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ATA  N.º  6/2014 
 

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  S E T E M B R O  D A  
A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 6  D E  S E T E M B R O  2 0 1 4 :  
 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD) e Paulo Jorge Leal Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente 
e Segundo Secretário da Mesa, dos senhores Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e 
António Filipe Monteiro Victória (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de 
Freguesias Peniche e de Serra d'El-Rei, Afonso do Rosário Costa Clara e Pedro Alexandre 
Lourenço Barata, Secretários das Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e de Ferrel, 
respetivamente, e dos senhores Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala 
Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), 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), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), 
Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS), Licínio Pereira 
(CDU), Marcelino Lourenço Pereira (PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) 
reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1.º - 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 e discussão do ponto de situação do processo para 
construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

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

4. Apreciação do parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre as 
contas do Município; 

5. Apreciação do parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre as 
contas dos Serviços Municipalizados; 

6. Apreciação e votação do pedido de autorização para contratação de 
empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia 
da Baleia, conhecido como Loja dos Vala; 

7. Apreciação e votação do Regulamento Municipal para Licenciamento 
das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche; 

8. Apreciação e votação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do 
Município de Peniche para o ano de 2014; 

9. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal, 
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conforme o artigo 64.º da LOE para 2014, para contratação de mais 12 Técnicos Superiores 
no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2014/2015 e 
para contratação de 1 Técnico Superior e de 2 Assistentes Técnicos através do recurso a 
reservas de recrutamento. 

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

Os senhores Afonso Clara (PSD) e Pedro Barata (PS) encontravam-se a substituir 
os senhores presidentes das Juntas da Freguesia de Atouguia da Baleia e de Ferrel, ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Marcelino Pereira (PSD) e Humberto Ferreira 
(PS) encontravam-se a substituir os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), José 
António Leitão da Silva (PSD) e Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) que comunicaram a 
sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. A 
senhora Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), por ser o membro que se seguia na 
respetiva lista, também comunicou a sua ausência. 

Não compareceu à reunião o senhor Américo de Araújo Gonçalves (PS), tendo a 
Mesa informado que havia considerado a falta justificada, nos termos da alínea j) do n.º 
1 do artigo 29.ºdo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 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 Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), 
Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Cristina 
Maria Luís Leitão (PSD). 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Primeiro Secretário da Mesa, 

senhor Américo de Araújo Gonçalves (PS), a senhora Presidente da Mesa solicitou ao 
representante do grupo do Partido Socialista que indicasse um substituto, nos termos do 
n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, tendo sido indicado a senhora Anabela Correia Dias 
(PS) que, de imediato, assumiu funções na Mesa. 

 
PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 
Foram presentes as atas n.os 4/2014 e 5/2014, das reuniões realizadas nos dias 26 

de junho e 28 de julho de 2014, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os 
respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia 
Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 
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seguintes resultados: 
 
Ata n.º 4/2014 – Aprovada, por maioria, com sete abstenções, dos senhores 

Licínio Pereira (CDU), Ana Maia (CDU), Afonso Clara (PSD), Marcelino Pereira (PSD), 
Anabela Dias (PS), Humberto Ferreira (PS) e Pedro Barata (PS), e dezassete votos a favor, 
dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes. 

Ata n.º 5/2014 – Aprovada, por maioria, com cinco abstenções, dos senhores 
Licínio Pereira (CDU), Ana Maia (CDU), Afonso Clara (PSD), Marcelino Pereira (PSD) e 
Pedro Barata (PS), e dezanove votos a favor, dos restantes membros da Assembleia 
Municipal presentes. 

 
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. 

 
De seguida, usou da palavra a senhora Presidente da Mesa, Maria João Avelar 

(PSD): 
Deu conhecimento da visita efetuada pelos órgãos do Município às principais 

obras municipais em curso no concelho, que se realizou no dia 20 de setembro de 2014, 
que classificou como útil e interessante, onde houve oportunidade de trocar impressões 
e colocar questões ao executivo, bem como aos técnicos municipais que acompanham 
estas obras.  

Disse tratar-se de uma oportunidade pouco participada, por parte dos membros 
da Assembleia Municipal, não obstante o interesse do programa para a Assembleia 
Municipal. 

Agradeceu aos senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal a 
organização da visita e aos técnicos do Município que a acompanharam. 

Agradeceu, também, à senhora Secretária da Junta de Freguesia da Serra d’El-
Rei, à funcionária da EB 1 de Serra d’El-Rei, à Professora Coordenadora da EB 1 de 
Atouguia da Baleia e ao Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, senhor Raul Santos, 
a disponibilidade e a utilidade que demostraram durante a visita. 

Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que agradecesse aos serviços 
municipais, em nome dos que participaram na visita, pela colaboração que prestaram. 

 
MOÇÕES ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  SAUDAÇÃO ,  PROTESTO 

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

seguintes intervenções: 
 
Ademar Marques (PSD): 
Em nome da bancada do PSD, felicitou a senhora Natália Rocha (PS), por ter sido 

mãe de uma menina. 
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José Amador (CDU): 
Leu a seguinte saudação: 
«SAUDAÇÃO 
Cumprido que estará no próximo dia 29 o primeiro ano deste terceiro mandato da CDU 

à frente dos destinos do Concelho de Peniche. Mesmo num quadro em que são conhecidas as 
dificuldades que se colocam às autarquias, o executivo CDU soube mobilizar os recursos 
disponíveis em nome do desenvolvimento do território e bem-estar da população do Concelho. 
Exemplos dessa ação consequente e positiva não faltam, mas permitimo-nos salientar alguns que 
nos merecem particulares felicitações:  

- A redução substancial da divida da Câmara Municipal de Peniche, que está hoje em 
patamares de inequívoca sustentabilidade. 

- A continuação da intervenção no parque escolar, que faz com que tenhamos hoje 
condições de excelência nas escolas do nosso Concelho e um arranque do ano escolar pautado pela 
normalidade. 

- Uma época balnear marcada por uma afluência considerável de veraneantes e pela 
ausência de incidentes assacáveis à esfera de ação da autarquia. 

- A continuação do investimento em obras de vital importância para a salubridade e 
segurança da população, como é o caso da 2.ª fase da obra de saneamento de Ferrel. 

- A concretização da sexta edição do Campeonato Mundial de Surf em Peniche, com o 
inquestionável impacto a vários níveis que daí advém e num contexto de competitividade cada vez 
mais intenso. 

- A consolidação de estratégias de defesa e consolidação do nosso património, de que são 
óbvios exemplos a Mostra Internacional de rendas de Bilros e a iniciativa pedagógica As Rendas 
Vão à Escola.   

Muitas outras seriam as marcas de boa governação que poderíamos apontar, mas cremos 
que as que enunciámos a título de exemplo são elucidativas. A CDU, pela forma como tem 
conduzido a sua ação, confirma o lema que mereceu a confiança dos eleitores: trabalho, honestidade 
e competência. O nosso território e as pessoas que dele fruem, só têm a ganhar com isso. Parabéns 
ao Executivo. Parabéns à CDU. 

Peniche, 26 de setembro de 2014 
O Grupo Municipal da CDU» 
 
OUTROS ASSUNTOS DE IN TERESSE PARA A AUTAR QUIA :  
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 
 
Célia Martins (PSD): 
Agradeceu à Mesa da Assembleia Municipal a iniciativa e ao Executivo a 

organização de uma visita às principais obras municipais que se encontram em curso e 
aos técnicos que disponibilizaram o seu tempo pessoal para acompanhar esta visita. 

Lamentou a fraca adesão dos membros da Assembleia Municipal, talvez pelo 
convite ter chegado em cima da hora, no entanto, gostaria de deixar uma palavra de 
apreço relativamente à importância destas ações entre os dois órgãos. 

Disse que, na sequência da visita que foi feita às obras, questionou o senhor Vice-
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Presidente da Câmara da existência de algum caso de presença de amianto em escolas do 
concelho, para além da EB1 de Atouguia da Baleia, ao que este respondeu prontamente 
que não e que já estava resolvida a situação da escola de Atouguia da Baleia. 

Continuou dizendo que soube mais tarde, através das notícias, que tinha sido 
elaborado um estudo, pela DECO, sobre o assunto e que o Agrupamento de Escolas de 
Peniche estava incluído na lista de escolas que possuíam placas de amianto deterioradas 
e com risco de libertação de fibras perigosas. 

Acrescentou que a notícia havia-lhe suscitado algumas questões, nomeadamente 
sobre a existência de informações mais detalhadas sobre o estudo, a remoção de amianto 
mencionada estar relacionada com o levantamento feito pela DECO e sobre que escolas 
apresentaram aquele material e quando foi feita essa remoção. 

Realçou uma recomendação feita pela DECO, de sensibilização aos responsáveis 
das escolas, para abertura frequente das janelas. 

 
José Amador (CDU): 
Chamou a atenção para a paragem biológica à pesca da sardinha, imposta pelo 

Ministério da Agricultura e do Mar, através da portaria n.º 188A/2014, de 19 de setembro, 
com o objetivo de criar condições de renovação de stock de sardinha, na medida em que 
a atividade socioeconómica do concelho de Peniche ainda é muito dependente, a 
montante e a jusante, da pesca. Acrescentou que a pesca de outras espécies pode ser feita, 
no entanto, aquando da venda dessas espécies, essas são significativamente 
desvalorizadas, não havendo rendimentos suficientes para os profissionais da pesca. 
Disse, ainda, que para além da paragem biológica, que termina a 31 de dezembro, existe 
ainda a época do defeso, o que implica uma paragem dos barcos, até março ou abril, 
tornando-se numa situação insustentável. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sugeriu que se acompanhe o assunto referido pelo senhor José Amador, 

considerando-o de extrema importância e uma preocupação para Peniche. 
Solicitou esclarecimentos mais detalhados sobre a existência de amianto em 

algumas escolas do concelho. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Será transmitido aos técnicos que acompanharam a visita às principais obras 

municipais o reconhecimento expresso pela senhora Célia Martins. 
- Tinha sido surpreendente a notícia da existência de amianto em algumas 

estruturas das escolas de Peniche, uma vez que à Câmara Municipal, não chegou 
qualquer relatório referente ao estudo elaborado pela DECO. Acrescentou que a notícia 
se reportava à EB 1.2.3 de Peniche, cuja gestão é da competência do Ministério da 
Educação e não do Município, no entanto, foram efetuados esclarecimentos junto da 
Escola e do Conselho Geral e tomadas outras medidas no sentido de esclarecer esta 
questão.  

- A questão da pesca tem sido acompanhada por todos os membros da Câmara, 
sendo percetível o enquadramento ao nível da sustentabilidade do recurso, verificando-
se, de facto, uma diminuição da captura, situação que se reflete também nas unidades 
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industriais, que fazem o aprovisionamento de matéria-prima e a satisfação de 
encomendas a partir de outros países. 

- Era esperada, por parte da organização de produtores e da respetiva associação, 
a aprovação e publicação da portaria do regime de apoio às paralisações temporárias, que 
enquadra o apoio social, no sentido de fortalecer a defesa dos rendimentos dos 
profissionais da pesca. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo à senhora Célia Martins, por indicação da senhora Presidente da 

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que: 
- A DECO tinha contratado uma empresa para fazer um estudo sobre amianto 

nas escolas.  
- Esse estudo tinha tido lugar, no início do ano, na escola em causa, no concelho 

de Peniche e que a Câmara Municipal não tinha sido ouvida nem achada em todo este 
processo. Apenas a direção do Agrupamento tinha conhecimento do estudo e foi 
informada do resultado na semana passada. 

- Em 2008, a Câmara fez um levantamento sobre a situação em cada uma das 
escolas, relativamente à existência de amianto em algumas das suas estruturas, que 
entregou ao Ministério da Educação, apontando para problemas de erros de 
conceção/construção bem como a necessidade de intervenção nessa área. 

- Em relação ao que foi respondido à senhora Célia Martins, aquando da visita à 
EB1 de Atouguia da Baleia, prende-se com o facto de, das 18 escolas do primeiro ciclo 
que são da responsabilidade do Município de Peniche, a única que tinha esse problema 
era a EB1 de Atouguia da Baleia, que tinha sido intervencionada no mês de agosto, para 
retirar o amianto. Nas restantes escolas, que são exclusivamente da responsabilidade da 
Administração Central, a Câmara está impedida de fazer qualquer tipo de intervenção, a 
não ser que seja a pedido do Governo da República. 

- Reuniu-se, no dia 24 de setembro, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
de Peniche, onde se aprovou uma proposta, que foi posteriormente enviada, no sentido 
de exigir ao Governo que fossem tomadas medidas, nomeadamente, a deslocação de 
técnicos ao local para que se realizem obras. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- As pontes do fosso da muralha de Peniche, entretanto construídas ou 

reconstruídas, têm as guardas aparentemente inseguras, principalmente em dias de 
chuva e de vento, devido à sua dimensão, e alguns munícipes já o questionaram sobre a 
possibilidade de haver uma correção, no sentido de minimizar essa insegurança. 

- Sobre a circulação conjunta de veículos e peões, na Ponte Velha, alguns 
munícipes questionaram-no sobre a possibilidade de colocação de sinalização para 
consciencialização dos automobilistas para o facto de os peões estarem mais 
desprotegidos relativamente aos automobilistas, ou a construção de lombas ou passeios 
mais elevados, que proporcionassem uma redução da velocidade e separação da 
circulação.  

- Os munícipes manifestam a preocupação de haver pouca iluminação na Ponte 
Velha e na ponte pedonal do Parque Baluarte e de existirem animais roedores no espaço, 
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não arranjado, entre o final do espelho de água e os portões de Peniche de Cima, situação 
que, enquanto não fica resolvida com a segunda fase das obras do fosso da muralha, 
deveria ser considerada.  

- Na localidade de Coimbrã, freguesia de Atouguia da Baleia, existe uma 
urbanização, aparentemente concluída, com acesso vedado, caixotes do lixo e candeeiros, 
contígua à urbanização das Romeiras, onde o vasto conjunto de candeeiros estão acesos 
todas as noites, situação que gera um consumo significativo de energia, para um local 
onde ninguém tem acesso, quando existem outros locais, já referidos em sessões 
anteriores, como a rotunda de Porto de Lobos e a de acesso ao IP6 pela Serra d’El-Rei, 
que necessitam de iluminação. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que, em virtude das dificuldades financeiras ou prioridades existentes, 

compreende-se que a segunda fase da obra do fosso da muralha não seja exequível de 
momento, no entanto, este projeto não acaba com a execução da primeira fase, pelo que 
seria importante a elaboração de um projeto de preparação da obra, com o objetivo de se 
saber o que vai acontecer nesta segunda fase, e de forma a ter tudo preparado para, 
quando houver disponibilidade, avançar-se. 

Lamentou o facto de ter sido gasto tanto dinheiro com a primeira fase da obra do 
fosso da muralha e não ser feito um aproveitamento do espelho de água existente. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Julga que todos concordam com a importância que a obra do fosso da muralha 

teve e que se trata de uma grande conquista, apesar do acordo que previa a execução da 
obra ter tardado. 

- A intervenção no fosso da muralha foi efetuada no quadro da Regeneração 
Urbana, no entanto, o próximo quadro comunitário de apoio, designado por Portugal 
2020, irá ter uma lógica completamente diferente da existente até agora. O novo quadro 
comunitário não vai considerar como prioridade a regeneração urbana, pelo que se 
aguarda que o Programa Operacional da Região Centro indique qual a forma de 
intervenção para aquele local. 

- Enquanto Presidente de Câmara, no atual quadro de programação financeira, 
gostaria, e acha que é possível, que se execute a segunda fase de intervenção no fosso da 
muralha. Esta intervenção, no que respeita à parceria, seria efetuada de uma forma 
diferente, ao invés do que havia sido feito na primeira fase, onde o Município se 
substituiu ao IPTM enquanto dono da obra. Agora, e tendo em conta as considerações 
feitas sobre próximo quadro comunitário de apoio, onde é dada primazia às intervenções 
da iniciativa privada e das empresas, a intervenção seguiria um caminho de investimento 
maioritariamente privado.  

- As questões das condições de segurança, colocadas relativamente à ponte 
localizada junto à Capitania, foram verificadas no decurso da obra, tendo sido adotada a 
solução que tecnicamente foi considerada a mais adequada do ponto de vista da 
segurança, contudo subscreve que possa haver melhorias a outros níveis.  

- Na situação da Ponte Velha, poderia considerar-se o reforço da sinalética, de 
uma forma mais apelativa, mas que em relação à iluminação, julga ser suficiente.  
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- Relativamente à questão da iluminação na urbanização existente na Coimbrã, 
iria tomar nota para verificação e acolher a sugestão dada pelo senhor Paulo Rodrigues. 

- De acordo com a informação que o senhor Vice-Presidente da Câmara tinha 
feito chegar, em relação à iluminação na rotunda de acesso ao IP6, foi enviada para a EDP 
e Estradas de Portugal uma solicitação no sentido de resolver essa situação, na medida 
em que a zona em questão não é da responsabilidade do Município de Peniche, por 
pertencer ao concelho de Óbidos, no entanto, iria ser solicitado aos serviços, uma vez 
mais, que fosse enviada essa solicitação. 

  
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que gostaria de ver mais debatidas as ideias existentes para zona 

envolvente do fosso da muralha, nomeadamente ao nível do ordenamento, sem que 
houvesse a necessidade de aguardar pelo quadro comunitário de apoio.  

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que o Executivo Municipal tem a responsabilidade de estabelecer 

diretrizes, relativamente ao que é exequível para a zona envolvente ao fosso da muralha, 
até como forma de orientar e incentivar a iniciativa privada. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Referiu que o que foi dito pela senhora Presidente da Mesa e pelo senhor Paulo 

Balau vem, precisamente, no seguimento do que foi dito pela professora Fernanda Paula 
Oliveira, numa reunião da Câmara Municipal, sobre a gestão urbanística ativa e 
estratégica por parte dos municípios, o que nos últimos anos não se tem verificado em 
Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a questão que se coloca, relativamente à envolvente do fosso da 

muralha, é saber como é que se irá conjugar o que gostaríamos de ter no local com o que 
era suscetível de vir a ser financiado e partilhado no seu investimento. 

Comprometeu-se a, durante o mês de novembro, com base na publicação do que 
vier a ser o Programa Operacional e com um melhor esclarecimento relativamente ao 
Programa, serem debatidas as ideias existentes para o espaço envolvente ao fosso da 
muralha.  

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que, tendo a educação sido uma marca distinta no concelho, gostaria de 

saudar a Câmara Municipal pelas obras realizadas nas escolas de Serra d’El-Rei, 
Atouguia da Baleia e Ferrel. 

Questionou sobre a providência cautelar interposta pela Câmara Municipal, 
relativamente à decisão de encerramento das escolas tomada pelo Governo. 

Disse que gostaria de realçar a questão da Mostra Internacional das Rendas de 
Bilros, que leva o nome da cidade e do concelho a um patamar de conhecimento, quer 
regional quer internacional, não deixando de referir, igualmente, a realização da sexta 
etapa do Mundial de Surf, em Peniche, pelo sexto ano consecutivo, que tem o mesmo 
efeito, no que toca à divulgação da região.  
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que julga existir unanimidade na Câmara Municipal relativamente à 

questão e processo de encerramento das escolas.  
No que respeitava à providência cautelar interposta pela Câmara Municipal, 

informou que foi recebida, no dia 26 de setembro de 2014, à tarde, uma informação, 
enviada pelo advogado que foi constituído representante da Câmara, nesta matéria, onde 
era descrita a decisão que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria tinha tomado.  

Esclareceu que, após a fase de reconhecimento por parte do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria, relativamente aos argumentos que o Município tinha 
invocado em relação ao encerramento das escolas, será notificado o Ministério da 
Educação, com o objetivo de o mesmo retroceder na sua decisão.  

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

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que a decisão tomada, pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de aceitação do requerimento da providência 
cautelar se considera ser de grande importância para a luta que é travada, de manutenção 
de duas escolas do Concelho e que segundo a interpretação do advogado contratado pela 
Câmara Municipal, abre portas para outro tipo de ações, por parte do Município, apesar 
de todos os constrangimentos. Acrescentou que, relativamente a este processo, ele 
próprio, se irá empenhar para que a tomada de decisão, por parte do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria, seja a que todos desejam, uma vez que encerrar estas 
duas escolas será “matar” duas aldeias. 

 
João Gomes (PS): 
Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara, disse que gostaria 

de fazer uma correção, uma vez que, nesta fase, não se pode dizer que haja uma decisão 
a favor do Município por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, mas sim 
uma aceitação da ação colocada pelo Município, que visava suspender o que havia sido 
determinado pelo Governo e a decisão de notificação do Ministério da Educação. 

Referiu que, relativamente à elaboração da peça, que se tratava de uma peça feita 
cuidadosamente, bem elaborada e sucinta. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que, apesar da decisão tomada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Leiria não ter um carácter vinculativo, não queria deixar de se congratular pela decisão, 
desejando a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que as escolas em questão 
retomassem a sua atividade. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Queria reafirmar que o Partido Social Democrata estava inteiramente de acordo 

com a interposição da providência cautelar e contra o encerramento das duas escolas. 
- De facto, e tal como havia sido dito pelo senhor João Gomes, o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria não se pronunciou sobre o mérito da questão, 
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simplesmente tinha admitido a tramite da providência cautelar, o que é uma boa notícia, 
na medida em que a maioria das providências cautelares são recusadas. 

- A propósito da intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara, quando disse 
que o encerramento das escolas iria “matar” duas aldeias, julga que a questão essencial 
que se coloca, no momento, não será essa, na medida em que é do conhecimento que, 
futuramente, com a construção do Centro Escolar da Atouguia da Baleia, as escolas das 
pequenas aldeias irão fechar, pelo que a luta é no sentido de proporcionar às crianças 
melhores condições do que as que a decisão do Ministério da Educação lhes dá. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a atenção e trabalho de todos iria, com toda a certeza, virar-se, neste 

ano letivo, para a defesa das escolas no que toca ao seu encerramento, bem como, a 
preparação do caminho, para que, brevemente, fosse dado início às obras do Centro 
Escolar da Atouguia da Baleia. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo aos senhores João Gomes e Ademar Marques, por indicação da 

senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que: 
- Sobre a questão do encerramento das escolas, o dado relevante da presente 

sessão da Assembleia Municipal era a decisão tomada pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria, que permitirá acalentar esperanças e desenvolver outro tipo de ações, 
com o objetivo de conseguir o grande resultado final de manter as duas escolas a 
funcionar. 

- A construção do Centro Escolar da Atouguia da Baleia é um objetivo central a 
cumprir pelo Executivo, com garantia desde a aprovação do PAEL pela Câmara 
Municipal e pela Assembleia Municipal, no entanto, com esperança de financiamento 
através do quadro comunitário de apoio. 

- Faz o convite ao senhor Ademar Marques para o acompanhar numa visita às 
escolas, durante os intervalos, com o objetivo de verificar a alegria das crianças a brincar, 
situação que não se verifica hoje nas escolas dos Bôlhos e dos Casais de Mestre Mendo. 
Sublinhou que a isto se chama acabar com uma parte essencial da vida destas aldeias. 

- A construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, de facto, resolve um 
conjunto de problemas da comunidade educativa que está descentralizada pela freguesia 
de Atouguia da Baleia, no entanto, a decisão parte sempre dos encarregados de educação 
de colocarem, ou não, os filhos no Centro Escolar. 

- Não entende o encerramento da escola dos Casais Brancos, na medida em que 
é uma escola cujo sucesso educativo é relevante e isto provou-se com a sua classificação 
no ranking das escolas do primeiro ciclo, ao qual o Ministério da Educação tem acesso. 

- Relativamente ao funcionamento das escolas do primeiro ciclo, os municípios 
suportam a maioria dos encargos, conforme decretado pelo Governo da República, 
nomeadamente manutenção e funcionamento dos edifícios e limpeza, cabendo ao 
Governo apenas o vencimento dos professores. Com o encerramento destas duas escolas 
o Governo poupa ao não pagar dois vencimentos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, não obstante a não emissão de opinião por parte da bancada do 
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Partido Social Democrata, agradeciam e tomariam nota da explicação e opinião dada pelo 
senhor Vice-Presidente da Câmara. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que o seu alerta vai ao encontro de não se considerar que foi decidida 

alguma coisa relativamente ao assunto do encerramento das escolas, uma vez que, nesta 
fase, ocorreu unicamente a aceitação da providência cautelar, faltando ainda o decorrer 
do processo principal, numa fase posterior. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a questão fundamental é garantir que, para já e nos próximos anos, as 

escolas não fechem, para que haja tempo de criar a opção de uma melhor escola.  
 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que é importante ressalvar a existência de um sinal de esperança, de uma 

vitória, que não ainda a desejada, relativamente ao assunto do encerramento das escolas, 
uma vez que a providência cautelar tinha sido aceite pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria, caso contrário, o assunto estaria resolvido.  

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que interpretava o sentimento de todas as bancadas e do Executivo, na 

medida em que tinha sido uma vitória importante. Acrescentou que, agora, é necessário 
trabalhar até ao resultado final, desejado por todos, e que é neste sentido que caminham, 
para uma solução de imediato e de futuro, com condições dignas. 

 
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: 

 
Marina Anastácio: 
Agradeceu o apoio dado pelo Município, relativamente à decisão tomada pelo 

Ministério da Educação, de encerramento das escolas, e manifestou contentamento pela 
aceitação da providência cautelar, por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria. 

Disse que gostaria de saber, segundo a lei, qual a área ideal que uma sala de aula 
deve ter, de forma a proporcionar o bem-estar das crianças, bem como qual a área da sala 
de aula da escola do Lugar da Estrada. 

Perguntou quando serão limpas as dunas situadas entre as praias de Superturbos 
e Consolação, que se encontram cheias de lixo. 

 
Helena Santos: 
Disse que: 
- Em nome dos restantes encarregados de educação da EB1 do Casal da Vala, 
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queria agradecer ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, todo o 
empenho demonstrado em relação à providência cautelar e todo o trabalho realizado nas 
obras do parque escolar do concelho, bem como ao vereador Jorge Gonçalves, por todo o 
apoio relativamente ao assunto. 

- Embora mantida a luta, através de deslocações ao Ministério da Educação e da 
elaboração de abaixo-assinados, contra o encerramento da escola do Casal da Vala, que 
apresenta todas as condições físicas e pedagógicas para o percurso escolar pretendido, 
ainda não tinham obtido qualquer informação sobre as razões que levaram a esse 
encerramento.  

- Julgavam não ter tido todo o apoio necessário, por parte da autarquia e, 
principalmente, por parte do Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia, por quem 
foram completamente ignorados.  

- Sentiam que tinham sido forçados a colocarem os filhos na escola do Lugar da 
Estrada e gostariam de saber o porquê de não existirem outras alternativas, uma vez que, 
a Escola não oferece condições. 

- Gostariam também de saber o porquê da convocação de técnicos para 
averiguação da presença de amianto em algumas estruturas das escolas e da não 
convocação de técnicos para averiguação das condições das duas escolas em causa, Casal 
da Vala e Lugar da Estrada. 

- Foram obrigados, por iniciativa própria e com caráter provisório, a transferir os 
filhos para uma escola do concelho de Peniche, onde haviam vagas suficientes para se 
manterem juntos. Ficarão a aguardar a resposta do Ministério da Educação e o resultado 
da providência cautelar. 

- Tinham tomado conhecimento que alguns encarregados de educação do Lugar 
da Estrada colocaram os filhos noutras escolas do Concelho, que não a do Lugar da 
Estrada, situação desnecessária, uma vez que, segundo opinião de algumas pessoas, a 
escola reunia todas as condições. 

 
Lina Sousa: 
Disse que gostaria de deixar a sugestão, como parte integrante da direção da 

Associação Recreativa do Casal Moinho, de se juntar o Jardim-de-Infância, que 
atualmente funciona nas instalações da Associação, ao ensino básico do primeiro ciclo 
nas instalações da escola básica do Casal da Vala. Acrescentou que esta junção traria 
vantagens para todos, na medida em que o edifício escolar possui condições para 
sustentar esta opção e a Associação ficaria livre para a realização de futuros eventos, uma 
vez que as crianças do Jardim-de-Infância também utilizam a cozinha da Associação, 
havendo sempre a preocupação, por parte dos responsáveis pela mesma, de deixar a 
cozinha em condições de utilização para as crianças. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que gostaria de saber se estava presente o abaixo-assinado mencionado por 

um dos intervenientes do público, pois teria todo o gosto em assiná-lo, e presumia que 
todos os colegas de bancada também. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
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- Durante o debate, tinha ficado clara a posição da Câmara, relativamente ao 
assunto do encerramento das escolas do concelho, e que agradecia as palavras dedicadas 
à relação de envolvimento do Município neste assunto. 

- As atenções deveriam estar concentradas relativamente à questão da 
providência cautelar e depois na ação concreta, uma vez que existem domínios que não 
são da competência da Câmara Municipal e, por isso, está a contestar-se a decisão tomada 
e não a pronunciar-se sobre qualquer decisão. 

- Relativamente à questão colocada sobre o jardim-de-infância, o recurso 
existente não será nunca mal utilizado, no entanto, julga que fará sentido, no momento, 
concentrarmo-nos na defesa do não encerramento das escolas do Concelho. 

- Em relação à situação apresentada pela senhora Marina Anastácio, 
relativamente às dunas, a zona de costa tem sido limpa, e quanto à duna existente entre 
o Casal da Vala e o mar, é necessário fazer-se uma verificação, visto não ter conhecimento 
da situação. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Respondendo à senhora Helena Santos, por indicação da senhora Presidente da 

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que a Câmara Municipal não 
consegue explicar as razões por que as escolas do concelho encerraram, porque também 
as desconhece, uma vez que nem sequer foi informada da decisão tomada pelo Governo. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o debate foi demonstrativo da preocupação que existe relativamente 

às razões pelas quais as escolas do concelho encerraram, sendo razões que todos 
buscavam e aguardavam o seu esclarecimento e que trabalharão para o sucesso da ação 
final, cujo requerimento tinha sido aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 
e para que, pelo menos durante este ano letivo, a situação fosse estabilizada. 

Referiu que é importante a união demonstrada nesta causa, sem divergências 
quanto ao entendimento e caminho a seguir, e que a possibilidade, no momento, é de 
garantir a atenção para o assunto e fazer tudo o que estiver ao alcance. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 
1.APRECIAÇÃO DA INFORMA ÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO  FINANCEIRA 

DO MESMO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que, relativamente à situação financeira, se verificava uma diminuição 

global do valor da dívida embora acompanhado de um menor investimento. 
 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que, relativamente à informação do senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, gostaria de ter alguns esclarecimentos sobre três pontos que nela vinham 
versados: 

- Gostaria de ter mais elementos, caso fossem relevantes para Peniche, sobre a 
reunião de 29 de julho, na Oeste CIM, onde o senhor Ministro Poiares Maduro apresentou 
uma proposta de reorganização e descentralização de serviços, e de saber em que medida 
essa descentralização de serviços, é benéfica ou prejudicial;  

- Sobre o projeto Wave-Roller, gostaria de saber qual o ponto de situação; 
- Ponto de situação das intervenções nas arribas. 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- A sua intervenção tinha a ver com a questão da concessão e critérios de 

atribuição de apoios financeiros às associações do concelho e a necessidade de uma 
regulamentação mais equitativa, que premiasse o mérito das associações e o esforço que 
protagonizam no seio da comunidade.  

- Fazendo uma comparação dos valores a serem concedidos a cada coletividade, 
no ano de 2013 e 2014, verificava-se que os valores eram praticamente iguais, apesar dos 
apelos existentes para atribuição de apoios, recorrendo a uma medida mais justa e 
transparente. 

- Relembrava, também, que o estabelecimento de critérios para atribuição de 
apoios financeiros às associações e a definição de novos valores era uma medida proposta 
do PAEL, estando esta medida dada como já implementada gostaria de perceber quais 
os critérios estabelecidos, uma vez que os valores são exatamente os mesmos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que acha preocupante, dada a data atual, não existir ainda um projeto de 

regulamento para atribuição das casas denominadas Abrigo dos Pescadores, na ilha da 
Berlenga para aprovar. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- A reunião que houve na Comunidade Intermunicipal, com o Ministro Poiares 

Maduro, serviu para apresentar o Programa Aproximar, que tem a ver com espaços 
direcionados para o cidadão. A Comunidade Intermunicipal foi desafiada pelo senhor 
Ministro, em constituir-se como comunidade intermunicipal piloto, para 
desenvolvimento deste trabalho. 

- Relativamente ao projeto Wave-Roller, que surgiu, numa primeira fase, no 
âmbito do sétimo programa do quadro da UE, encontra-se fechado, com satisfação dos 
objetivos, tendo sido, por isso, aprovado, em maio, uma nova fase deste projeto, desta 
vez num outro quadro, o programa Nero 300 da UE.  

- Quanto às intervenções nas arribas, estão em fase de concurso as intervenções 
no Baleal, o projeto para São Bernardino está concluído e as intervenções na Consolação 
terminarão em dezembro, se as condições do mar o permitirem. 

- Relativamente à questão da concessão de apoios financeiros às associações do 
concelho, irá ser fornecida mais informação sobre a questão, depois da apresentação que 
a senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro irá fazer sobre o PAEL, 
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no entanto, queria dizer que os apoios concedidos são os mínimos para os custos fixos 
que as associações têm com o seu funcionamento e que foram resultado de reuniões que 
se fizeram com as associações, com o objetivo de se verificar todas as atividades. A 
descriminação positiva, relativamente a outras atividades, será avaliada, pontualmente, 
e de acordo com as solicitações colocadas pelas associações. 

- Foi constatada grande dificuldade na aplicação do regulamento que tinha sido 
aprovado, relativamente à atribuição das casas denominadas Abrigo dos Pescadores, na 
ilha da Berlenga, e por isso a sua revogação pela Assembleia Municipal. 

- Foi determinante, para o sucesso da atribuição dos abrigos, quer na componente 
dos pescadores quer na componente marítimo-turísticas, o envolvimento de uma 
comissão conhecedora da situação, para fornecimento de elementos extremamente 
importantes.  

- Com os contributos da Assembleia Municipal, da Comissão e de mais alguns 
que pudessem surgir, há condições de reescrever o regulamento e de admitir que possa 
haver uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, onde, a par com outros 
assuntos, este possa vir a ser considerado. 

- Que a forma como o assunto foi resolvido, foi para o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social uma garantia de satisfação.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Não tinha colocado em causa os contributos da Comissão, que lhe pareceram 

válidos, apesar de discordar de alguns pontos, nem a forma como foi resolvida a questão, 
que julga ter sido a melhor de acordo com as possibilidades. 

- Tinham reconhecido o mérito da Comissão e que até tinham proposto, em 12 de 
setembro, data posterior à data da reunião marcada para discussão deste assunto, a 
incorporação dos seus contributos no regulamento, como forma de resolução da situação.  

- O que lhe parece importante, no momento, é que os serviços consigam formular, 
com orientação da Câmara, uma proposta que inclua as novas propostas e as já existentes, 
por forma a encontrar-se a melhor solução. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Reiterou a disponibilidade de todos para acompanhar o processo, de forma a 

torná-lo o mais célere possível, dentro do que julgassem conveniente. 
 
José Amador (CDU): 
Disse que, apesar de todos os constrangimentos, a situação financeira do 

Município é motivo de grande satisfação para a bancada da CDU e, por isso, gostaria de 
felicitar a Câmara Municipal de Peniche, na pessoa do seu Presidente, e às equipas por 
ele dirigidas nestes três mandatos. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- A regulamentação mais equitativa, com base no plano de atividades, é um 

procedimento que tem de ser feito anualmente e que julgava não estar concretizado, uma 
vez que são atribuídos, atualmente, subsídios com base em reuniões efetuadas em 2012 
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com as associações. 
- Esta medida deve ser encarada como um incentivo às associações, para um 

maior protagonismo, dinamismo e participação no seio da comunidade, não percebendo 
o porquê de tanta inércia relativamente ao assunto.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Lançava o desafio à senhora Célia Martins ou ao seu Grupo para fazerem uma 

proposta, no sentido de se alterar a forma de atribuição dos subsídios às associações.  
- É preferível manter-se as associações com alguma atividade e premiar as mais 

dinâmicas, do que encerrá-las. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que todos estão de acordo com o facto de ser urgente a resolução da questão 

da atribuição dos subsídios às associações, no entanto, julga que a proposta deve partir 
da Câmara Municipal. 

 
2.APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DO PROCESSO  

PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- A apreciação e discussão do ponto de situação do processo para construção do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia está na ordem de trabalhos pela sua importância e 
a pedido dos senhores membros da Assembleia Municipal. 

- Gostaria de pedir ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, responsável 
pelo Pelouro da Educação, que fizesse um ponto de situação relativamente à 
implementação de uma recomendação efetuada à Câmara Municipal, em 27 de fevereiro 
de 2014, na sessão da Assembleia Municipal efetuada em Atouguia da Baleia. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Após a sessão referida pela senhora Presidente da Mesa, houve a necessidade 

de se efetuar um ponto de situação de todo o processo, nomeadamente com a elaboração 
de uma informação alargada, onde constam todos os factos desde início do processo. 

- Existiam duas situações mais problemáticas, que se prendem com o facto da 
empresa que fez o projeto ter entrado em insolvência e com as alterações que se 
impunham ao nível das obras de infraestruturas, no entanto, o processo está 
encaminhado. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- A informação que os serviços elaboraram, mostra, de uma forma relativamente 
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clara, o porquê da não existência de um centro escolar em Atouguia da Baleia. 
- Não foi feito nada, que seja substantivo, relativamente à unidade de execução, 

desde a resolução aprovada em 27 de fevereiro de 2014. 
- Numa das reuniões, em que esteve presente a professora Fernanda Paula 

Oliveira e abordado o assunto da unidade de execução, havia ficado com a sensação de 
que esta questão já podia ter sido resolvida pela Câmara, há alguns anos, e que não o fez 
por não se ter preocupado em saber o que era necessário fazer para obtenção de uma 
solução que lhe parece relativamente simples. 

- Na área tutelada pela CCDR Centro, existem apenas dois concelhos que não 
beneficiaram dos apoios do QREN para construção de centros escolares, um deles é o de 
Peniche, ficando assim crianças do nosso concelho em piores condições de estudo, quer 
por encerramento de escolas ou de salas de multideficiência. Julga que isto aconteceu por 
culpa da inatividade da Câmara Municipal, relativamente ao assunto. 

- Passou mais de um ano sobre a abertura do último concurso para o quadro 
comunitário que terminou em 2013 e que não há necessidade de esperar pela definição 
do PO Centro para preparação da nova candidatura, uma vez que esse é um ponto 
essencial da recomendação que foi aprovada na Assembleia em fevereiro. 

- Provavelmente, está-se muito próximo da abertura de uma nova candidatura 
ao novo Quadro Comunitário de Apoio, onde haverá menos recursos disponíveis para a 
área em questão, e a Câmara Municipal poderá não ter tudo pronto a tempo e horas, à 
semelhança do que aconteceu anteriormente, sobretudo se continuar com a cadência que 
se verifica da informação. 

- Espera que a Câmara ultrapasse o estado de irresponsabilidade e que se 
empenhe, para que, na primeira oportunidade, a questão da construção do Centro 
Escolar de Atouguia da Baleia seja bem sucedida e para que, daqui a alguns anos, haja 
forma de garantir que as crianças do Concelho tenham oportunidade de escolher uma 
escola com melhores condições. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que: 
- Sendo a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia uma necessidade 

por demais evidente, apelava ao esquecimento de eventuais divergências e de outras 
situações que tenham sucedido ao longo de todo o processo, para que seja levado a cabo 
esse objetivo, para evitar situações como as que ultimamente se tem verificado. 

- A Junta de Freguesia se encontra inteiramente disponível para ajudar, a todos 
os níveis. 

- Manifestava a sua estranheza, relativamente ao desconhecimento que a Junta 
tinha em relação a situações que não se encontram concluídas e clarificadas, 
nomeadamente no que respeitava ao entendimento com alguns proprietários dos 
terrenos para a construção de Centro Escolar e julga ser saudável que fossem chamados 
para participar nessas questões.  

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- A aprovação da unidade de execução do processo para construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia, que é um processo totalmente dependente do executivo, 
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era mais um exemplo evidente da inércia apresentada pelo executivo.  
- Questionava a não formalização da aprovação da delimitação da unidade de 

execução, tendo em conta que a publicação em DR da abertura do período de discussão 
pública foi efetuada em 29 de julho de 2011, tendo decorrido até 7 de setembro de 2011, 
não tendo sido apresentada qualquer sugestão ou reclamação. 

- Questionava ser possível, atualmente, a aprovação de uma unidade de execução 
cuja discussão pública ocorreu há três anos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Não subvertessem aquilo que já havia sido falado, sobre os diferentes pontos de 

vista existentes e as razões da não candidatura, relativamente ao processo de construção 
do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

- Relativamente à unidade de execução, era do conhecimento de todos que, a 
partir do momento da sua constituição, decorrerá um prazo para a concretização de todas 
as infraestruturas.  

- A planificação de todas as intervenções é compatível com a abertura das 
candidaturas, ou seja, aquando o lançamento das candidaturas estarão reunidas todas as 
condições necessárias à construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que julgava que essa questão já estava prevista no orçamento que foi 

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

Câmara, disse que: 
- Gostaria de informar e lembrar que as infraestruturas da EB2.3 de Atouguia da 

Baleia foram concluídas pelo executivo atual, há cerca de ano e meio. Este é um exemplo 
do que não deve ser feito, até mesmo porque houve alteração à lei, onde é obrigatória a 
determinação de um prazo para a execução das infraestruturas. Esta é uma alteração de 
substância relativamente ao passado recente que foi referida pela professora Fernanda 
Paula Oliveira numa das reuniões que haviam tido.  

- Não existe, por parte da Câmara Municipal, inércia alguma, existe sim um 
pensamento bastante objetivo, na medida em que a não tomada de qualquer decisão, 
relativamente ao processo de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, foi 
propositada, devido à informação do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, que transmitiu à Câmara a obrigatoriedade de assunção de compromissos 
no caso de aprovação. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que estavam a confundir unidade de execução com contrato de 

planeamento urbanístico. Esclareceu que o que foi apontado por si na Assembleia 
Municipal foi relativamente à unidade de execução. 

 
Ademar Marques (PSD): 
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Esclareceu que o que havia dito foi que tinha ficado com a sensação que a questão 
referente à unidade de execução, relativamente ao processo de construção do Centro 
Escolar de Atouguia da Baleia, já poderia estar resolvida há mais tempo e que o Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística já podia ter esclarecido, 
telefonicamente, com a professora Fernanda Paula Oliveira, algumas situações, que, na 
sua perspetiva, são de fácil resolução.  

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

Câmara, disse que, relativamente às respostas dos proprietários, já as possuía, assinadas 
e com autorização, no entanto, como ia ser dado seguimento ao processo, seria de bom-
tom informar as pessoas dessa situação e da possibilidade de se dirigirem à Câmara, no 
caso de surgimento de alguma dúvida acerca do processo. Acrescentou que quando se 
fez o ofício para os proprietários dos terrenos, foi informado o senhor Presidente da Junta 
de Freguesia da Atouguia da Baleia de que se estava a fazer. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  
 
Deliberação n.º 40/2014: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

 
ENCERRAMENTO :  
 
Sendo zero horas e cinquenta minutos do dia vinte e sete de setembro, a senhora 

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


