do fosso não se deveu a uma falha na 
estrutura da estação elevatória e que iriam verificar a influência que uma diminuição de 
fluxo pode ter, bem como definir, conjuntamente com a Docapesca, um modelo de 
monitorização. 

Relativamente à questão do hospital, esclareceu que não politizou, o que fez, foi 
afirmar que todos devem assumir a situação. 

Relativamente à última intervenção do senhor Álvaro Amador, registou a 
valorização que fez de um conjunto de situações. 

Disse que a Câmara Municipal tem feito intervenções significativas, 
nomeadamente, na muralha existente entre a Gamboa e o Quebrado, contudo, julga ser 
necessário verificar-se novamente a situação, uma vez que o mar tem provocado alguma 
degradação. 

Ainda sobre o assunto das intervenções nas muralhas, informou que foi feito um 
investimento significativo, que as máquinas utilizadas ali deixaram de ir para outros 
locais e que se substituíram à Administração Central, mesmo não tendo qualquer 
delegação de competências nem transferência de dinheiro para o fazer. 

Relativamente ao espaço junto à barragem, onde estão a ser colocados inertes, 
disse que o assunto estava a ser acompanhado pelo senhor Vice-Presidente. 

Sobre o caminho da barragem, disse que quase tinha sido celebrado um protocolo 
de transferências de competências para que a Câmara Municipal pudesse assumir, com 
contrapartidas, as intervenções na gestão da albufeira do Rio de São Domingos, a qual é 
da exclusiva competência, não delegada, da Agência Portuguesa do Ambiente, referindo, 
também, que as verbas que são gastas nas intervenções, efetuadas pela Câmara, e que 
não são da sua competência, não podem ser gastas nas intervenções que são da sua 
competência. 

Sobre a questão da iluminação no caminho da barragem, disse ser um assunto 
que está identificado. 

Informou da reunião que teve com o Centro de Canoagem do Oeste e do custo 
significativo que tem a concretização do projeto de arquitetura apresentado. 

Disse ter ficado acordado com os dirigentes do Centro de Canoagem do Oeste, 
que, em função do que possa vir a ser o próximo quadro comunitário e da integração da 
elegibilidade daquele projeto, se decidiria qual o caminho a seguir. 

Referiu que a visibilidade que o evento mundial de surf proporcionava tinha 
dobrado relativamente ao ano anterior e que continuavam a trabalhar para que o 
campeonato do mundo de surf possa continuar a ter lugar em Peniche. 

Relativamente à regulamentação das escolas de surf, disse não ser da 
competência da Câmara Municipal a fiscalização dessa situação, uma vez que as escolas 
são empresas de animação turística. 

Esclareceu que a grande afluência de escolas de surf nas praias do nosso concelho 
se deve ao facto da natureza das ondas existentes e não à permissividade. 

Saudou o humor do senhor Pedro Barata, relativamente ao assunto dos e-mails. 
Registou o agradecimento da colaboração da Câmara Municipal de Peniche 

relativamente à questão da Escola de Ferrel. 
Disse que a Câmara Municipal não considera ter em dívida qualquer valor a 
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transferir para a Junta de Freguesia de Ferrel, sugerindo ao senhor Vice-Presidente a 
promoção de uma reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel, para esclarecimento da 
situação. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Bertino, informou que reuniu 
com a Ramirez, onde lhe foi dado conhecimento do encerramento da fábrica bem como 
das razões que levavam a esse encerramento, nomeadamente, a construção de uma nova 
fábrica e a dificuldade no abastecimento de matéria-prima. O senhor presidente disse ter 
discordado com esta razão e manifestado o seu descontentamento e sentimento de 
ingratidão aos proprietários da referida fábrica, uma vez que o Município, ao longo dos 
vários mandatos das diferentes forças políticas, teve sempre uma atitude cooperativa 
para com a Ramirez. 

Deu conhecimento do agradecimento que lhe foi feito, por parte dos Estaleiros 
Navais de Peniche, por todo o envolvimento no acompanhamento da situação dos 
estaleiros e informou da pretensão do grupo AMAL – Construções Metálicas, S.A. em 
desenvolver uma atividade ligada às plataformas petrolíferas e de gás, manifestando 
preocupação por não ter sido exposto, na reunião que teve com a AMAL – Construções 
Metálicas, S.A., a reparação e construção naval. 

Disse ser importante que o CENFIM possa retomar, em Peniche, as suas 
atividades formativas. 

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

Câmara, disse que: 
- Apesar dos atrasos que se fizeram sentir na colocação de professores, no início 

do ano letivo, disse não ter informação oficial de que atualmente hajam atrasos. 
- Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular, disse serem da 

responsabilidade da Câmara Municipal, tendo sido colocados os professores sem que 
tivesse havido atrasos. 

- Esclareceu que as opções relativamente às Atividades de Enriquecimento 
Curricular foram da exclusiva competência e responsabilidade dos agrupamentos, 
limitando-se a Câmara a concordar com as propostas apresentadas. 

- Relativamente à iluminação pública, disse ser uma questão que foi registada e 
colocada à empresa CANAS – Electro-Montagens, S.A., à qual se solicitou intervenção e 
que foram também tomadas um conjunto de medidas, nomeadamente, a comunicação às 
juntas de freguesia ou à Câmara Municipal, das situações existentes. 

- Disse que não havia autocarro municipal com capacidade de 55 lugares, mas 
sim de 53, e que tinham de ser encontradas outras alternativas para garantir os serviços, 
quando este avariava. Disse, também, não ser fácil fazer-se a gestão dos autocarros, face 
à atividade desportiva existente, que implica a requisição dos autocarros com grande 
regularidade. 

- Esclareceu o senhor Pedro Barata de que a Câmara Municipal não devia nada à 
Junta de Freguesia de Ferrel, assim como às outras juntas, uma vez não que tinha sido 
assumido um compromisso, por parte da Câmara Municipal, nesse sentido.  

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

(PSD): 
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Recordou que, relativamente à iluminação da barragem, é da exclusiva 
responsabilidade do Município. 

Em relação ao descontentamento manifestado pelo senhor Pedro Barata, 
relativamente aos autocarros municipais, disse nunca mais ter reservado os autocarros 
municipais, uma vez que quando o fazia surgiam sempre problemas. 

Informou da alteração à lei, para aplicação de herbicidas, onde é necessária uma 
certificação para se fazer essa aplicação e deu conhecimento de que a Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia se encontra certificada para tal. 

Relativamente à questão de se optar por e-mail em detrimento dos ofícios, para 
obtenção de respostas mais breves, disse ter experimentado as duas formas e que em 
nenhuma delas obteve bons resultados. 

Disse que, apesar de a Câmara Municipal afirmar que não tem dívida para com 
a Freguesia de Ferrel, não pode dizer o mesmo em relação à Freguesia de Atouguia da 
Baleia, uma vez que a dívida tem deliberação, está devidamente registada, mas não está 
paga. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Relativamente ao assunto das dívidas à junta, disse que nunca houve 

deliberações acerca dos assuntos, porque nem sequer houve respostas aos ofícios 
enviados à Câmara, no entanto, houve um compromisso por parte do senhor Presidente, 
quando estavam a ser negociados os contratos de execução dos novos protocolos, em 
regularizar as situações pendentes, nomeadamente a aquisição do Dumper e as despesas 
com o parque infantil. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Destacou três questões relevantes e muito preocupantes, nomeadamente o 

cumprimento da construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, o encerramento 
do Hospital e da prestação dos cuidados de saúde primários e o encerramento do Centro 
de Emprego e Formação Profissional. 

Propôs aos líderes dos grupos municipais uma reunião especial, onde pudessem 
ser debatidas estas questões e a partir daí serem tomadas posições, relativamente às 
mesmas. 

Relativamente às palmeiras, deixou a informação de que durante a primavera vai 
haver um período muito crítico, o que faz com que seja realmente muito importante 
estabelecer prazos, para se fazer um tratamento preventivo. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

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

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

 
Munícipe Jorge Ribeiro: 
Referiu que a razão pela qual estava presente na sessão da Assembleia era querer 

saber o que foi feito relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 
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Disse expectar que todos os partidos representados continuem a demonstrar 
vontade de que se construír o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

Demonstrou preocupação com o facto de se ter avançado pouco no processo de 
construção do Centro Escolar, relativamente ao que havia há nove meses. 

Disse que considerava a palavra do senhor Vice-Presidente, ao dizer que tem 
condições de avançar caso o concurso abrisse no dia seguinte, como um ponto de honra. 

Agradeceu aos senhores presidentes de junta e aos trabalhadores do Município 
pelo esforço que tiveram para que as obras das escolas pudessem ser executadas. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Saudou e sublinhou esta última intervenção, pela correção e construtividade com 

que foi efetuada. 
Referiu que o compromisso que sublinhou na sua intervenção anterior era tão 

real como se o Centro Escolar já fosse uma realidade, apesar de todas as dificuldades, e 
que ficava claro que todas as forças políticas estão comprometidas com o objetivo de se 
construir o Centro Escolar. 

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

(PSD): 
Retribuiu o agradecimento efetuado pelo senhor Jorge Ribeiro às juntas de 

freguesia e manifestou que os funcionários da junta também eram merecedores de uma 
palavra de agradecimento, uma vez que também estiveram envolvidos nessas 
intervenções. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Retribuiu o agradecimento e reforçou o que havia sido dito pelo senhor Jorge 

Ribeiro, que, de facto, é um ponto de honra a construção do Centro Escolar de Atouguia 
da Baleia. 

 
Munícipe Alberto Henriques: 
Agradeceu à Câmara Municipal por ter feito todas as intervenções, que fez na 

escola de Ferrel, no entanto, julga que poderia ter sido efetuada também uma lavagem ao 
telhado da escola. 

Como morador na Rua do Talefe, em Ferrel, disse que gostaria de ver aquela rua 
arranjada e, uma vez que a Câmara não tem possibilidades de o fazer, gostava de ter 
autorização para ele o fazer por conta própria. O mesmo foi dito relativamente a uns 
ferros que se encontram espetados no pontão que dá acesso à ilha do Baleal. 

Informou que havia sido entregue um abaixo-assinado, na Junta de Freguesia de 
Ferrel, com o objetivo de ser efetuada a reparação das ruas em questão. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Confirmou que tinha sido entregue o abaixo-assinado dos moradores da Rua do 

Talefe. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse ser importante fazer-se uma intervenção em algumas das ruas de Ferrel, 
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uma vez que estas apresentam um estado de degradação bastante significativo, situação 
que verificou durante uma visita que fez, a convite do senhor Pedro Barata, a algumas 
dessas ruas. Reforçou a ideia de que iria aparecer no Orçamento para 2015 uma verba 
referente às intervenções nestas ruas, por ser uma exigência efetuada pelos vereadores 
do Partido Socialista. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Sublinhou a legitimidade que assiste às pessoas em ver os seus problemas 

resolvidos, desde que estes sejam colocados corretamente, tendo referido urgência em 
encontrar soluções para os problemas, uma vez que estes afetam os moradores. 

Disse não ser importante mencionar de quem partiu a exigência para se prever 
em orçamento a questão das ruas de Ferrel, mas que a prioridade é a resolução do 
problema dos moradores. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Saudou e agradeceu aos fregueses da freguesia de Ferrel por estarem presentes e 

louvou o facto de virem pessoalmente expor os assuntos que os incomodam, 
manifestando orgulho por ser, ele próprio, desta mesma freguesia. 

Por indicação do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, referiu que, 
desde 2007, estão previstas, nas propostas enviadas à Câmara, intervenções na Rua do 
Talefe. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Relembrou que, em reunião de mapa de obras realizada a 18 de novembro de 

2014, foi esclarecido, pelo senhor Vice-Presidente, que, no ano corrente, não era possível 
alcatroar a Rua do Talefe e que esta intervenção seria executada para o próximo ano, no 
entanto, referiu que outras ruas de Ferrel já haviam sido alcatroadas, ao contrário do que 
vinha a acontecer na cidade de Peniche. 

Disse haver um interesse óbvio, por parte de quem está no poder, em fazer o 
maior número de alcatroamentos possíveis, contudo, nem sempre existem condições para 
tal. 

Referiu que não eram só as Juntas de Freguesia do concelho que não recebiam 
respostas às propostas e que compreendiam a situação, desde que houvesse um 
encaminhamento conveniente dos assuntos. 

Sugeriu algumas das ruas da cidade, nomeadamente a entrada de Peniche, que 
necessitavam de intervenção. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Aconselhou a leitura das atas. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Manifestou o seu descontentamento, relativamente ao juízo de valor, feito pelo 

senhor Alberto Henriques, bem como à forma que foi feito, dizendo não ser merecido. 
Referiu que na Freguesia de Ferrel, foi onde houve mais investimento municipal, 

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

Câmara, disse que: 
- A rede viária era uma obra inacabada e que foram tomadas opções que julga 

prioritárias, como é o caso das escolas, com tudo o que isso implica, nomeadamente as 
intervenções nas estruturas, a implementação de tecnologia, das Atividades de 
Enriquecimento Curricular e o aumento do número de refeições servidas. 

- A Freguesia de Peniche é a única freguesia do concelho que tem razões para se 
queixar, relativamente ao investimento feito, uma vez que só tinha havido intervenção 
numa das ruas da cidade e que não era por acaso que no Orçamento e Grandes Opções 
do Plano havia uma verba, para este efeito, de 700 mil euros. 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Disse que gostaria de saber qual o montante recebido através do Estado 

relativamente aos 300 mil euros gastos em refeições escolares. 
 
Munícipe Adelino Ferreira: 
Disse que, sem querer arranjar desculpas para a não execução de algumas 

questões que foram apresentadas ao eleitorado, reforçava a ideia de que sem dinheiro 
não se consegue executar. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Deliberação n.º 46/2014: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

que os trabalhos desta sessão prosseguirão no dia vinte e quatro de novembro de dois 
mil e catorze, 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. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da Mesa assino, nos 
termos dos números um e dois do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. 

 


