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ATA N.º 1/2014

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 F E V E R E I 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 6 D E F E V E R E I R O 2 0 1 4 :

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, no edifício-
sede da Sociedade Filarmónica União Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da
Baleia, sito na Rua da Filarmónica, na vila e freguesia de Atouguia da Baleia, concelho
de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam Avelar Rodrigues
(PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues (PSD),
respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores
António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique
Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU),
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel,
Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro
Manuel Tavares Varão (CDU), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de
Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau
(PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia
Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da
Silva Estrelinha (PS), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), José António Leitão da Silva
(PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz
(CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS) e Laura
Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos:

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

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

2. Apreciação de informação sobre a Construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia;

3. Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade
do ACES Oeste Norte;

4. Nomeação de quatro cidadãos para integrar a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, e seus substitutos;

5. Nomeação de um representante, e respetivo suplente, para integrar a
Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal;

6. Constituição da Comissão Municipal de Trânsito;
7. Nomeação dos representantes de cada força política com assento na

Assembleia Municipal a integrar a Comissão Municipal de Trânsito;
8. Proposta da Câmara Municipal de Regulamento Municipal para

Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Município de
Peniche;

9. Proposta da Câmara Municipal para realização da certificação legal de
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contas do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Peniche em termos autónomos;

10. Escolha do Revisor Oficial de Contas para certificação legal das Contas
do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Peniche;

11. Transferências financeiras para as freguesias do concelho no âmbito
do exercício de competências municipais para o período de janeiro a abril de 2014.

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 compõe a
Assembleia Municipal de Peniche.

A senhora Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) encontrava-se a
substituir o senhor Ademar Vala Marques (PSD), que comunicou a sua ausência, nos
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.

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), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e André Sebastião da Silva
Cardoso (PSD), este último em substituição do senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão
(PSD).

A senhora Presidente da Mesa agradeceu ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia o acolhimento e à Sociedade Filarmónica União
Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia a disponibilização das suas
instalações para a realização desta reunião da Assembleia Municipal de Peniche.

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia deu as boas
vindas aos restantes membros da Assembleia Municipal de Peniche, à Câmara
Municipal e ao público presente e saudou a iniciativa de se realizar uma sessão da
Assembleia Municipal de Peniche na vila de Atouguia da Baleia.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :

Foram presentes as atas n.os 8 e 9/2013, das reuniões realizadas nos dias 26 e 27
de dezembro de 2013, respetivamente, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por
os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia
Municipal. A senhora Presidente da Mesa informou que, na sequência de sugestões
apresentadas pelos senhores Ademar Marques, Paulo Rodrigues e Célia Martins, foram
introduzidas pequenas correções aos textos que foram enviados aos membros da
Assembleia Municipal.

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

Ata n.º 8/2013 – Aprovada, por maioria, com duas abstenções, das senhoras
Arminda Braz (CDU) e Laura Ganhão (PSD), vinte e três votos a favor, dos restantes
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membros da Assembleia Municipal.
Ata n.º 9/2013 – Aprovada, por maioria, com uma abstenção, da senhora Laura

Ganhão (PSD), e vinte e quatro votos a favor, dos restantes membros da Assembleia
Municipal.

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 Municipal passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se
verificado as seguintes intervenções:

José Leitão (PSD):
Apresentou, verbalmente, os seguintes votos de louvor:
- A Miriam Tavares, jovem atleta do Sport Lisboa e Benfica, residente em

Atouguia da Baleia, campeã nacional na prova dos 400 metros e vice-campeã nacional
na prova dos 800 metros no Campeonato de Portugal de Atletismo em Pista Coberta.

- A Guilherme Fonseca, jovem atleta do Península de Peniche Surf Clube, que
teve uma vitória na primeira etapa do Circuito Nacional de Surf Esperanças 2014.

- Ao Serviço Municipal de Proteção Civil, particularmente ao seu responsável e
a todas as entidades e instituições que integram este Serviço, pela forma eficaz e
dedicada como todos atuaram durante as recentes intempéries.

Rogério Cação (CDU):
Apresentou uma moção cujo texto a seguir se transcreve:
«MOÇÃO
Considerando que,
- Os serviços de gestão de resíduos urbanos foram, desde 1976 a 1993, uma

responsabilidade exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada e
assegurada pelas Autarquias Locais e pelos seus órgãos democraticamente eleitos;

- Estes serviços inseriam-se, inserem-se e devem continuar a inserir-se num
movimento geral de democratização da sociedade portuguesa e no reconhecimento de que o
envolvimento dos cidadãos nas questões que lhes dizem respeito contribui para o enriquecimento
da democracia;

- A adesão do Município de Peniche à Resioeste – Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A. e à sua posterior fusão com a Valorsul – valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do oeste, S.A., teve sempre como principal pressuposto a
manutenção da natureza pública dos bens;

- A alienação das participações públicas do Estado na sociedade com a venda da EGF a
privados abre a concessão multimunicipal à participação maioritária de entidades privadas,
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subvertendo as condições que levaram os municípios a aceitar integrar os SMM;
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 26 de fevereiro de 2014, delibera:
1. Rejeitar o processo de privatização da Empresa Geral de Fomento, que a avançar, irá

condicionar negativamente a qualidade do serviço de tratamento e valorização dos recursos
sólidos urbanos prestados aos municípios e aos munícipes abrangidos, e a eficiência desses
serviços;

2. Exortar o município a recorrer a todos os meios judiciais ao seu dispor, bem como aos
órgãos de soberania competentes, na defesa intransigente da manutenção deste serviços públicos e
dos legítimos interesses das populações.

Peniche, 26 de fevereiro de 2014.»

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que o grupo do Partido Socialista se associa aos votos de louvor

apresentados pelo senhor José Leitão, um dos quais o grupo do PS também tinha
intenção de apresentar, concretamente o voto de louvor à atleta Miriam Tavares.

Apresentou, verbalmente, um voto de louvor a António Jorge e a Sandro
Afonso, dois jovens atletas da modalidade de Kempo Chinês, residentes em Ferrel, que
irão representar Portugal no próximo mundial desta modalidade, a realizar em Aveiro.

Disse que concorda com a moção apresentada pelo senhor Rogério Cação,
porque está totalmente contra a privatização Empresa Geral de Fomento (EGF).

Rogério Cação (CDU):
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária subscreve todos os votos

de louvor apresentados.

José Leitão (PSD):
Disse que o grupo do Partido Social Democrata subscreve o voto de louvor

apresentado pelo senhor Henrique Estrelinha.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que é uma grande alegria ter quatro jovens desportistas distinguidos

pelos êxitos que alcançaram, o que é um sinal de vitalidade do concelho, que muito lhe
apraz registar.

Sublinhou o trabalho realizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

Deliberação n.º 1/2014: Submetida a votação nominal, de braço no ar, a
admissão da moção apresentada pelo senhor Rogério Cação, sobre a privatização da
Empresa Geral de Fomento, foi a mesma admitida, por unanimidade.

José Leitão (PSD):
Disse que não tem nenhuma dificuldade em subscrever a moção, no sentido de

se opor à privatização da EGF.
Referiu que se está a fazer uma “jogada de antecipação”, porque ainda não

existe conhecimento de qualquer modelo de forma exaustiva de privatização da EGF.
Lamentou que a Coligação Democrática Unitária não tivesse incluído nesta

moção a questão da privatização da gestão da distribuição de água em baixa pressão.
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Acrescentou que, caso aconteça, considera essa privatização um desastre para os
municípios e para as populações.

Disse que o grupo do Partido Social Democrata nada tem a opor à moção acima
transcrita.

Rogério Cação (CDU):
Disse que a matéria da distribuição de água também preocupa a Coligação

Democrática Unitária, não tendo sido incluída na moção porque ainda estão a trabalhar
alguma informação sobre o assunto.

Referiu que, ao contrário do que disse o senhor José Leitão, o Governo já
manifestou a intensão de privatizar a EGF, tendo a Associação Nacional de Municípios
Portugueses tomado uma posição sobre o assunto.

Vítor Mamede (PS):
Disse que o grupo do Partido Socialista está de acordo com o teor da moção

apresentada pelo senhor Rogério Cação. Acrescentou que o que se vai dizendo é que
esta possível privatização da EGF será o início da privatização do sistema de
distribuição de água, o que aumenta a perigosidade desta privatização.

Deliberação n.º 2/2014: Submetida votação nominal, de braço no ar, foi a moção
apresentada pelo senhor Rogério Cação, sobre a privatização da Empresa Geral de
Fomento, aprovada pela Assembleia Municipal de Peniche, por unanimidade.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA :

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra
os senhores, adiante identificados:

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que, ao contrário do que lhe foi dito na altura, ainda não obteve resposta

às questões que colocou na última sessão da Assembleia Municipal, uma relativa à não
atribuição de um subsídio para a vertente desportiva da coletividade Serrana –
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei e outra sobre se era um
lapso ou uma coincidência o facto de, no Orçamento dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento, constarem duas rúbricas com venda de água e com valores iguais,
uma como venda de bens/mercadorias e outra como venda de bens/produtos acabados
e intermédios.

Colocou, ainda, as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara:
- Com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, surgiu a figura de delegação legal

de competências da câmara municipal na junta de freguesia. A concretização desta
delegação legal formaliza-se através de um acordo de execução que terá de ser
celebrado no prazo máximo de 180 dias, após a instalação dos órgãos autárquicos, e
previamente aprovado pelas assembleias municipal e de freguesia. Considerando que já
passou mais de metade deste prazo, a Câmara Municipal já iniciou este processo? O que
foi feito? Quando estará terminado com cada uma das juntas de freguesia do concelho?

- Existe no concelho um conjunto de vias de grande utilização que, pela falta de
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piso adequado, sinalização horizontal e vertical e iluminação, ou degradação e
inadequação dos mesmos, se tornam potenciais focos de elevada perigosidade,
nomeadamente: A Estrada da Barragem, entre Coimbrã e Atouguia da Baleia; A Rua de
São Domingos, em Atouguia da Baleia; A continuação da Rua dos Canteiros, em
Atouguia da Baleia, até ao Lugar da Estrada; A Estrada Municipal que liga as
povoações de Alto Veríssimo e São Bernardino; A Estrada Municipal que liga as
povoações de Ribafria e Carqueja; A Estrada Municipal que liga as vilas de Atouguia da
Baleia e Ferrel, designadamente ao nível de iluminação; O cruzamento do Alto da
Seixeira, em Atouguia da Baleia, também por falta de iluminação; A Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, no troço entre o
cruzamento da Avenida da Praia/Rua dos Pocinhos e o posto de abastecimento de
combustíveis, no sentido de saída da cidade; A Estrada dos Remédios, em Peniche, no
troço entre o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e a Rua Pedro Cervantes
Figueira. Existe algum calendário de intervenção profunda para os pontos referidos?

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que:
- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, entrou recentemente em vigor e traz

grandes desafios e dificuldades, mas a Câmara Municipal está a trabalhar para a sua
total implementação e irá cumprir o prazo dos 180 dias para a celebração dos acordos
de execução. Acrescentou que, no Orçamento Municipal para 2014, ficou garantido o
valor a transferir para as freguesias, com o reforço de 30 mil euros, relativamente ao
valor de 2013.

- As intervenções a efetuar nas vias de trânsito estão identificadas pela Câmara
Municipal, mas as verbas disponíveis são muito limitadas e os investimentos a realizar
são muitos, pelo que é necessário fazer opções, sendo que serão sempre salvaguardadas
as questões de segurança.

- Relativamente ao subsídio para a coletividade Serrana, a questão ficou
registada como pertinente e, juntamente com outras situações semelhantes, será
apresentada uma proposta à Câmara Municipal.

- Sobre a questão dos Orçamento dos SMAS, pensava que já tivesse sido
esclarecida, mas, uma vez que não foi, irá solicitar aos SMAS que preparem uma
informação com a resposta.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, por indicação da senhora Presidente

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, relativamente à delegação de
competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia, disse que já foi iniciado
um processo de negociação com os senhores presidentes de junta de freguesia, tendo a
primeira reunião formal sido realizada no dia 20 de fevereiro de 2014.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Manifestou a sua satisfação por algumas intervenções que o Município tem
realizado na sua freguesia, na última semana, nomeadamente ao nível de obras, pelo
que era desejável que se realizassem mais sessões da Assembleia Municipal em
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Atouguia da Baleia, pois, possivelmente, iriam ser feitas mais intervenções.
Colocou as seguintes questões:
- Qual o ponto de situação do processo de estabilização das arribas de

Consolação e São Bernardino?
- Tem solicitado à Câmara Municipal algumas alterações à circulação de

trânsito, nomeadamente em São Bernardino e Atouguia da Baleia, mas ainda não
obteve resposta. Qual o ponto de situação desses processos?

- Até há pouco tempo, após o pedido apresentado pela Junta de Freguesia, as
luminárias de iluminação pública eram colocadas com alguma brevidade, mas,
ultimamente, não tem havido resposta às solicitações que tem apresentado. Contudo,
quando os pedidos são apresentados pelos munícipes, diretamente à Câmara
Municipal, são rapidamente atendidos. Existe algum motivo para este procedimento?

- O caminho marginante da albufeira de São Domingos está intransitável há
alguns anos e leu, numa ata da Câmara Municipal, que o senhor Presidente da Câmara
disse que a responsabilidade pela sua manutenção é da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), contudo, se se estiver à espera da APA, não haverá qualquer
intervenção naquele caminho. A Câmara Municipal está a pensar fazer uma intervenção
no caminho?

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor António Salvador, disse que:
- As intervenções realizadas pelo Município, nos últimos dias, na freguesia de

Atouguia da Baleia, estavam planeadas já há algum tempo e eram necessárias.
- Relativamente às arribas, o Governo não tem executado as intervenções que

são necessárias e que tem, sucessivamente, anunciado que irá realizar, pelo que o
problema se tem agudizado. Recebeu, hoje, uma informação da APA com o seguinte
teor: «Relativamente aos danos no litoral, resultantes dos temporais de 2014, foi
publicitado, hoje, um novo aviso, pelo Programa Operacional de Valorização do
Território, para apresentação de candidaturas.» Ou seja, relativamente aos estragos
provocados pelos últimos temporais, os municípios vão poder estabelecer protocolos
com a APA para fazerem intervenções no litoral.

- A última informação que tem da APA, sobre a consolidação das arribas da
Consolação, é de que a empreitada está em adjudicação, sendo previsível que a
intervenção tenha início no final do mês de abril.

- Também segundo informação da APA, encontra-se em fase de preparação de
lançamento o concurso para a obra nas arribas de São Bernardino. O início da
intervenção não está previsto para antes do último trimestre de 2014.

- O Instituto Nacional da Água (INAG) e a APA não concordam com a
manutenção da escada nas rochas da Consolação, o que não é coincidente com a posição
da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal.

- Relativamente à questão das luminárias, deve ser feito o levantamento de
todas as situações para ser apreciado pela Câmara Municipal.

- Sobre o caminho marginante da albufeira de São Domingos, a Câmara
Municipal pretende fazer algumas intervenções de minimização, quando as condições
meteorológicas o permitirem.
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Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor António Salvador, por indicação da senhora Presidente

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que:
- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tinha conhecimento das

intervenções que a Câmara Municipal pretendia fazer na freguesia de Atouguia da
Baleia.

- Relativamente à questão do trânsito, disse que a Câmara Municipal tem dado
resposta às solicitações feitas pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
nomeadamente o cruzamento da palmeira, em São Bernardino, a construção de uma
rotunda em Bôlhos e a zona da EB1 da vila de Atouguia da Baleia.

- Relativamente à questão das luminárias, tem comunicado ao senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia o andamento dos processos,
mas o senhor Presidente da Junta de Freguesia pode colocar questões mais concretas
para serem encaminhas ao Departamento de Energia e Ambiente.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

- Disse que irá entregar, novamente, as solicitações a que não obteve resposta.
- Relativamente ao caminho marginante da albufeira de São Domingos, disse

que deveria ser feita uma campanha de sensibilização junto dos agricultores que
cultivam fazendas na margem da albufeira e, depois, deverá haver fiscalização, para
que os problemas não se repitam ano após ano.

Paulo Balau (PSD):
Disse que constatou que já não vê movimento de obras junto à Casa Mortuária

do Município, situada em Peniche, há algum tempo, mas parece-lhe que ainda não foi
inaugurada. Perguntou o que falta fazer para colocar aquele equipamento ao serviço da
população.

Referiu que consta na informação financeira um valor, relativo à obra da Casa
Mortuária, de cerca de 18 mil euros, que não entende a que se refere.

Recomendou à Câmara Municipal que prepare bem a candidatura ao Programa
Operacional de Valorização do Território, referida pelo senhor Presidente da Câmara na
resposta ao senhor António Salvador, para que esta não deixe de ser aprovada por lhe
faltar um qualquer procedimento. Sublinhou que as candidaturas devem ser feitas com
tempo e bem preparadas, não “em cima do joelho”, como é costume, para não hajam
dissabores.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Balau disse que:
- Rejeita a insinuação de que as candidaturas são feitas “em cima do joelho”.
- Felizmente, a Câmara Municipal tem políticos muito responsáveis e o

Município tem técnicos muito responsáveis e competentes que têm feito com que as
candidaturas do Município sejam aprovadas.

- Aquando da apreciação do ponto dois da ordem do dia, haverá oportunidade
de se falar sobre o assunto que, sub-repticiamente, o senhor Paulo Balau colocou.

- A Câmara Municipal tem prestado um serviço de excelência a muitas
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entidades do concelho que pretendem apresentar candidaturas.
- As candidaturas no âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana, onde se

inclui a obra de recuperação da igreja de São Pedro, a construção do Museu Paroquial
de Peniche, a sede da ACISCP- Associação Comercial, Industrial e de Serviços do
Concelho de Peniche, etc., tiveram acompanhamento do Município de Peniche, com o
trabalho fortíssimo, quer dos seus técnicos, nomeadamente o técnico superior Rodolfo
Veríssimo, quer dos políticos da Câmara Municipal.

- Não obstante o direito à opinião que todos têm, acha que a afirmação de que
se trabalha «em cima do joelho, como é costume» é leviana e uma ofensa, pelo que não a
aceita.

- A construção e Casa Mortuária do Município custou mais de 200 mil euros e
falta fazer os arranjos exteriores e a ligação à rede de energia elétrica. Os 18 mil euros
referidos pelo senhor Paulo Balau dizem respeito a faturas que estão em conferência.

- Como consta da informação da APA que leu há pouco, as candidaturas ao
Programa Operacional de Valorização do Território são apenas para os danos
resultantes dos últimos temporais, mas a Câmara Municipal tentará que sejam incluídas
intervenções que já estavam identificadas mas que foram agravadas com os últimos
temporais.

Paulo Balau (PSD):
Disse ao senhor Presidente da Câmara que não lhe reconhece autoridade

nenhuma para que este lhe chame leviano nem para fazer juízos de valor, seja sobre
quem for, apenas tem de responder politicamente às questões que lhe são colocadas.

José Leitão (PSD):
Referiu-se à importância de se clarificar a questão colocada pelo senhor Paulo

Rodrigues sobre o Orçamento dos SMAS e solicitou que, até amanhã, seja prestada uma
informação à Assembleia Municipal.

Sublinhou o facto de o Governo ter negociado, rapidamente, com a União
Europeia, as verbas necessárias para tratar das arribas que foram destruídas pelos
últimos temporais, com financiamento a cem por cento.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente à intervenção do senhor José Leitão, disse que:
- Valoriza a posição do Governo relativamente à resposta dada para reparar as

zonas do litoral afetadas pelos últimos temporais.
- Vai providenciar para que a informação sobre o Orçamento dos SMAS seja

prestada amanhã.

Anabela Dias (PS):
Perguntou qual o destino que vai ser dado ao antigo convento de São

Bernardino e se Câmara Municipal pensa fazer alguma coisa naquele imóvel.
Lembrou que, no mandato passado, solicitou ao senhor Presidente da Câmara

para, junto das instâncias superiores, ver qual a possibilidade de a desqualificação
prevista para o Tribunal de Peniche ser alterada, mas verificou, com espanto, quando o
mapa judiciário foi aprovado pelo Conselho de Ministros, que todos os alertas e
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solicitações efetuadas pelo Partido Socialista ao senhor Presidente da Câmara não
serviram de nada, porque o Tribunal de Peniche foi desqualificado e as pessoas terão de
se deslocar a Caldas da Rainha, Alcobaça ou Leiria para resolverem alguns assuntos
que, até agora, eram resolvidos em Peniche. Acrescentou que esta situação não foi
tratada, pela Câmara Municipal, com o respeito que merecia e o concelho de Peniche
continua a perder valências. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara o que fez sobre
este assunto.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo à senhora Anabela Dias, disse que:
- Não é a Câmara Municipal de Peniche ou o seu presidente que governam o

país.
- Na região Oeste foram extintos dois tribunais, o do Cadaval e o do Bombarral.
- No quadro da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) foram

tomadas diversas posições sobre o mapa judiciário, reportado às situações que existiam
no concelho de Peniche.

- No dia 12 de julho de 2013, aquando da celebração dos vinte anos do Palácio
da Justiça de Peniche, na presença de membros do Governo, o Presidente da Câmara
Municipal de Peniche colocou, publicamente, este assunto.

- A Câmara Municipal tem lutado contra a perda dos serviços de proximidade
que existem no concelho, mas quem pode tomar decisões nessa matéria é o Governo.

- Existe um protocolo para permitir o uso da capela do antigo convento de São
Bernardino pela população, mas, contudo, esta foi incluída na venda efetuada à
empresa criada para alienação do património do Estado. Já deu indicação aos serviços
do Município para solicitarem um ponto de situação do processo de venda do imóvel,
do qual dará conhecimento à Assembleia Municipal. A Câmara Municipal lutará pela
defesa da capela e pelo respeito pela classe de espaços em que o imóvel está inserido.

Célia Martins (PSD):
Realçou a importância da Câmara Municipal, como complemento às ações de

monitorização e às operações de estabilização das arribas, promover ações de
sensibilização da população, que poderão ser feitas com a colaboração de outras
entidades e estendidas à proteção do cordão dunar.

Sublinhou a necessidade de se implantar uma passagem para peões na Estrada
Nacional n.º 247, em Casal do Alto Foz.

Manifestou a sua satisfação por, finalmente, ter sido instalado um abrigo
rodoviário na povoação de Bôlhos.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que:
- O documento de peritos para infraestruturas de elevado valor acrescentado,

que foi recentemente entregue ao Governo, classifica o IC11, uma via rodoviária que
ligará Atouguia da Baleia a Torres Vedras, como um investimento não prioritário.
Acrescentou que o Município deveria tomar uma posição relativamente a este assunto,
até porque não está previsto qualquer investimento prioritário para o concelho de
Peniche até ao ano de 2020, segundo o documento que referiu.
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- Leu, numa ata da Câmara Municipal, que a Casa do Benfica de Peniche teve
isenção de taxas pela utilização do autocarro municipal, mas o Coral Stella Maris teve
de utilizar o autocarro do Município de Alcobaça para se deslocar à Benedita, uma vez
que o Município de Peniche tem cobrado taxas a este Coral pela utilização dos seus
autocarros, alegando que não existe isenção de taxas para a utilização dos autocarros.
Solicitou um esclarecimento sobre esta situação.

- O espaço do edifício, sito na Praça Professor António Alves Seara, em Peniche,
que ficou destinado a estacionamento público, na sequência da aprovação da alteração
ao uso previsto para aquele lote, foi reduzido, encontra-se muitas vezes com o portão
fechado e não tem condições de higiene.

- Verifica, quase todos os dias, que existem pessoas, nos lavadouros situados
junto ao Filtro de Peniche de Cima, a encher cerca de 20/30 garrafões, por pessoa, para
levarem água para suas casas, o que é injusto para os munícipes que têm de pagar a
água que consomem. Acrescentou que existe uma empresa de gestão de condomínios
que se abastece de água, naquele local, para fazer a limpeza dos prédios de que é
responsável. Sugeriu que a Câmara Municipal, através do Conselho de Administração
dos SMAS, controle esta situação.

- Não existem acessos para pessoas com mobilidade condicionada junto às
passadeiras para peões que dão acesso às praias do Baleal e de Peniche de Cima.
Sugeriu que se faça o rebaixamento dos passeios junto a essas passadeiras.

- O senhor Vereador Ângelo Marques, em reunião da Câmara Municipal, de 18
de novembro de 2013, se referiu ao caminho marginante da albufeira de São Domingos
e que o senhor Presidente da Câmara lhe respondeu que iria mandar a Secção de
Fiscalização verificar o que se passa. Perguntou se já existe alguma informação sobre
este assunto.

- O Hospital de Peniche passou a designar-se como Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados de Peniche e Atouguia da Baleia, como consta nas suas pulseiras
de triagem, ou seja, o edifício do Hospital passou a fazer parte do Centro de Saúde.
Acrescentou que, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ficou a saber que o Centro
Hospitalar do Oeste, neste momento, tem apenas dois hospitais, o de Torres Vedras e o
de Caldas da Rainha, não sendo a unidade de Peniche um hospital porque não tem
laboratório. Sublinhou que, atualmente, Peniche já não tem um hospital, nem de nome,
e que a atual situação do Hospital de Peniche resulta de uma decisão política, como
disse o senhor Presidente da Câmara, na reunião com a Comissão Parlamentar da
Saúde, tomada pelo Governo PSD/CDS, que prejudica a população do concelho de
Peniche, e corre-se o risco de que, qualquer dia, o edifício seja fechado. Sugeriu que se
reforcem as medidas de luta pelo Hospital de Peniche.

José Amador (CDU):
Considerando que o senhor Presidente da Câmara é alto dirigente da

OesteCIM, perguntou se irá ser apresentada uma candidatura, no âmbito do novo
quadro de apoio comunitário, para a construção do troço do IC11 que ligará Atouguia
da Baleia a Torres Vedras.

Américo Gonçalves (PS):
Disse ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que,
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vinte anos após a construção da barragem, não são necessárias mais campanhas de
sensibilização para o bom uso do caminho marginante da albufeira de São Domingos,
porque toda a gente já sabe quem são os agricultores que vão contaminando os espaços
e a água que é consumida, nomeadamente na cidade de Peniche.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo à senhora Célia Martins, disse que:
- Apoia ações de sensibilização, que o Município está envolvido na organização

da Campanha Coastwatch e que seria bom que outras entidades também apoiassem
estas iniciativas.

- Registou a questão da passagem para peões na Estrada Nacional n.º 247, em
Casal do Alto Foz, mas, tratando-se de uma estrada nacional, a Câmara Municipal
apenas poderá transmitir esta necessidade à empresa Estradas de Portugal, I.P.

- A colocação de abrigos rodoviários estava prevista nas Grandes Opções do
Plano e, após a tramitação do processo de aquisição, houve a oportunidade de os
colocar.

Respondendo aos senhores Henrique Estrelinha e José Amador, sobre a questão
do IC11, disse que a OesteCIM já apreciou o documento de peritos para infraestruturas
de elevado valor acrescentado, na componente rodoviária e na ferroviária, e o IC11 é
uma das matérias que merece o consenso dos municípios. Acrescentou que o Governo
diz que este documento é um estudo, e não a sua posição, havendo um período de
participação, no qual a OesteCIM irá participar.

Continuando a responder ao senhor Henrique Estrelinha, disse que:
- O Coral Stella Maris recebeu do Município, em junho de 2013, um apoio de

3500 euros, pelo que não fica bem que a questão tenha sido colocada como foi.
- Regista a questão das acessibilidades às praias.
- Relativamente ao Hospital de Peniche, a natureza do serviço pode ser aferida

pelo valor que é cobrado na taxa moderadora.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que o Coral Stella Maris recebe um subsídio anual, como recebem outras

coletividades, mas não deixa de haver um tratamento desigual relativamente ao uso do
autocarro municipal.

Solicitou uma resposta à questão colocada sobre o caminho marginante da
albufeira de São Domingos.

Referiu que tem informação que a gestão do Hospital de Peniche vai passar
para o Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que a Câmara Municipal não tem conhecimento de o Hospital de Peniche

ter passado formalmente para a gestão do Agrupamento dos Centros de Saúde do
Oeste Norte.

Informou que o Hospital de Peniche recebeu, recentemente, um novo
equipamento de radiografia.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
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A pedido do senhor Presidente da Câmara e por indicação da senhora
Presidente da Mesa, relativamente à questão do uso dos autocarros municipais, disse
que a escola de futebol infantil da Casa do Benfica de Peniche solicitou a isenção de
taxas e, por ser uma matéria da competência da Câmara Municipal, remeteu o assunto
para reunião, tendo o órgão executivo do Município aprovado o apoio, por
unanimidade. Acrescentou que o Coral Stella Maris sabe das condições de acesso aos
autocarros municipais e que estes não podem ser disponibilizados quando já estão
comprometidos para outra entidade.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que está na Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia há oito anos e desconhece as campanhas que foram
efetuadas há vinte anos.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

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

Jorge Ribeiro
Disse que:
- É Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e não é filiado em qualquer partido
político, nem tem qualquer interesse de ordem política, económica ou familiar, em
razão da matéria que irá apresentar, sendo o seu único interesse o exercício do dever
cívico de acompanhar e acautelar os melhores interesses das crianças e jovens e dos
seus encarregados de educação.

- A necessidade de realizar obras de remodelação na EB1 de Atouguia da Baleia
já tinha sido sinalizada muito antes da elaboração da Carta Educativa do Concelho de
Peniche, tendo sido efetuados projetos de remodelação e ampliação da referida escola.

- Foi com a elaboração da Carta Educativa que se falou, pela primeira vez, na
construção de um centro escolar para a vila de Atouguia da Baleia, obra que iria ser
realizada até 2011.

- As obras de manutenção necessárias a um edifício com a idade e
características da EB1 de Atouguia da Baleia foram adiadas, com a justificação de não
fazer sentido efetuar obras, porque o centro escolar seria construído a curto prazo.

- A não realização de quaisquer obras de manutenção veio acrescentar algum
sofrimento às crianças e também aos encarregados de educação, pelas preocupações
com a salubridade, roupas sujas e rasgadas, escoriações, etc.

- Não são efetuadas obras de monta na EB1 de Atouguia da Baleia há 25 anos.
- O pavilhão provisório da EB1 de Atouguia da Baleia encontra-se em

funcionamento desde 1978.
- Em 2007, iniciou-se a saga da localização do centro escolar, posteriormente,
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procedeu-se à elaboração de vários planos, os quais foram concluídos atempadamente,
bem como as negociações com os proprietários dos terrenos, contudo, estranhamente, a
transferência da sua titularidade não foi formalizada a tempo da apresentação da
candidatura.

- Causa estranheza que a Câmara Municipal de Peniche, que em toda a sua
estrutura não é desconhecedora dos meandros das candidaturas a fundos europeus, aos
quais já recorreu mais de uma vez, tenha sido ultrapassada por vários municípios que
também se candidataram a este quadro comunitário e viram as suas candidaturas para
centros escolares aprovadas.

- Algo falhou e ninguém assume e a ninguém são imputadas responsabilidades
por esta reprovação de um projeto que é essencial para Atouguia da Baleia.

- Segundo a Câmara Municipal, será apresentada uma candidatura ao quadro
comunitário de 2014/2020, contudo nada garante a admissão do centro escolar a este
quadro nem se sabe quanto tempo durará o processo.

- Gostaria de saber quais as soluções no caso da nova candidatura não ser
aprovada.

- É necessário que seja expressada uma solução inequívoca relativamente ao
encerramento de outras escolas do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e à
integração dos seus alunos, enquanto o centro escolar não for uma realidade.

- Mesmo que a candidatura avance a médio prazo, dois ou três anos, as
instalações da EB1 de Atouguia da Baleia têm de ser alvo de intervenção e gostaria de
saber em que moldes.

- A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia sugere que seja reativada a Comissão de
Acompanhamento da Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, nos termos
tidos por convenientes pela Assembleia Municipal de Peniche, e que se tomem passos
concretos que vinculem este e futuros elencos camarários com a construção do centro
escolar.

- A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia solicita que o projeto do centro escolar seja tido em conta
por todos os partidos representados na Assembleia Municipal de Peniche, fazendo o
necessário para corrigir uma situação que se arrasta há demasiado tempo, criando um
sentimento de descriminação latente que a população de Atouguia da Baleia não
merece.

Rogério Cação (CDU):
Saudou a intervenção do senhor Jorge Ribeiro, embora possa conter algumas

coisas com que não concorda.
Disse que a Coligação Democrática Unitária partilha a preocupação

apresentada pelo munícipe, mas houve um conjunto de circunstâncias,
independentemente do empenhamento no processo, que levaram à não admissibilidade
da candidatura.

Referiu que a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia é um projeto
transpolítico e transpartidário.

Disse que quando o objetivo é assumido claramente os caminhos encontram-se,
pelo que a Coligação Democrática Unitária continuará empenhada em encontrar a



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 26.02.2014 * Livro 24 * Fl. 15

solução mais rápida e mais eficaz para esta situação, até porque é um dos objetivos do
seu programa eleitoral para o atual mandato autárquico.

Vítor Mamede (PS):
Saudou a intervenção do senhor Jorge Ribeiro.
Disse que o Partido Socialista considera extremamente importante a construção

do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

José Leitão (PSD):
Disse que compreende a intervenção do senhor Jorge Ribeiro.
Referiu que a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia é uma luta

antiga para o Partido Social Democrata, pelo que não abdicarão deste equipamento e
não admitem a hipótese de uma nova candidatura não ser aprovada.

Disse que o Partido Social Democrata está disponível para integrar uma
comissão de acompanhamento da construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Relativamente à intervenção do senhor Jorge Ribeiro, disse que:
- No dia de 13 de fevereiro, numa reunião com a Associação de Pais e

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, a Junta
de Freguesia de Atouguia da Baleia e a Direção do Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia, deu conhecimento do ponto de situação do processo, entregou
alguns documentos sobre o mesmo, informou que estava disponível para responder a
todas as questões que quisessem colocar, por escrito, para evitar os equívocos que a
oralidade acarreta, e solicitou que as três entidades fizessem chegar os seus contributos
sobre as intervenção a efetuar na EB1 de Atouguia da Baleia, contudo, até esta data,
ainda não recebeu nenhum desses contributos.

- Na mesma reunião, disponibilizou-se para, em sede do Conselho Geral de
Escola, dar todos os esclarecimentos que a comunidade educativa achasse por
convenientes.

- Este é o seu terceiro mandato como Presidente da Câmara de Peniche e que
nasceu na freguesia de Atouguia da Baleia, mas que isso não releva, em nada,
relativamente ao que são as suas apostas. Uma dessas apostas, assumida publicamente
com a Coligação Democrática Unitária, foi a de dar prioridade à construção do Centro
Escolar de Atouguia da Baleia, posição também subscrita pelas restantes forças
políticas.

- Nas últimas eleições autárquicas, a Coligação Democrática Unitária foi a força
política mais votada, na freguesia de Atouguia da Baleia, para a eleição da Câmara
Municipal e um dos objetivos políticos da Coligação Democrática Unitária é o de, nas
próximas eleições, voltar a ser a força política mais votada na freguesia de Atouguia da
Baleia, e sabem que as vitórias estão associadas à realização dos compromissos
assumidos.

- Rejeita a afirmação de que há uma descriminação latente da população de
Atouguia da Baleia, particularmente em questões da educação.

- O Centro Escolar de Atouguia da Baleia esteve sempre presente em todas as
reuniões de preparação do próximo quadro comunitário de apoio.
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- A Câmara Municipal está disponível para participar numa comissão que seja
constituída para acompanhar este processo.

- Tudo fará para que não haja encerramento de mais escolas do Agrupamento
de Escolas de Atouguia da Baleia enquanto não estiver construído o Centro Escolar de
Atouguia da Baleia.

- O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal já iniciou um processo de
consulta para encontrar outra solução para o pavilhão e aguarda os contributos das três
entidades que estiveram na reunião de 13 de fevereiro sobre as intervenções no pátio da
EB1 de Atouguia da Baleia, estando equacionada a possibilidade de se melhorarem as
instalações sanitárias.

- A formalização da aquisição dos terrenos só será efetuada após a aprovação
do financiamento, porque, após esta formalização, o Município tem 18 meses que
efetuar as obras de urbanização, que são de um valor muito significativo.

- A Câmara Municipal está muito empenhada neste processo e uma prova disso
é a elaboração do projeto, que custou 140 mil euros.

Jorge Bruno
Disse que é urgente resolver o caos causado pelo trânsito na Estrada da

Seixeira, em Atouguia da Baleia, particularmente nas horas de início e fim de aulas na
EB1. Acrescentou que sabe que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia já enviou
um ofício sobre o assunto à Câmara Municipal, em maio de 2013, mas ainda não houve
resposta.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Esclareceu que o ofício remetido à Câmara Municipal pela Junta de Freguesia
não se referia diretamente à Estrada da Seixeira, mas à alteração do sentido do trânsito
na Rua Dr. Manuel Pedrosa, o que iria ajudar a solucionar o problema da Estrada da
Seixeira.

Rogério Cação (CDU):
Disse que as questões de trânsito têm implícitas questões de segurança e, sendo

a segurança uma prioridade assumida pela Câmara Municipal, julga que, feitas estas
sinalizações de forma pública, os problemas têm de ser resolvidos. Apelou a que a
Câmara Municipal tenha em devida conta esta sinalização, que por envolver questões
de segurança deve ser resolvida urgentemente, e está certo que a Câmara Municipal
não deixará de o fazer.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que aceita a recomendação do senhor Rogério Cação. Informou que este

assunto já foi abordado, mas têm de ser aferidas todas as consequências por uma
eventual autorização de circulação de trânsito nos dois sentidos da Rua Dr. Manuel
Pedrosa. Referiu que o assunto será colocado à Comissão Municipal de Trânsito.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que este assunto fica como uma recomendação da Assembleia Municipal
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à Câmara Municipal.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Aberto o período da ordem do dia, registaram-se as seguintes intervenção:

João Gomes (PS):
Disse que o grupo do Partido Socialista, atendendo ao adiantado da hora,

propunha que se alterasse a ordem do dia e a Assembleia Municipal passasse, de
imediato, a apreciar o ponto dois, sendo o ponto um apreciado a seguir ao ponto dois e
seguindo, depois, a ordem preestabelecida, uma vez que no público estão presentes
muitas pessoas que, seguramente, estão interessadas na discussão desse ponto.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que a Mesa também tinha intenção de apresentar essa proposta e

perguntou aos restantes grupos se concordavam.

Rogério Cação (CDU):
Informou que o grupo da Coligação Democrática Unitária concorda com a

proposta.

José Leitão (PSD):
Informou que o grupo do Partido Social Democrata concorda com a proposta.

2. APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR
DE ATOUGUIA DA BALEIA :

Nota: Nesta ata, usa-se a terminologia Centro Escolar de Atouguia da Baleia,
conforme consta da Carta Educativa do Concelho de Peniche (ver ata da reunião da
Câmara Municipal de Peniche de 12 de fevereiro de 2014), contudo, nas citações,
quando aparece a terminologia centro educativo, mantém-se o texto original.

Passando a Assembleia Municipal à apreciação da informação do senhor
Presidente da Câmara sobre a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, que
a seguir se transcreve, usaram da palavra os senhores adiante identificados:

«ASSUNTO: CENTRO EDUCATIVO DE ATOUGUIA DA BALEIA
Peniche, 12 fevereiro de 2014
Informação à Câmara Municipal
A construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, integrada na Carta Educativa

do Concelho de Peniche, sempre foi uma das principais prioridades do Município de Peniche.
O processo de definição da localização do equipamento determinou um longo processo de

negociações e de elaboração de estudos prévios que culminaram na delimitação de uma Unidade
de Execução, nos termos do artigo 120.º e seguintes do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 e, por fim, na elaboração dos
projetos de arquitetura e especialidades, nos quais o Município já investiu cerca de 170 000 €.

A ausência, desde outubro de 2011, da abertura de concursos por parte do Estado
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Português através do QREN, adequados à submissão de uma candidatura que assegurasse o
cofinanciamento desta operação, traduziu-se num efetivo impedimento que prejudicou o
Município de Peniche comparativamente com outros municípios da Região Centro.

A insuficiência de oportunidades concretas de cofinanciamento, resultante da aprovação
da candidatura, constituiu-se como efetivo impedimento para que o Município pudesse dar
passos mais concretos e seguros no desenvolvimento deste projeto e assumir maiores
compromissos perante terceiros.

O Aviso de Concurso lançado pelo “QREN – PO Mais Centro” em setembro p.p., foi de
imediato atendido pelo Município de Peniche, que tudo fez para garantir, dentro dos prazos
exigidos, a submissão de uma candidatura que apresentasse condições mínimas de
admissibilidade.

Foi assim que, no prazo definido para o concurso – de 16 de setembro a 31 de outubro –,
a Câmara Municipal, em reunião de 28 de outubro, tomou as seguintes deliberações:

“ – aprovar os projetos de execução do Centro Educativo de Atouguia da Baleia”, e
“ – autorizar a apresentação de candidatura com o objetivo de obter cofinanciamento”
A 4 de dezembro p.p. rececionámos ofício do “QREN – PO Mais Centro” manifestando

intenção de indeferimento de não admissibilidade da candidatura.
A 18 de dezembro enviámos ofício com as nossas alegações contrárias à intenção de não

admissibilidade.
A 3 de fevereiro p.p. recebemos ofício “QREN – PO Mais Centro”, comunicando o

indeferimento definitivo da admissibilidade.
A decisão baseou-se na falta de maturidade da candidatura, já que, segundo o

regulamento de concurso, o processo deveria estar em “fase avançada de vínculo contratual, no
caso de empreitadas, a preparação da adjudicação, mais precisamente em fase de audiência
prévia”.

Em circunstância alguma esta situação seria possível de satisfazer já que, sendo o
anúncio da abertura de concurso de 16 de setembro, nunca poderíamos ter o processo em
condições de adjudicar a empreitada até 31 de outubro, e mais, sem qualquer garantia de
cofinanciamento.

A construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia constitui uma reiterada
prioridade do Município de Peniche e, por essa razão, consta do Plano de Ajustamento
Financeiro proposto pela Câmara e aprovado pela Assembleia Municipal de 27 de dezembro p.p.,
no qual se contempla a contração de um empréstimo de 1,3M€, a 15 anos.

De igual modo, foi por nós considerado como projeto prioritário no quadro do ITI –
Investimento Territorial Integrado do Oeste/2014-2020, tendo sido enviada a respetiva ficha de
projeto no passado dia 7 de fevereiro.

O Presidente da Câmara Municipal de Peniche,
António José Correia»

Vítor Mamede (PS):
Disse que recebeu a informação do senhor Presidente da Câmara, mas teve a

curiosidade de fazer um levantamento sobre este processo, iniciado no ano de 2007, e
que passaria a citar alguns acontecimentos, para se verificar como é que as coisas
evoluíram:

- No dia 3 de maio de 2011, o senhor Vereador Francisco Salvador, em reunião
de Câmara, «perguntou qual o ponto de situação dos processos de aquisição dos
terrenos e de elaboração dos projetos para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia e
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qual a data prevista para o início das obras. O Senhor Vice-Presidente informou que a
negociação para a aquisição dos terrenos está concluída, faltando firmar os contratos, e
que o concurso de elaboração dos projetos está na fase de audiência prévia.»

- No dia 26 de junho de 2012, o senhor Vereador Francisco Salvador voltou a
perguntar «qual o ponto de situação do processo do Centro Escolar de Atouguia da
Baleia. O senhor Vice-Presidente informou que, por questões burocráticas, ainda não
foram formalizados os contratos com os proprietários dos terrenos e que já foram
entregues todos os projetos de especialidades.»

Disse que, à partida, o processo, a 26 de junho de 2012, estava praticamente
concluído, porque apenas uma questão burocrática impedia que a escritura dos terrenos
fosse feita, considerando que as questões burocráticas se resolvem no espaço de alguns
meses.

Continuou as citações:
- No dia 11 de dezembro de 2012, o senhor Presidente da Câmara informou que

teve uma reunião, no dia 6 de dezembro, em Coimbra, «do Programa Operacional do
Centro, onde foi feito o ponto de situação de todos os projetos do Município de Peniche
e dos parceiros para a regeneração urbana. Informou que está prevista a abertura de
novas candidaturas para financiamentos, por convite, onde a prioridade será a
educação, que poderá incluir o Centro Escolar de Atouguia da Baleia.»

Sublinhou que se tratava de uma candidatura incluída no atual quadro
comunitário (QREN) e deduz das palavras do senhor Presidente da Câmara que,
durante o ano de 2013, iria haver concursos, nomeadamente para a educação.

Disse que, para o Partido Socialista, teria sido normal que o senhor Presidente
da Câmara, perante esta informação que obteve, tivesse acelerado o processo de
formalização do concurso para a adjudicação da empreitada, uma vez que, para que a
obra fosse admitida para financiamento pelo QREN, teria de estar em fase adiantada de
maturação, definindo o aviso o conceito de fase adiantada de maturação. Acrescentou
que o único motivo pelo qual a candidatura foi reprovada foi o facto de não cumprir
este requisito exigido no concurso.

Continuou a sua intervenção dizendo que:
- O senhor Rogério Cação disse que quando os objetivos são claramente

assumidos tudo se ultrapassa e referiu que é uma afirmação verdadeira, mas têm de ser
claramente assumidos e tem de haver uma vontade férrea de concluir as coisas.

- O Município de Peniche, neste momento, já perdeu cerca de 2,5 milhões de
euros de financiamento. Frisou que, mesmo que sejam permitidas candidaturas na área
da educação ao próximo quadro comunitário de apoio, estes 2,5 milhões de euros são
irrecuperáveis.

- Há pouco tempo, ouviu um debate em que um senhor secretário de estado
assumiu que, caso houvessem verbas para a área da educação ao próximo quadro
comunitário de apoio, iria tentar que essas verbas fossem para edifícios já construídos e
não para novas construções, o que contraria a informação que o senhor Presidente da
Câmara recebeu.

- O único município que não tem nenhuma candidatura aprovada na área da
educação no atual quadro comunitário de apoio é o Município de Peniche, o que
lamenta.
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- O senhor Presidente da Câmara referiu que tem um técnico competente, o que
acredita, mas não acredita que esta candidatura não tenha sido aprovada porque foi
desvalorizada, pelo que houve alguma coisa que se passou.

- O técnico do senhor Presidente da Câmara, se calhar, nunca fechou nenhum
quadro comunitário, mas há técnicos no Município que já estiveram no final de outros
quadros comunitários e, caso esses técnicos têm sido ouvidos, teriam dado a sua
opinião sobre como se processam as coisas no último ano dos quadros comunitários.

- A qualidade do ensino na EB1 de Atouguia da Baleia não será a mesma que se
poderia obter num centro escolar, pelo que há um conjunto de crianças que serão
prejudicadas e é um dano irreparável.

João Gomes (PS):
Disse que o senhor Presidente da Câmara refere que o Centro Escolar de

Atouguia da Baleia será o joker no próximo quadro comunitário de apoio e será a
prioridade do executivo municipal no atual mandato, mas isso é o que já é dito há
vários anos, como provam algumas citações que irá fazer:

- Em 30 de novembro de 2007, dizia o senhor Presidente da Câmara numa
sessão da Assembleia Municipal: «Em 2008 é intenção iniciar-se a construção do Centro
Educativo de Atouguia da Baleia.»

- Em 10 de dezembro de 2007, diziam os membros da Câmara Municipal eleitos
pela Coligação Democrática Unitária, numa declaração de voto: «Os autarcas da CDU
votam favoravelmente as GOP e o Orçamento para 2008 porque, para o ano de 2008,
vamos prosseguir com esta intensa atividade e os Autarcas da CDU propõem
apresentar, para 2008, as seguintes propostas que compõem as Grandes Opções do
Plano: Remodelação do parque escolar da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do
ensino básico, nomeadamente o Centro Educativo de Atouguia da Baleia.»

- Em 6 de fevereiro de 2008, em reunião da Câmara Municipal, o senhor Vice-
Presidente disse que tinha tido, na semana anterior, uma reunião «do Conselho
Municipal de Educação, onde deu conta do conjunto de candidaturas apresentadas ao
QREN, a saber: Centro Educativo de Atouguia da Baleia…», entre outros.

- Em 23 de abril de 2010, em sessão da Assembleia Municipal, o senhor Vice-
Presidente da Câmara Municipal disse «que era intenção construir o Centro Educativo
de Atouguia da Baleia e os Centros Escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei até 2013.»

- Em 25 de fevereiro de 2011, dizia o senhor Vice-Presidente da Câmara, numa
sessão da Assembleia Municipal: «Ninguém falou ainda no que, a seu ver, é o facto do
dia: a publicação em Diário da República do processo tendente ao desenvolvimento do
projeto do Centro Educativo da Atouguia da Baleia, que é o projeto prioritário da
Câmara neste momento.»

- Também no dia 25 de fevereiro de 2011, dizia o senhor Licínio Pereira, da
Coligação Democrática Unitária: «Eu acho que, nesta questão da educação, a cereja em
cima do bolo será o Centro Educativo de Atouguia da Baleia. É um edifício moderno, e
eu tenho um certo orgulho, porque eu vivo na Atouguia da Baleia. É um edifício
moderno, funcional, que deixará de ser uma promessa, creio eu, para ser uma
realidade.»

- Em 6 de setembro de 2011, foi aprovado, pela Câmara Municipal, o projeto
base de arquitetura do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.
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- Em 11 de dezembro de 2012, o senhor Presidente da Câmara deu
conhecimento de que, no dia 6 de dezembro de 2012, «participou numa reunião, em
Coimbra, do Programa Operacional do Centro», onde lhe foi dito que, no ano seguinte,
ou seja em 2013, ia ser aberto um processo de candidatura para financiamentos para
projetos para centros educativos.

Disse, ainda, que gostaria de realçar o seguinte:
- Desde 2007, o executivo municipal da CDU afirma que a construção do Centro

Escolar de Atouguia da Baleia é a sua grande prioridade, no entanto, durante estes seis
anos, pouco avançou.

- Foi a falta de capacidade deste executivo municipal que levou à atual situação.
- O processo só foi recusado pela falta de capacidade que este executivo teve em

desenvolver todas as démarches necessárias para a sua aprovação.
- Todos os municípios do Oeste viram as suas candidaturas para centros

escolares aprovadas, exceto o Município de Peniche, o que prova a falta de capacidade
do seu executivo.

- Infelizmente, o executivo municipal da CDU preferiu dar prioridade a outros
projetos, como o Centro de Alto Rendimento do Surf e o Museu da Renda de Bilros de
Peniche, que foram aprovados porque foram devidamente planeados e apresentados ao
QREN.

- A comparticipação que o Município de Peniche poderia ter recebido, no valor
de cerca de 2,5 milhões de euros, ficou, irremediavelmente, perdida, porque acredita
que dificilmente irá haver comparticipação para construção de centros educativos no
próximo quadro comunitário de apoio.

- O executivo da CDU não pode estar a atirar as culpas para outros, porque a
responsabilidade por este desaire é exclusivamente sua.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Disse que:
- Se revê na intervenção do senhor Jorge Ribeiro, Presidente da Associação de

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia,
porque tocou em todos os pontos.

- O Centro Escolar de Atouguia da Baleia é uma promessa com sete anos, mas
que ainda não está realizada.

- A necessidade de se construir o Centro Escolar de Atouguia da Baleia é do
conhecimento do Município de Peniche, que o incluiu na Carta Educativa do Concelho
de Peniche, e tem sido referenciado bastantes vezes pelos seus órgãos.

- Por todo o país se construíram centros escolares, mais de 200 a nível nacional e
40 no distrito de Leiria, mas o Município de Peniche não conseguiu construir nenhum
centro escolar.

- O senhor Presidente da Câmara, no dia 6 de dezembro de 2012, foi avisado de
que iriam abrir concursos para centros escolares, mas não se preparou para apresentar
uma candidatura, em setembro de 2013. Teve dez meses para preparar a candidatura,
mas não a preparou.

- O senhor Presidente da Câmara, até à abertura de candidaturas, foi culpando
o Governo da República, porque não abria as candidaturas, e a Junta de Freguesia de
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Atouguia da Baleia, que até é da mesma cor política do Governo, ou seja, a culpa era de
toda a gente menos do Município.

- Pensa que a Câmara Municipal nunca quis construir o Centro Escolar de
Atouguia da Baleia, porque se tivesse essa vontade tê-lo-ia feito, uma vez que teve
todas as condições para isso.

- A informação do senhor Presidente da Câmara refere que: «A ausência, desde
outubro de 2011, da abertura de concursos por parte do Estado Português através do
QREN, adequados à submissão de uma candidatura que assegurasse o cofinanciamento
desta operação, traduziu-se num efetivo impedimento que prejudicou o Município de
Peniche comparativamente com outros municípios da Região Centro.» Ou seja, as
últimas candidaturas foram em outubro de 2011, mas, segundo as atas das reuniões da
Câmara Municipal, em maio de 2011 todo o processo estava pronto para ser
candidatado.

- Se estava tudo preparado em maio de 2011, porque não foi candidatado o
Centro Escolar de Atouguia da Baleia?

- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, particularmente o seu Presidente,
tudo fez para que se concretizasse a transmissão dos terrenos para a posse do
Município, através de uma unidade de execução.

- Após o acordo sobre os termos do negócio, a Câmara Municipal nunca mais
disse nada aos proprietários dos terrenos, que aguardam a celebração da escritura,
julgando, alguns, que a Câmara Municipal já desistiu do negócio.

- Deve avançar-se de imediato com a unidade de execução, independentemente
da aprovação do cofinanciamento, porque o Centro Escolar de Atouguia da Baleia tem
de ser uma realidade e naquele local.

- O Centro Escolar de Atouguia da Baleia ainda não é uma realidade porque a
Câmara Municipal nunca o quis construir.

- A Câmara Municipal deve assumir a construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia, haja ou não cofinanciamento.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que:
- Se há partido com assento na Assembleia Municipal de Peniche que não tem

problemas em mostrar que, enquanto foi poder, quer no Município de Peniche, quer no
Governo da República, investiu na educação, é o Partido Socialista.

- Foi professor na EB1 de Atouguia da Baleia, no ano letivo de 2010/2011, e a
escola, já nessa altura, não tinha condições, tendo os alunos, por exemplo, de utilizar
uns sanitários instalados num contentor que os obriga a sair à rua.

- Se a Câmara Municipal sabia que para obter a aprovação do cofinanciamento
era necessário que o concurso da empreitada estivesse em fase de audiência prévia,
porque foi apresentada a candidatura?

- Apenas encontra duas respostas para e pergunta que colocou, ou há
incompetência ou falta de vontade política em construir o Centro Escolar de Atouguia
da Baleia.

- Houve um “desfraldar das espectativas” dos eleitores da freguesia de
Atouguia da Baleia.

- O Município de Peniche já despendeu cerca de 200 mil euros para a elaboração
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do projeto de arquitetura.
- Todos os municípios que integram a OesteCIM, exceto Peniche, aproveitando

os fundos europeus construíram mais do que um centro escolar.
- O que é certo, nos últimos oito anos, é o facto da Freguesia de Atouguia da

Baleia ser governada por uma Junta de Freguesia do Partido Social Democrata e o
Município de Peniche ser governado por uma Câmara Municipal da Coligação
Democrática Unitária.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- Fica abismado com certos discursos acusatórios, que se fazem com muita

facilidade e são justificáveis porque se está numa sessão pública e as pessoas gostam de
intervenções com muito entusiasmo.

- Pelas intervenções anteriores, parece que as soluções estão todas de um lado e
os problemas estão do outro, mas as coisas não são assim tão simples.

- O que lhe interessa é encontrar uma solução para este problema.
- Compreende que as oposições tendam em criticar o poder, porque é natural e

acontecerá sempre, mas tem de haver alguns limites de decência e de pudor nas
afirmações que são feitas.

- Considera-se uma pessoa de bem, um cidadão empenhado e um munícipe
responsável e, por isso, não estaria no grupo da Coligação Democrática Unitária na
Assembleia Municipal de Peniche se as propostas que são assumidas pelo executivo
municipal e subscritas por ele não fossem para cumprir.

- Foi dito que a Câmara Municipal não quer executar a obra e falou-se de
incompetência e de falta de vontade política, mas algum dos membros da Assembleia
Municipal, conscientemente, acredita que qualquer força política prescindiria de fazer
uma obra que sabe que é do interesse das populações e que capta a vontade das
populações? Ele não acredita.

- Não é um político profissional, mas acha que a construção do Centro Escolar
de Atouguia da Baleia é uma obra tão emblemática que qualquer força política gostaria
de estar associada à sua concretização, pelo que se ela não acontece tem de haver
motivos de força maior.

- Foi proposto que se avance com a unidade de execução e que depois se verá. E
o dinheiro? Não se fala do investimento necessário? Não se sabe que há municípios que
estão limitados na sua capacidade de endividamento?

- O Centro Escolar de Atouguia da Baleia já deveria estar feito, mas os processos
são demasiado morosos, há muitas coisas que traem os seus promotores e nem tudo se
realiza no tempo desejável.

- Nem a Câmara Municipal nem a oposição podem transferir todas as culpas
para o outro lado, seja qual for, tem de haver uma visão equilibrada do que se passa.

- Não se pode ignorar o país em que vivemos nem os recursos que têm sido
progressivamente retirados aos municípios.

- Não se podem menosprezar as regras que são impostas aos municípios,
nomeadamente a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

- O projeto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia cumpria as regras para se
candidatar, não tinha era a maturidade dos outros projetos.
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- Não compreende juízos de valor que envolvem a competência dos técnicos,
justificados com a não admissibilidade deste projeto, porque houve muitos outros
projetos do Município aprovados no QREN.

- Há outras questões que também poderiam ser trazidas à discussão, como a
primeira solução que foi encontrada, numa parceria entre a Câmara Municipal e a
Direção Regional de Educação, cuja localização não mereceu aceitação. Se essa
localização tem sido aceite, se calhar, o processo estaria noutro grau de maturidade.

- Não se pode escamotear que, entre finais de 2010 e setembro de 2013 não
houve processos concursais, porque estiveram interrompidos.

- Pode alegar-se que a Câmara Municipal estava avisada pelo Governo de que
iria haver este concurso excecional, mas quantos avisos o Governo já fez que não
cumpriu?

- Poderão ter de ser corrigidos alguns procedimentos que eventualmente
existiram e não eram os mais ajustados, mas não há apenas sinais de que as coisas
falharam de um único lado, há outros indicadores que devem ser tidos em conta.

- Lamenta que o processo não esteja ainda concretizado, mas está disponível,
assim como todo o grupo da Coligação Democrática Unitária, para reassumir o
compromisso de que, corrigindo o que houver para corrigir, este processo tenha um
desfecho diferente na próxima oportunidade de candidatura. Caso essa oportunidade
não apareça terá de se encontrar uma solução alternativa.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que:
- A educação é, sem dúvida, um investimento importante para Peniche.
- A construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia é uma equação difícil,

porque têm de ser avaliadas as razões da sua não execução, até ao momento.
- Tem de se aprender com as lições do passado, mas sabe-se que o próximo

quadro de programação não é favorável.
- Junta a sua voz ao estabelecimento de compromissos, porque isso é

importante.
- Apela à capacidade de todos os membros da Assembleia Municipal para criar

compromissos, que sejam claros e possam ser executados.
- Não tem dúvidas de que, sendo uma equação difícil, tem de ser realizada.
- Acredita que há soluções que podem ser encontradas fora do âmbito dos

quadros comunitários de apoio e está fora de causa deixar de fora qualquer hipótese
para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, dada a importância deste
equipamento para Peniche.

Paulo Rodrigues (PSD):
Dirigindo-se ao senhor Rogério Cação, disse que:
- Lamenta que a candidatura tenha sido apresentada sem ter todas as condições

para ser aprovada.
- Peniche não perdeu só 2,5 milhões de euros, perdeu também sete anos.
- Para o Partido Social Democrata, esta não é uma situação que tenha a ver com

política, tem a ver com o dar condições às populações.
- Em 2007, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal de Peniche, fez
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diversas intervenções, tal como fez o senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia, para que se pudesse conversar sobre o assunto. Para que todos
pudessem dar a sua opinião sobre o assunto.

- Em todas as intervenções que fez, ao longo de 2007, na Câmara Municipal,
perguntando sobre o andamento do processo e sobre consensos com a Junta de
Freguesia, era-lhe sempre dito que a seu tempo saberia.

- Em dezembro de 2007, o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, leva a reunião
da Câmara Municipal uma intenção de candidatura, que era obrigatório que todos
aprovassem, naquela reunião, para que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia pudesse
ser uma realidade, sem qualquer documento de suporte. A boa vontade de todos fez
com que fosse aprovada, por unanimidade, sem se saber do que se tratava em concreto.

- Como é possível que, ao fim de sete anos, ainda não haja uma candidatura
aprovada?

- Como é possível que a candidatura tenha sido reprovada porque não reunia
todas as condições que eram requeridas pelo processo? Desde o início de 2013, todas as
candidaturas tinham de ter aqueles requisitos, como consta do caderno de encargos.

- Como já foi dito, no final dos quadros comunitários, há sempre dinheiro que
sobra e as candidaturas podem ser efetuadas, têm é de estar numa fase de maturidade
que permitam o início da obra. Esta situação é conhecida.

- A Câmara Municipal de Peniche, ao longo destes anos, candidatou, e bem,
outras obras, porque é que só esta é que saiu mal?

- Desde 2007, todos dizem que esta obra é fundamental. A Carta Educativa foi
aprovada por todos na Assembleia Municipal.

- Aceita que, no início, a ideia não fosse esta. Tem uma declaração do senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, de março de 2007, dizendo que, politicamente, tinha
dúvidas em ceder a esta tipologia, mas acreditou sempre que ele tinha mudado de
opinião, e continua a acreditar.

- Por que é que ao fim de sete anos se está perante uma candidatura reprovada
porque não tinha as condições requeridas pelo caderno de encargos? Para si é
incompreensível.

- No primeiro mandato da Coligação Democrática Unitária na presidência da
Câmara Municipal, de 2005 a 2009, as receitas do Município aumentaram 50%. Agora
não! O grau de endividamento do Município pode suportar o financiamento bancário
para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. É exequível? Não sabe, mas
o responsável financeiro do Município pode dizê-lo.

- Não haja ilusões, o dinheiro é cada vez mais escasso, e, se não se puser os pés
ao caminho, muito rapidamente e com força, não se chegará ao objetivo.

José Leitão (PSD):
Disse ao senhor Henrique Estrelinha que, um dia, com algum tempo, com

bastante tempo, lhe dirá o que o Partido Social Democrata fez no concelho de Peniche
na área da educação, nomeadamente na construção de novas unidades escolares.

Disse, ainda, que perdoa ao senhor Henrique Estrelinha o facto de ele ter dito
que o Hospital de Peniche foi extinto pelo atual Governo, porque não foi. Foi o Governo
presidido pelo senhor engenheiro José Sócrates que extingui o Hospital de São Pedro
Gonçalves Telmo, de Peniche, criando o Centro Hospitalar Oeste Norte.
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Sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, disse que:
- Foi dito, há pouco, que o atual Governo da República tirou dinheiro aos

municípios, que foi imposta uma lei de compromissos, etc. A Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso tem um ano e o atual Governo tem dois anos, contudo, o
processo do Centro Escolar de Atouguia da Baleia há sete anos que é considerado
prioridade, há quatro anos que tem o projeto executado e há três anos que tem terrenos
disponibilizados.

- No distrito de Leiria, nesta matéria, foram aprovadas 39 candidaturas, a
Câmara Municipal de Peniche falou no Centro Escolar de Atouguia da Baleia em 59 das
suas reuniões e foi um tema abordado em todas as sessões da Assembleia Municipal de
Peniche que se realizaram.

- Concorda com quem diz que o importante é encontrar uma solução para este
problema, mas, por vezes, para se encontrar a melhor solução para um problema é
importante escamoteá-lo, trabalhá-lo e perceber as suas origens, para que a solução seja
mais sólida.

- Se uma futura candidatura para cofinanciamento deste projeto não for
aprovada, será um bom momento para se avaliar a veracidade das afirmações de todas
as forças políticas na Assembleia Municipal de Peniche, de que todos consideram
prioritária a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

- Naturalmente que gostava de ver a candidatura aprovada, mas julga
importante que as forças políticas representadas na Assembleia Municipal de Peniche
digam de forma muito clara que se a candidatura não for aprovada farão a sua gestão
financeira no sentido de construir o Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

- O Partido Social Democrata assume o compromisso de que, quando estiver na
presidência da Câmara Municipal, com ou sem apoios comunitários, criará todas as
condições financeiras para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e, caso
não esteja na presidência da Câmara Municipal, viabilizá-la-á financeiramente.

- Quando o dinheiro não chega para tudo é importante que se façam escolhas, e
os executivos camarários servem, exatamente, para isso e não só para fazer obras
quando, garantidamente, têm dinheiro para as fazer.

Apresentou, em nome do Partido Social Democrata, um projeto de
recomendação à Câmara Municipal de Peniche sobre esta matéria, que a seguir se
reproduz como foi lido:

«Projeto de Recomendação à Câmara Municipal
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária, na vila de Atouguia

da Baleia, no dia 26 de fevereiro de 2014, manifesta o seu repúdio pelo indeferimento da
candidatura do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e recomenda à Câmara Municipal:

1. Que o Centro Educativo de Atouguia da Baleia seja prioridade absoluta da política
educativa do Município, como, de resto, consta da Carta Educativa do Concelho, aprovada em
2007.

2. Que a Câmara Municipal envide todos os esforços para concretizar a candidatura no
primeiro concurso para o efeito no âmbito do novo quadro comunitário de apoio 2014/2020.

3. Que, para o efeito, sejam concluídos, com urgência, no prazo máximo de seis meses,
os processos de permuta de terrenos entre a Câmara Municipal e os proprietários dos terrenos
designados, determinando-se, dessa forma, a unidade de execução do projeto.

4. Que sejam concluídos todos os projetos necessários à apresentação da candidatura,
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para que, no momento que abrir o novo concurso, o Município possa apresentá-la em condições
de ter sucesso.

5. Que seja dado conhecimento à Assembleia Municipal de todos os passos para que o
Centro Educativo, legítima e justíssima aspiração dos cidadãos da freguesia de Atouguia da
Baleia, possa ser uma realidade num futuro próximo.

Atouguia da Baleia, 26 de fevereiro de 2014.»
Terminou dizendo que há uma questão que, pessoalmente, o intriga: No dia 4

de dezembro de 2013, a Câmara Municipal foi informada do indeferimento da
candidatura, depois dessa data, realizou-se uma sessão da Assembleia Municipal.
Nessa sessão, foi abordada, mais uma vez, a questão do Centro Escolar de Atouguia da
Baleia. A Câmara Municipal não informou a Assembleia Municipal do ofício do
Programa Mais Centro que dava conhecimento da não admissão da candidatura.

Paulo Balau (PSD):
Disse que:
- O senhor Rogério Cação referiu que se a localização inicialmente prevista tem

sido aceite, se calhar, o processo estaria noutro grau de maturidade, mas, para ele, esse
foi o grande prolema dos primeiros anos, porque a Câmara Municipal queria impor a
sua posição.

- Foram aprovadas várias candidaturas do Município, pelo que a incompetência
de quem as elabora é questionável, porque se fizeram bem os outros procedimentos este
também o fariam, ou então houve mesmo um lapso e há que assumi-lo e dar
conhecimento dele.

- Se já se sabia que a candidatura não estava conforme, teria sido preferível que
não tivesse sido entregue.

- Com este processo fica com o sentimento de que, quando tudo corre bem,
fomos nós os responsáveis, ganhámos, fizemos. Mas, quando corre mal, como é o caso
do Centro Escolar de Atouguia da Baleia ou do Hospital de Peniche, somos todos.

José Amador (CDU):
Disse que:
- Ficou muito impressionado com a intervenção do senhor Jorge Ribeiro, no

período de intervenção do público, porque foi uma intervenção esclarecedora.
- O caso é sério e merece de todos os membros da Assembleia Municipal, que

foram eleitos, uma resposta séria.
- Não se pode dizer que foi a Câmara Municipal que chumbou a construção do

Centro Escolar de Atouguia da Baleia, porque a Câmara Municipal quer construir este
equipamento, quem chumbou o projeto foi o Governo do Partido Social Democrata.

- Se é verdade o que ouviu, de que apenas foi chumbada a candidatura da
Câmara Municipal de Peniche, então fica muito preocupado. Fica com dúvidas se se
trata de uma questão política, porque a presidência da Câmara Municipal de Peniche é
CDU.

- O senhor Henrique Estrelinha disse que os governos do Partido Socialista
realizaram muitos investimentos na área da educação, mas investiu tanto, não só na
educação, que deixou o país na bancarrota e pediu intervenção financeira externa, com
consequências negativas para o povo português.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 26.02.2014 * Livro 24 * Fl. 28

- Subscreve o que disse o senhor Rogério Cação, o importante, agora, é arranjar
uma solução para que a candidatura seja aprovada, devendo todos remar para o mesmo
lado, para que se construa o Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- A informação que prestou à Câmara Municipal [atrás transcrita] é a expressão

de tudo o que tem a ver com todo o processo e vincula a presidência da Câmara
Municipal.

- Entende que foi feito tudo o que a Câmara Municipal poderia fazer.
- Houve, neste processo, uma circunstância particularmente especial, que difere

de muitas outras situações, que tem a ver com a questão dos terrenos. Gostaria que a
questão dos terrenos tivesse sido ultrapassada.

- A Carta Educativa do Concelho de Peniche, elaborada quando a Coligação
Democrática Unitária já estava na presidência da Câmara Municipal, tendo sido
homologada em 31 de maio de 2007, foi o detonador deste processo, porque admitiu,
pela primeira vez, a construção de um centro escolar em Atouguia da Baleia.

- O senhor Joaquim Raul Farto, que é muito conceituado e respeitado por todos
em termos de educação, enquanto vereador da Câmara Municipal de Peniche, eleito
pelo Partido Socialista, entendia que a forma que seria mais ajustada, do ponto de vista
técnico e da integração dos alunos, seria a instalação do centro escolar no logradouro da
EB 2.3 de Atouguia da Baleia. Em todas as citações que foram hoje efetuadas, não houve referência a esta posição.

- Foi pelo respeito pelas crianças e pelo processo educativo, que foi defendida,
durante algum tempo, que a localização do centro escolar fosse no logradouro da EB 2.3
de Atouguia da Baleia e, mais tarde, de forma democrática, foi respeitada a vontade da
população que preferia instalações autónomas.

- Foi respeitada a decisão de não dar continuidade a um processo que foi
defendido em vários fóruns, e pelo próprio governo da altura, que era a integração do
primeiro ciclo junto com os outros dois ciclos.

- Na cidade de Peniche, numa obra do Partido Socialista, existe uma escola
básica integrada, com os três ciclos do ensino básico.

- Quando se diz que este é um processo com muito tempo, é necessário ver
quais foram os pressupostos, quem defendeu determinado tipo de soluções, quer do
ponto de vista governamental, quer do ponto de vista técnico e político.

- Ao abandonar-se a solução de integração dos três ciclos do ensino básico no
mesmo espaço, estudaram-se outras soluções de localização, como a ocupação de um
terreno, situado perto da EB 2.3 de Atouguia da Baleia, propriedade do Município de
Peniche, destinado a um futuro quartel da Guarda Nacional Republicana,
disponibilizando os edifícios da atual EB 1 de Atouguia da Baleia para acolher o quartel
da Guarda Nacional Republicana.

- Durante vários meses foram analisadas todas as questões, desde o
ordenamento do território, às disposições, pelo respeito pelas orientações estatais para a
construção de edifícios escolares, etc.

- Infelizmente, não se conseguiu que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia
fosse instalado nesses terrenos, que eram os únicos da zona que eram propriedade do
Município.
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- Passou-se, então, a estudar a solução de se instalar o centro escolar em
terrenos privados, também localizados perto da EB 2.3 de Atouguia da Baleia,
recorrendo à realização de uma unidade de execução, tendo havido um esforço
partilhado entre a Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia na
negociação.

- A elaboração de uma unidade de execução é um processo muito moroso, que
obedece a muitas tramitações e prazos.

- Não concorda que se coloque a questão dos sete anos como foi colocada.
- Todos se lembram que o ex-ministro Miguel Relvas transferiu do Programa

Operacional do Centro para o Programa Impulso Jovem 50 milhões de euros. Motivo
por que houve um prazo tão dilatado sem abertura de candidaturas.

- Na época, quem fazia a abertura de concurso era a OesteCIM, mas essa
situação foi alterada.

- A informação que foi dada, em Coimbra, na reunião de 6 de dezembro de
2012, era uma consequência da insatisfação de não haver abertura de concursos.

- Este processo de candidatura foi tratado como todos os outros processos de
candidatura, não tendo havido nenhum projeto preterido em favor de outros.

- A Câmara Municipal trabalhou afincadamente em todas as candidaturas do
concelho, incluindo as da Parceria para a Regeneração Urbana, pelos benefícios que
trazem para toda a comunidade.

- Aceita todos os pontos da recomendação que é proposta pelo Partido Social
Democrata, mas discorda do termo repúdio, que é utilizado no parágrafo introdutório.

- Mesmo que a Assembleia Municipal não aprove esta recomendação, a Câmara
Municipal segui-la-á, porque já era sua intenção fazer o que está na recomendação,
acrescentando-lhe a disponibilidade para participar nos fóruns que forem constituídos
para acompanhamento deste processo.

- Após a receção do ofício do Programa Mais Centro que dava conhecimento da
não admissão da candidatura, o que fez foi manifestar, em diversos momentos, a
dificuldade que estavam a sentir na aprovação da candidatura.

- A Câmara Municipal não poderia lançar um concurso de empreitada quando
não estavam asseguradas as condições financeiras para desenvolver a obra.

- Na semana passada, numa reunião na OesteCIM, onde esteve o senhor
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida, ficou bem
explicita a distinção entre quais são os níveis de educação suscetíveis de merecerem
prioridade no próximo quadro de apoio comunitário. Ou seja, será dada prioridade à
educação pré-escolar e ao primeiro ciclo do ensino básico.

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

da Câmara, disse que:
- O projeto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia está aprovado pela Câmara

Municipal e é da autoria da Coligação Democrática Unitária.
- Ninguém, até ao ano de 2006, defendeu qualquer centro escolar.
- O senhor Vítor Mamede, que foi vereador da Câmara Municipal e responsável

pelo Pelouro da Educação, desenvolveu, a partir do ano 2001, três ideias de projeto para
a EB1 de Atouguia da Baleia, que deram origem à aprovação de um projeto final, no
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ano de 2005.
- O projeto referido no ponto anterior não era para um centro escolar, porque

não tinha um conjunto de valências que o atual projeto tem, o que é natural, porque, na
altura, essa não era uma questão essencial.

- A Coligação Democrática Unitária não quis fazer a remodelação da EB1 de
Atouguia da Baleia, porque entendeu, e continua a entender, que a vila de Atouguia da
Baleia, por tudo o que já foi hoje dito, nomeadamente pelo número de alunos que tem,
necessita de um centro escolar.

- Ele e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em
estreita colaboração, trataram do processo, iniciado em 31 de maio de 2010, para
viabilizar a unidade de execução dos terrenos.

- Durante dois anos negociaram com proprietários de oito terrenos, inicialmente
eram nove terrenos, mas não houve condições para negociar com os proprietários de
um dos terrenos da estrema da unidade de execução.

- As negociações com os proprietários dos terrenos terminaram em 31 de
outubro de 2013.

- As negociações não terminaram mais cedo porque alguns proprietários não
tinham títulos de propriedade dos terrenos.

- No mandato 2005/2009, os senhores vereadores Paulo Rodrigues e Francisco
Salvador defendiam que se deveria remodelar a EB1 de Atouguia da Baleia e não
construir um centro escolar.

- Após a homologação da Carta Educativa, houve quatro hipóteses de
localização para o centro escolar, e não se conseguia consenso.

- Em 2010, foi aberto o concurso para o projeto de arquitetura do Centro Escolar
de Atouguia da Baleia.

- Em 12 de julho de 2011, a Câmara Municipal aprovou o estudo prévio.
- Em 11 de julho de 2012, a Câmara Municipal aprovou o projeto de arquitetura.
- Em fevereiro de 2013, a Câmara Municipal aprovou os projetos de

especialidades.
- Era inevitável este período entre 2008 e 2013, porque sem unidade de execução

não há terrenos e a elaboração de um projeto de arquitetura para um equipamento
deste tipo demora algum tempo.

- Após a apresentação da candidatura, informou o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia de que não havia garantia da sua
aprovação.

- Todas as dúvidas que estão a ser levantadas foram discutidas pela Câmara
Municipal, no dia 28 de outubro, aquando da aprovação da candidatura.

- É lamentável que a abertura do concurso para o cofinanciamento tenha sido
feita em plena campanha eleitoral para os órgãos das autarquias locais.

- O prazo para apresentação de candidaturas foi de 14 de setembro a 30 de
outubro de 2014, tendo sido criadas todas as condições para que a candidatura do
Centro Escolar de Atouguia da Baleia fosse aprovada na reunião da Câmara Municipal
de 28 de outubro.

- A Câmara Municipal, na reunião de 28 de outubro de 2013, foi informada de
que a unidade de execução não seria aprovada, naquele dia, porque não havia a
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garantia da aprovação da candidatura, e de que havia a questão da maturidade do
processo de empreitada.

- Nos concursos anteriores para candidaturas de centros escolares, a questão da
maturidade não foi colocada, e este facto não foi hoje referido pelos membros da
Assembleia Municipal.

- Neste concurso, havia menos disponibilidade financeira, porque o ex-ministro
Miguel Relvas transferiu as verbas para o Programa Impulso Jovem, e, por isso, as
regras foram alteradas.

- O Programa Impulso Jovem não foi um sucesso e o dinheiro que era para estas
intervenções de grande importância não existe.

- O que o senhor Paulo Rodrigues disse, de que, em determinada altura, foi
colocado, em sede de Câmara Municipal, perante a necessidade de se aprovarem
intenções de candidaturas, é verdade.

- O pedido de se apresentarem intenções de candidaturas foi efetuado, pela
Direção Regional de Educação, “em cima do joelho”.

- Essas intenções de candidaturas ao QREN foram enviadas no dia 2 de janeiro
de 2008, e foram rejeitadas.

- Esta é a segunda vez que rejeitam uma candidatura para cofinanciamento da
construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

João Gomes (PS):
Disse que, pelo que foi dito pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária,

eles fizeram tudo bem feito, os outros é que fizeram tudo mal, mas a realidade é que as
outras candidaturas foram todas aprovadas e a apresentada pela Câmara Municipal de
Peniche não foi. Acrescentou que esta não aprovação não é consequência da presidência
da Câmara Municipal ser da Coligação Democrática Unitária, porque a presidência da
Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço também é da Coligação Democrática
Unitária e conseguiu aprovar candidaturas, como outras câmaras municipais da CDU,
porque fizeram as coisas devidamente e com tempo.

Afirmou que este processo foi todo mal feito e mal encaminhado e deu no que
deu, pelo que os senhores da CDU têm de assumir as suas responsabilidades e pedir
desculpa aos outros.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Após ter ouvido as três forças políticas, informou que a recomendação

apresentada pelo Partido Social Democrata seria votada na segunda reunião desta
sessão.

MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :

Deliberação n.º 3/2014: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
que os trabalhos desta sessão prosseguirão no dia vinte e sete de fevereiro 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.
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APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :

Deliberação n.º 4/2014: 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 duas horas do dia vinte e sete de fevereiro, a senhora Presidente da Mesa
da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou
a presente ata, que eu, , 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.


