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ATA N.º 4/2014

A T A D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A D E J U N H 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 J U N H O 2 0 1 4 :

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, no edifício-sede
da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, sito na Rua do Jardim
Infantil, na vila e freguesia de Ferrel, 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) e António Filipe Monteiro Victória (CDU),
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e
Serra d'El-Rei, Floriano Serrano Sabino (CDU), Secretário da Junta de Freguesia de
Peniche, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares
Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João
Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro
Balau (PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), 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), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (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 votação da 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da
Despesa, Plano Plurianual de Investimento e Plano de Atividades Municipais para 2014,
da Câmara Municipal;

3. Constituição do Conselho Municipal de Juventude, conforme
proposta apresentada pela Câmara Municipal;

4. Nomeação de representantes a integrar o Conselho Municipal de
Juventude;

5. Apreciação e votação de Regimento para a Assembleia Municipal de
Peniche.

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

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos
trabalhos os senhores Rogério Cação (CDU), durante as saudações iniciais, e Ademar
Marques (PSD), durante o ponto de outros assuntos de interesse para a autarquia do
período de antes da ordem do dia.

O senhor João Gomes (PS) só participou na reunião até às zero horas e quarenta
minutos do dia 27 de junho, altura em que decorria o período de intervenção do
público, e a senhora Natália Rocha só participou na reunião até à uma hora do dia 27 de
junho, altura em que decorria a apreciação do ponto um da ordem de trabalhos.

O senhor Floriano Sabino (CDU) encontrava-se a substituir o senhor presidente
da Junta da Freguesia de Peniche, 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.

A senhora Laura Ganhão (PSD) e o senhor Humberto Ferreira (PS)
encontravam-se a substituir as senhoras Célia Sousa Martins (PSD) e Anabela Correia
Dias (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.

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

A senhora Presidente da Mesa agradeceu ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Ferrel o acolhimento e à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de
Ferrel a disponibilização das suas instalações para a realização desta sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Peniche.

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :

Foi presente a ata n.º 3/2014, da sessão realizada no dia 28 de abril de 2014,
tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido
previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo
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4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963.
Posta à discussão, não se registou qualquer intervenção.
Submetida à votação a ata em apreço, constatou-se a sua aprovação, por

maioria, com quatro abstenções, dos senhores Floriano Sabino (CDU), Pedro Varão
(CDU), Laura Ganhão (PSD) e Humberto Ferreira (PS), e vinte 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.

Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados:

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Deu conhecimento de diversos assuntos tratados pela Mesa da Assembleia

Municipal, desde a última sessão ordinária, nomeadamente a reprivatização da
Empresa Geral de Fomento e os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Municipal de
Acompanhamento do Hospital de Peniche.

Paulo Rodrigues (PSD):
Perguntou se o senhor Etelvino Gabriel, de Serra d'El-Rei, já obteve resposta às

missivas dirigidas ao senhor Presidente da Câmara, relativas a um problema de águas
que entram na sua casa.

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, disse que se trata de um assunto
que está a ser acompanhado diretamente pelo Departamento de Obras Municipais do
Município de Peniche, tendo havido já duas deslocações ao local com a presença do
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei e do senhor Etelvino Gabriel.

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

PESAR :

A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as
seguintes intervenções:
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Rogério Cação (CDU):
Apresentou, verbalmente, os votos de saudação e o voto de louvor que se

transcrevem:
- Um voto de saudação à Freguesia de Ferrel, particularmente à Junta de

Freguesia e às associações culturais, sociais, recreativas e desportivas e as empresas,
pela passagem de mais um aniversário da elevação a vila.

- Um voto de saudação à Freguesia de Serra d'El-Rei, particularmente à Junta de
Freguesia, extensiva a todas a agremiações culturais, sociais, recreativas e desportivas e
ao tecido empresarial, pela passagem de mais um aniversário da elevação a vila.

- Um voto de louvor à atleta de alta competição de badmington Telma Santos,
pela conquista do campeonato nacional daquela modalidade.

Henrique Estelinha (CDU):
Disse que o Partido Socialista se associa aos votos apresentados pelo senhor

Rogério Cação.
Apresentou, verbalmente, o voto de congratulação que se transcreve:
- Ao celebrar o terceiro aniversário da elevação de Ferrel a vila, o Partido

Socialista apresenta um voto de congratulação assinalando a justiça exercida com a
aprovação deste ato pela Assembleia da República, a 22 de junho de 2011. Queremos
manifestar e registar o contributo de Ferrel e da sua população para o desenvolvimento
económico e social do concelho de Peniche. Exemplo de luta contra a instalação de uma
central nuclear e exemplo no contributo para a melhoria das condições de vida neste
território, Ferrel e a sua população são um exemplo da importância da existência de
uma sociedade civil viva, coesa e determinada.

José Leitão (PSD):
Disse que o Partido Social Democrata subscreve os votos apresentados pelos

senhores Rogério Cação e Henrique Estrelinha.
Apresentou, verbalmente, os votos de saudação que se transcrevem:
- Um voto de saudação aos Bombeiros Voluntários de Peniche pela celebração

do seu octogésimo quinto aniversário, ocorrido na semana passada.
- Um voto de saudação ao Clube Naval de Peniche pela construção e

inauguração do seu novo edifício sede.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Felicitou o GPS – Gabinete de Proximidade para a Sustentabilidade,

particularmente a senhora Vereadora Clara Abrantes pelo trabalho que tem realizado.

Rogério Cação (CDU):
Disse que a Coligação Democrática Unitária subscreve a felicitação ao GPS –
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Gabinete de Proximidade para a Sustentabilidade e os votos de saudação apresentados
pelo senhor José Leitão.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que, à semelhança das bancadas partidárias, também a Mesa subscreve

todos os votos apresentados, sublinhando que as coletividades são um sinal da
vitalidade do concelho.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA :

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

Henrique Estrelinha (PS):
Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara:
- Já existe uma resposta para a questão que colocou, na sessão ordinária de

abril, relativa à proteção legal da Fonte do Rosário, em Peniche?
- Já está definido o modelo de gestão do Centro de Alto Rendimento do Surf?
- Qual o ponto de situação do processo do Centro Escolar de Atouguia da

Baleia?
- Qual o ponto de situação do processo para a construção de sanitários de apoio

ao Mercado Abastecedor de Peniche?
- Qual o ponto de situação do processo de ordenamento do estacionamento

junto à praia do Beleal?
- Qual o ponto de situação do processo de beneficiação da EB1 de Ferrel?
- Qual o ponto de situação do processo de restabelecimento da iluminação no

acesso à ilha do Baleal?

Paulo Rodrigues (PSD):
Elogiou o arranjo que foi executado no adro da igreja de Nossa Senhora da

Guia, em Ferrel, com verbas provenientes da festa da vila.
Sublinhou a importância que a festa de Ferrel tem alcançado ao nível regional.
Sugeriu que a gestão do parque de merendas do Pinhal Municipal do Vale

Grande seja feita pela Junta de Freguesia de Ferrel.
Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara:
- Existe a intenção do Município fazer obras de requalificação no Largo de

Nossa Senhora da Guia, em Ferrel?
- Qual o ponto de situação do processo de construção dos depósitos elevados de

água e das infraestruturas de saneamento de Ferrel?
- Tem havido desmatação e limpeza no Pinhal Municipal do Vale Grande?
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- Existe algum plano para que exista um local específico para o depósito de
resíduos orgânicos provenientes das empresas que tratam produtos hortícolas?

- Qual o ponto de situação do processo para instalação de um parque de
campismo rural, em parte de um prédio rústico, sito junto à Rua do Cataló, no sítio do
Ninho do Corvo, em Ferrel?

- O Município não consegue persuadir a Capitania para que a zona da praia do
Baleal junto à ilha seja concessionada e tenha nadador salvador?

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que:
- Não tem, ainda, elementos sobre a classificação da Fonte do Rosário e solicitou

ao Departamento Administrativo e Financeiro, através do Setor de Cultura, que,
posteriormente, preste uma informação à Assembleia Municipal.

- A constituição da Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento
do Surf será um dos assuntos que a Câmara Municipal irá apreciar na sua próxima
reunião ordinária.

- O projeto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia está concluído, podendo
ser lançado o concurso de empreitada, mas no âmbito do novo quadro comunitário de
apoio, existindo a perspetiva de que, até final do corrente ano, possam ser apresentadas
as candidaturas para o cofinanciamento.

- Na sequência de um protocolo celebrado com a Agência Portuguesa do
Ambiente, o Município irá fazer algumas obras junto à costa, para reparação dos
estragos causados pelas intempéries de inverno, onde está incluída a iluminação do
acesso à ilha do Baleal.

Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que:
- É intenção da Coligação Democrática Unitária que as obras de requalificação

do Largo de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, sejam realizadas durante o atual
mandato autárquico.

- A resolução dos problemas de água e saneamento de Ferrel são uma
prioridade do Município, tendo sido concretizada a primeira fase da ampliação da rede
de esgotos domésticos e pluviais de Ferrel, em setembro de 2013, com ligação à rede da
empresa Águas do Oeste, estando previsto que a segunda fase tenha início ainda no
corrente ano.

- Não existe ainda nenhuma decisão sobre a gestão do Pinhal Municipal do Vale
Grande, podendo ser equacionadas duas soluções: ou o Município continua com a
gestão, ou concessionará a gestão a uma empresa especializada. Acrescentou que,
considerando o estado dos pinheiros, está a ser estudada a hipótese de relocalizar o
parque de merendas.

- Pensa envolver o Instituto Superior de Agronomia na análise do problema do
depósito de resíduos orgânicos provenientes das empresas que tratam produtos
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hortícolas, para se encontrar uma solução o mais adequada possível.
- A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal já reconheceram a instalação

do parque de campismo rural como um investimento de interesse municipal.
Acrescentou que o impedimento ao desenvolvimento do processo é a classe de espaços,
uma vez que se tratam de terrenos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN) e na
Reserva Agrícola Nacional (RAN), sobre as quais os órgãos do Município não têm
competências. Informou que os técnicos do Município e da empresa promotora têm
reunido para encontrarem uma solução que não ocupe solos classificados como REN ou
RAN.

- As concessões de praia são atribuídas pela Agência Portuguesa do Ambiente,
a quem irá colocar a questão da concessão daquela zona da praia do Baleal.

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

Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que:
- Tiveram início, no dia 16 de junho de 2014, as obras de requalificação das

escolas básicas de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei.
- O processo da gestão dos parques de estacionamento está a ser analisado pela

Câmara Municipal.
- A Câmara Municipal está a analisar, na globalidade, todos os assuntos

relacionados com o Mercado Municipal e com o Mercado Abastecedor.

Américo Gonçalves (PS):
Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara:
- Como será feita a limpeza de praias durante a presente época balnear?
- Qual o ponto de situação da obra de construção dos estabelecimentos

comerciais de apoio ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo?
- O que pensa a Câmara Municipal fazer relativamente à intenção de

encerramento das EB1 do Casal da Vala e dos Casais Brancos e para onde serão
encaminhados os alunos?

- O Regime de Fruta Escolar irá continuar no próximo ano letivo?
- Quanto gastou o Município com o Regime de Fruta Escolar e quanto recebeu

de comparticipação?

José Leitão (PSD):
Manifestou a sua satisfação pessoal e agradecimento pela forma como a

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro e a sua equipa apresentaram
todo o trabalho relativo ao PAEL à respetiva Comissão de Acompanhamento.

Paulo Balau (PSD):
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Referiu-se ao mau estado dos ecopontos existentes no concelho e sugeriu a
colocação de recipientes enterrados, como já o tinha feito a senhora Cristina Leitão, no
mandato anterior, para melhorar o aspeto estético daqueles equipamentos e zona
envolvente.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Agradeceu ao senhor Paulo Rodrigues as questões que colocou sobre a

Freguesia de Ferrel.
Solicitou que seja melhorado o ecoponto existente à entrada da ilha do Baleal e

a zona que o envolve.
Manifestou a recetividade da Junta de Freguesia de Ferrel para fazer a gestão

do parque de merendas do Pinhal Municipal do Vale Grande.

Ademar Marques (PSD):
Cumprimentou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel e a

população da vila, referindo que se trata de uma população que é conhecida pela sua
motivação, pelo empreendedorismo e pela capacidade de concretizar os projetos.
Acrescentou que se vê em Ferrel desenvolvimento económico e investimento, se calhar,
mais do que noutras freguesias do concelho, e que quando a motivação se concretiza na
melhoria da vida das pessoas, independentemente do apoio das autarquias locais, ou
seja, muitos projetos de Ferrel têm sido concretizados pela vontade das populações, do
dinheiro que se consegue nas festas de Nossa Senhora da Guia, o que é absolutamente
notável e digno de ser sublinhado na Assembleia Municipal.

Disse que a Avenida do Mar, em Casais do Baleal e Ferrel, e a ciclovia que lhe
está paralela são um mau exemplo em termos de segurança para peões e para veículos,
nomeadamente por não existir uma barreira entre as duas vias e os acessos a garagens
serem muito elevados o que obriga a rampas prolongadas para a via dos veículos.

Referiu a necessidade de se embelezar as zonas de praia e os seus acessos, para
tornar o concelho mais atraente turisticamente.

Perguntou qual o ponto de situação do processo de aprovação do Regulamento
Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo
no Município de Peniche.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que:
- Foi lançado um concurso para aquisição do serviço de limpeza das praias, que

custará cerca de sessenta e quatro mil euros ao Município, estando, neste momento, a
limpeza a ser garantida pelos serviços do Município.

- A Câmara Municipal, desde que foi colocada a questão do encerramento das
escolas, tem tido uma atitude bastante combativa, para evitar encerramentos.
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Agradeceu ao senhor José Leitão as palavras dirigidas à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro e à sua equipa.

Agradeceu ao senhor Jorge Abrantes, Chefe do seu Gabinete, o
acompanhamento que tem feito ao processo do PAEL.

Disse ao senhor Paulo Balau que todos gostariam de ter ilhas ecológicas no
concelho, mas é um grande investimento, pelo custo que cada uma tem. Acrescentou
que será equacionada a colocação de duas ilhas ecológicas, no próximo ano, uma delas
na Avenida do Mar, em Peniche.

Disse que comunga das preocupações do senhor Ademar Marques sobre os
acessos às praias, nomeadamente para defesa dos cordões dunares. Informou que a
Oeste CIM colocou para o próximo quadro comunitário de apoio a qualificação do
litoral.

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

Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que:
- Neste momento, o Departamento de Obras Municipais do Município de

Peniche está a executar obras nas EB1 de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei, no
Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, no Fórum Multiusos de Serra d'El-Rei e
construção dos estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque Municipal de
Campismo e Caravanismo, em Peniche, indo, em breve, iniciar obras no Bairro do Vale
Verde, também em Peniche. Acrescentou que, para além da execução de obras, os
trabalhadores do Departamento de Obras Municipais também dão resposta a uma série
de solicitações de caráter social, cultural, recreativo e desportivo, nomeadamente no
apoio a festas e provas desportivas realizadas no concelho, de iniciativa municipal ou
não.

- A posição da Câmara Municipal é firme e determinada: Não ao encerramento
de qualquer escola, neste momento, no concelho de Peniche.

- Existe um acordo com a tutela, que prevê que apenas se encerrariam escolas
após a entrada em funcionamento do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

- A tutela não negociou com o Município o encerramento de escolas no corrente
ano.

- Em caso de encerramento das EB1, os alunos dos Casais Brancos terão de ir
para Reinaldes, com o inconveniente de terem de atravessar a EN 114 e de a EB1 de
Reinaldes não ter refeitório, e os alunos do Casal da Vala terão de ir para o Lugar da
Estrada, que não tem capacidade para ter mais alunos.

- Irá propor à Câmara Municipal que solicite à tutela uma licença transitória
para o funcionamento das EB1 dos Casais Brancos e do Casal da Vala no ano letivo
2014/2015.

- Relativamente ao Regime de Fruta Escolar, é um projeto da União Europeia,
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com comparticipação comunitária, tendo o Município de Peniche sido pioneiro, em
2010, e suportando, anualmente, um custo de cerca de dois mil e quinhentos euros.

Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que o Regulamento Municipal
para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no
Município de Peniche esteve em audiência prévia, que foram enviados alguns
contributos, que estão a ser analisados internamente, e que a Assembleia Municipal terá
de voltar a discutir o assunto.

Solicitou ao senhor Ademar Marques que lhe remeta, por escrito, o que este
considera que são os aspetos que devem ser melhorados na ciclovia paralela à Avenida
do Mar, em Casais do Baleal e Ferrel.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que lhe fará chegar a ata

da presente sessão, onde estarão registadas as observações do senhor Ademar Marques
sobre a ciclovia.

Ademar Marques (PSD):
Relativamente à ciclovia, disse que os principais aspetos são: As rampas para

facilitar o acesso de veículos a garagens ou outras vias, o asfalto, a largura das vias e
não haver uma guarda na ciclovia.

Esclareceu que se queria referir ao embelezamento das zonas circundantes dos
principais acessos às praias, nomeadamente nas zonas de bar ou a zona que envolve a
capela de Santo Estêvão, na ilha do Baleal, que poderia ter uma barreira simples para
evitar o estacionamento encostado à capela, e não tanto aos acessos sobre o cordão
dunar, não obstante ser também uma questão importante.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Informou que existe um projeto para se reabilitar a zona que envolve a capela

de Santo Estêvão, mas a complexidade dos projetos, por vezes, tornam as obras
demasiado caras, o que inviabiliza a sua execução imediata, pelo que intervenções mais
pequenas, mas que delimitam, são operacionais. Acrescentou que é o caso daquele
espaço, existe um projeto lindíssimo, com um determinado custo, e, se calhar, com
umas delimitações, como disse o senhor Ademar Marques, resolve-se, um bocado, o
problema. Disse que ficava a nota, relativamente à ermida.

Ademar Marques (PSD):
Relativamente ao Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades

de Campismo Ocasional e Caravanismo no Município de Peniche, perguntou se as
questões que foram levantadas são fundamentais e se justificam que seja reaberto o
procedimento na Assembleia Municipal. Solicitou informação sobre as questões mais
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relevantes que foram suscitadas.

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

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que:
- Não dispõe de informação sobre as questões mais relevantes que foram

suscitadas, mas estão a ser analisadas pelo Gabinete Jurídico e subirão à reunião da
Câmara Municipal para, depois, serem remetidas à Assembleia Municipal.

- Recebeu, há pouco, a informação de que a Federação Nacional de Campismo
enviou um e-mail a dizer que está disponível para dar os seus contributos. Esclareceu
que esses contributos foram solicitados, pelos serviços do Município, aquando do início
da elaboração da proposta de regulamento.

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:

Pedro Barata:
Apresentou-se como Presidente da Direção da União Juvenil de Ferrel (UJF) e

disse que:
- No dia 6 de janeiro de 2014, a UJF dirigiu uma carta ao senhor Presidente da

Junta de Freguesia informando que era sua intenção realizar uma festa de verão, nos
dias 4 e 5 de julho, em Casais do Baleal.

- No dia 8 de janeiro de 2014, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Ferrel respondeu, por ofício, informando que não via qualquer inconveniente para a
realização da referida festa.

- No dia 16 de janeiro de 2014, a UJF enviou à Câmara Municipal um
requerimento para licenciamento do evento. Na mesma data, foi enviada uma carta ao
senhor Presidente da Câmara a justificar o pedido de licenciamento tão
atempadamente.

- No dia 29 de janeiro de 2014, a Junta de Freguesia solicitou à Câmara
Municipal que desse andamento ao processo o mais rapidamente possível.

- No dia 6 de maio de 2014, a senhora Presidente da Associação Joias de Ferrel
(AJF) telefonou ao Presidente da UJF a informar que a AJF tencionava realizar um
evento, no Baleal, nos dias 4 e 5 de julho de 2014, e a solicitar que a UJF alterasse a data
da sua festa.

- No dia 13 de maio de 2014, a senhora Presidente da AJF informou a UJF que
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iria realizar uma festa no Baleal, uma semana antes da festa da UJF, porque teve a ajuda
do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador.

- No dia 26 de maio de 2014, foi questionado em reunião da Câmara Municipal
o facto do evento da AJF já estar a ser publicitado sem estar licenciado pela Câmara
Municipal.

- No dia 27 de maio de 2014, a AJF apresenta na Câmara Municipal o pedido de
licenciamento para a sua festa, a realizar nos dias 27 e 28 de junho de 2014.

Colocou as seguintes questões:
- Se todas as coletividades decidirem colocar a publicidade na rua antes do

licenciamento têm a garantia de ter o licenciamento aprovado pela Câmara Municipal?
- A Câmara Municipal vai licenciar tudo o que é obra feita?
- A Câmara Municipal vai licenciar um evento para um espaço onde proíbe a

venda ambulante, alegando que o terreno se destina exclusivamente a estacionamento?
- Os vendedores ambulantes não têm direitos?
- A Câmara Municipal de Peniche entende que são exequíveis duas festas na

mesma localidade com apenas cinco dias de intervalo?
- Será que o mais correto é chegar aos responsáveis pela Câmara Municipal

através de telemóvel em vez de cumprir as regras burocráticas impostas pela Câmara
Municipal?

- Em 2013, aquando da realização de evento idêntico, foi sugerido pela Câmara
Municipal à UJF que a data não coincidisse com a Corrida das Fogueiras, este ano já
pode coincidir?

- Dois eventos seguidos, no Baleal, não poderão ser prejudiciais para o comércio
do Baleal?

- Em 2013, aquando da festa de passagem de ano, realizada no baleal, o senhor
Presidente da Câmara manifestou desagrado por haver publicidade sem que o evento
estivesse licenciado, mas este ano já pôde haver publicidade a um evento sem este estar
licenciado pela Câmara Municipal?

Informou que a UJF entregou, em 17 de junho de 2014, na Câmara Municipal, o
plano de segurança e o plano de emergência da festa, mas só o fez por respeito pela
Câmara Municipal, pelos serviços do Município e pelo processo, porque a UJF já
decidiu que não irá realizar a festa, por ser contra a realização de dois eventos, no
mesmo local e separados por poucos dias.

Referiu que a UJF tem experiência na realização de eventos e conhece os
requisitos necessários, pelo que agradece a prontidão dos serviços do Município que
solicitaram o referido plano por várias vezes, mas o que a UJF queria era que os serviços
tivessem essa prontidão em tempo útil, ou seja, desde fevereiro.

Manifestou a disponibilidade da UJF em colaborar com qualquer outra
instituição, inclusive a Câmara Municipal.
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Henrique Estrelinha (PS):
Disse que:
- É salutar a existência de diversas associações e que estas desenvolvam

trabalho e tenham iniciativas.
- O que está em causa é o tratamento diferente entre associações.
- Uns entregam documentos na Câmara Municipal e não veem o processo

aprovado, outros não entregam documentos e recebem uma mensagem telefónica a
dizer que têm tudo aprovado.

- Pelo que ouviu, há qualquer coisa que não funciona bem.
- Se se vai permitir a realização de uma festa no dia da Corrida das Fogueiras,

há uma incoerência em relação ao que se disse no ano passado.
- Gostaria de saber se, por ocasião da festa, irá haver isenção de horário de

funcionamento dos bares situados junto ao estacionamento da praia do Baleal.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- Gostaria de conhecer melhor o processo para se pronunciar.
- A UJF tem todo o direito de alertar para o que, a seu ver, não corre bem e deve

ser corrigido.
- Preocupa-o que haja duas organizações em Ferrel que não se entendem.
- O mais importante é que as duas organizações se entendam e criem sinergias,

sem perderem a sua identidade.
- Os procedimentos administrativos têm se ser iguais para todos e, se não

foram, é necessário saber porque não foram e, no mínimo, fazer com que isso não se
repita.

- Caso tenha havido diferenciamento, é necessário saber se ele foi propositado
ou por lapso.

- As questões devem ser decididas em tempo útil, por isso deve haver
celeridade na gestão dos processos, sendo certo que, por vezes, os meios disponíveis
não correspondem à urgência necessária.

Américo Gonçalves (PS):
Perguntou qual é o papel da Junta de Freguesia de Ferrel na situação

apresentada pela UJF.

Paulo Balau (PSD):
Disse que:
- Depreendeu das intervenções dos senhores Rogério Cação e Américo

Gonçalves que o ónus é das associações e da Junta de Freguesia, quando se trata de uma
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questão de procedimento.
- É necessário apurar porque é que uma associação que faz o procedimento todo

correto não consegue o licenciamento de um evento e outra associação consegue o
licenciamento, com caráter de urgência, porque já publicitou o evento.

- Se calhar, as coisas foram subvertidas para que fosse outra associação a
promover o evento.

- Se houve erro na gestão do procedimento, quem errou tem de o assumir.

Henrique Estrelinha (PS):
Disse que concorda com o senhor Paulo Balau quando este diz que parece que

estão a transferir o ónus para as associações, quando se trata de uma questão de
procedimento.

Rogério Cação (CDU):
Disse que com a sua intervenção não pretendeu fazer reverter o ónus da

situação para as organizações envolvidas, limitando-se a sugerir que se entendam e que
caso tivesse havido diferenciação de tratamento com prejuízo de alguma delas, situação
sobre a qual não se pronunciava por não estar de posse de toda a informação, essa
situação teria de ser devidamente esclarecida e resolvida.

Paulo Balau (PSD):
Disse que o senhor Rogério Cação começou a sua intervenção pelo

desentendimento entre as associações, dando a transparecer que essa é a origem do
problema. Acrescentou que primeiro trata-se do problema e depois faz-se a sugestão.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que, oportunamente, para além dos

esclarecimentos que possa prestar agora, faça chegar à Assembleia Municipal mais
informações sobre este processo para que seja analisado em outra sessão da Assembleia
Municipal ou noutro momento conveniente, para que a Assembleia Municipal possa
assegurar que os procedimentos do Município são iguais para todos.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Da parte da Câmara Municipal ou do serviço que gere este tipo de

procedimentos não houve qualquer discriminação.
- As decisões sobre o licenciamento de festas é da Câmara Municipal, sendo

competência do Presidente da Câmara Municipal o agendamento do assunto na ordem
do dia da reunião da Câmara Municipal, após os serviços terem informado que todo o
procedimento está conforme.
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- A Câmara Municipal está disponível para prestar todos esclarecimentos que a
Assembleia Municipal entenda solicitar.

- A responsabilidade da publicidade dos eventos não é da Câmara Municipal.
- A decisão sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais é

da competência da Câmara Municipal.

Vítor Mamede (PS):
Propôs que a Câmara Municipal informe a Assembleia Municipal sobre o

assunto, num tempo razoavelmente curto, e que, na próxima sessão da Assembleia
Municipal, o mesmo seja tratado.

Ademar Marques (PSD):
Solicitou que o senhor Presidente da Câmara justifique, sucintamente, o que

aconteceu.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Disse que:
- A Junta de Freguesia tenta coordenar todos os eventos que ocorrem na

freguesia.
- Deve ser a Câmara Municipal a solicitar os pareceres externos sobre a

realização dos eventos e deve ser célere nessa solicitação.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Não obstante a legislação prever que o pedido de licenciamento é feito através

da apresentação de requerimento, devidamente instruído, sendo liminarmente rejeitado
se não estiver acompanhado de todos os elementos instrutórios cuja junção é
obrigatória, a Câmara Municipal não rejeita os pedidos que não trazem os pareceres das
entidades externas, mas, pelo contrário solicita esses pareceres.

- Relativamente ao requerimento apresentado pela UJF, em 31 de janeiro de
2014, que não vinha acompanhado de parecer da Guarda Nacional Republicana (GNR),
conforme estipula o artigo 41.º do Regulamento de Atividades Diversas do Município
de Peniche, os serviços do Município solicitaram esse parecer, no dia 13 de fevereiro de
2014, assim como o parecer da Capitania do Porto de Peniche.

- No dia 23 de março de 2014, foi recebido parecer da Capitania, favorável,
desde que efetuado policiamento pela GNR e pela Polícia Marítima (PM). No que diz
respeito à PM, deveriam requerer o policiamento por dois agentes.

- No dia 1 de abril de 2014, foi dado conhecimento ao senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Ferrel do ponto de situação do processo, através de correio
eletrónico.
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- Em 2 de junho de 2014, a Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro informou que ainda se aguardava o parecer da GNR, que, entretanto, foi
enviado nesse dia à Câmara Municipal, por correio eletrónico.

- Em 17 de junho de 2014, a UJF entregou na Câmara Municipal o plano de
segurança e o plano de emergência da festa.

- Está muito tranquilo com o processo porque, em ambos os casos, a 2 de junho
de 2014, os requerimentos ainda não tinham sido encaminhados para o Presidente da
Câmara, por ainda não estarem devidamente instruídos.

Emanuel Henriques:
Solicitou esclarecimentos sobre o não cumprimento, por parte da Câmara

Municipal, do que está estabelecido no Regulamento de Atribuição das Casas
denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga, nomeadamente
quanto ao cumprimento de prazos, exclusão dos mariscadores e exclusão do senhor
Bernardo Oliveira Teófilo.

Henrique Estrelinha (PS):
Perguntou porque não foram cumpridos os prazos estabelecidos,

nomeadamente quanto ao anúncio dos resultados provisórios, que deveria ter tido
lugar até ao dia 15 de setembro de 2013.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- Assume a responsabilidade pelo erro de se ter feito o regulamento e celebrado

o acordo com a Segurança Social, que é a proprietária das casas, sem que as mesmas
estivessem devolutas.

- Como as casas estavam indevidamente ocupadas não puderam ser entregues a
outros candidatos.

- Considerando que historicamente os abrigos sempre foram utilizados por
pescadores e proprietários de barcos que faziam as visitas às grutas, hoje denominados
por marítimo turísticas, e que nunca foram atribuídos abrigos a
pescadores/mariscadores, a Câmara Municipal, em 3 de setembro de 2013, no anterior
mandato autárquico, deliberou não atribuir os abrigos aos pescadores que constavam
da listagem dos apanhadores de percebes, por contrariar a razão histórica de atribuição
dos abrigos ao longo dos anos, bem como o espírito do regulamento para atribuição dos
mesmos.

- Em 16 de junho de 2014, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três
votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática
Unitária, e quatro abstenções, dos Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social
Democrata, homologar a lista de classificação com os resultados provisórios do
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concurso para atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de
2014.

- Neste momento, o processo está em audiência prévia e qualquer concorrente
pode entregar as reclamações que entender.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que envie à Assembleia Municipal os

elementos do processo e o resultado da audiência prévia.

Vítor Mamede (PS):
Disse que:
- O senhor Presidente da Câmara tinha até 15 de outubro de 2013 para

apresentar à Câmara Municipal a lista definitiva da classificação dos candidatos para
homologação.

- O Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos
Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga, aprovado pela Assembleia Municipal de Peniche,
foi desrespeitado pela Câmara Municipal.

- É necessário que seja esclarecido se a Assembleia Municipal está disponível
para aprovar regulamentos que não são cumpridos.

Ademar Marques (PSD):
Disse que:
- Para a questão em discussão é irrelevante saber quem é a proprietária das

casas, uma vez que existe um protocolo e um regulamento que devem ser respeitados e
cumpridos.

- O Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos
Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga foi aprovado pela Assembleia Municipal e foi
objeto de um trabalho árduo dos senhores Rogério Cação e Cristina Leitão e,
posteriormente, por si próprio e pelo senhor Henrique Bertino.

- Durante a elaboração do Regulamento foi levantada a possibilidade de,
posteriormente, se ter de fazer alterações, uma vez que era a primeira vez que se
abordava o assunto e poderiam ser detetadas dificuldades na sua aplicabilidade.

- Se não se aplica o Regulamento, não se fica a saber se este é funcional.

Américo Gonçalves (PS):
Disse que a audiência dos interessados pode anular um procedimento deste

tipo, por não cumprimento do Regulamento.

Paulo Balau (PSD):
Perguntou quantas listas de classificação houve para o concurso.
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
O senhor Presidente da Câmara disse que a lista agora publicada é a primeira

deste anúncio, porque houve muitas reclamações a uma outra lista.

Tiago Teófilo:
Perguntou que pontuação teve o seu pai na lista de classificação com os

resultados provisórios do concurso para atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha
da Berlenga, para o ano de 2014, que foi publicada.

Solicitou esclarecimentos sobre a sua candidatura, nomeadamente quanto ao
facto de ser armador e pescador.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Solicitou que o munícipe apresente as suas questões por escrito, uma vez que

está a decorrer o período de audiência prévia.

Sendo zero horas e quarenta minutos do dia 27 de junho de 2014, o senhor João
Gomes (PS) saiu da reunião.

Emanuel Noivo:
Felicitou a Câmara Municipal pelas obras que estão a ser realizadas na EB1 de

Ferrel.
Solicitou a colocação de lombas de segurança na rua do salão, em Ferrel, e a

retificação da localização de uma passadeira.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que a Câmara Municipal, com o apoio da Junta de Freguesia, irá analisar

as solicitações feitas pelo munícipe.

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 :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Vítor Mamede (PS):
Na sequência da participação do senhor Presidente da Câmara numa reunião
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dos autarcas dos municípios servidos pela empresa de Valorsul com o senhor Ministro
do Ambiente, sobre a privatização da Empresa Geral de Fomento, perguntou quais os
desenvolvimentos deste processo.

Paulo Rodrigues (PSD):
Perguntou se, na sequência da revisão que está a ser efetuada ao POOC – Plano

de Ordenamento da Orla Costeira, o trabalho já realizado para as Unidades Operativas
de Planeamento e Gestão será aproveitado, nomeadamente a n.º 9 (Baleal), e qual a
reformulação que se vais fazer. Sugeriu que a referida UOPG 9 inclua toda a zona
Almagreira/Baleal.

Perguntou qual o ponto de situação do Plano de Urbanização de Ferrel e do
Plano de Urbanização do Baleal.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Vítor Mamede, disse que a generalidade dos

municípios está contra a privatização da Empresa Geral de Fomento e,
consequentemente, contra a privatização da Valorsul. Informou que o Governo da
República está a avançar com a privatização e alguns municípios estão a entregar
providências cautelares, tendo algumas sido rejeitadas. Referiu a eventualidade dos
municípios servidos pela Valorsul, em conjunto, entregarem também uma providência
cautelar.

Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que está a ser preparada uma
sessão temática da Assembleia Municipal sobre planeamento urbanístico. Informou que
nenhum do trabalho já realizado no âmbito do POOC está perdido e referiu que faz
sentido incluir a zona da Almagreira na revisão do POOC. Deu conhecimento que a
Câmara Municipal enviou um documento à tutela, de que irá disponibilizar uma cópia
à Assembleia Municipal, relativo à revisão do POOC.

Sendo uma hora do dia 27 de junho de 2014, a senhora Natália Rocha (PS) saiu
da reunião.

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E

DA DESPESA , PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E PLANO DE

ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA 2014, DA CÂMARA MUNICIPAL :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por
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unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2014, que consiste
na segunda revisão ao Orçamento da Receita, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao
Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014, para
reforçar as rubricas das despesas com pessoal, reforçar a rubrica de aquisição de bens
de capital, para a aquisição de um edifício, sito em Atouguia da Baleia, e reforçar a
rubrica da aquisição do referido imóvel, em contrapartida da rubrica de aquisição de
outros investimentos, devendo ser reposto aquando da aprovação do empréstimo.

Américo Gonçalves (PS):
Disse que:
- Há uns anos, o Município de Peniche comprou um edifício para instalar os

serviços da Freguesia de Serra d'El-Rei, recorrendo a um empréstimo bancário.
- A Junta de Freguesia de Ferrel também já falou da necessidade de se comprar

uma casa e um terreno adjacentes às suas instalações.
- Não tem nada contra a compra de imóveis, mas é contra a contração de

empréstimos para se comprar imóveis.
- A proposta fala no valor de aquisição do imóvel, mas não quantifica o valor

necessário para a sua reparação.
- A proposta refere a possibilidade de se constituírem três lotes de terreno no

logradouro do prédio, cujo valor da venda poderá amortizar o investimento efetuado
na compra do imóvel, mas todos sabem a dificuldade que atualmente existe na venda
de lotes de terreno para construção.

- A proposta não refere qual o valor que o proprietário atribui ao imóvel, mas
apenas o valor resultante de uma avaliação externa que a autarquia solicitou.

- Não entende porque é que a autarquia não espera pela venda do imóvel e,
depois, utilize o direito de preferência para a sua aquisição.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Disse que:
- Aquando da aprovação do empréstimo para a aquisição de um edifício para

instalar os serviços da Freguesia de Serra d'El-Rei, sublinhou a necessidade do
Município também contemplar a Freguesia de Ferrel com a aquisição de um imóvel.

- Existe a necessidade de se adquirir terrenos junto à EB1 de Ferrel para se
poder construir um Núcleo Escolar, o que permitirá a demolição de um edifício escolar
para ampliação do Largo de Nossa Senhora da Guia.

- Gostava de saber se a Câmara Municipal mantém a intenção de adquirir o
terreno junto à EB1 de Ferrel, que, não sendo utilizado como Núcleo Escolar, poderá ser
utilizado como jardim, preservando a casa histórica que lá existe.

- Mantém a esperança de que o Município, em breve, adquirirá um terreno para
a Freguesia de Ferrel.
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Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- Não é uma questão fácil de analisar, considerando a crise económica que se

vive.
- Há vários fatores que deveriam ser ponderados e um deles é certamente a

questão da oportunidade, devendo a gestão dessa mesma oportunidade ter o devido
peso na decisão a tomar.

- Tem-se protelado muitas coisas necessárias no concelho por não haver
dinheiro, mas está-se a assumir mais um encargo.

- O edifício tem um valor histórico que também deve ser ponderado.
- Preocupa-o o que vai acontecer quando for necessário recuperar o edifício.
- É uma oportunidade e faz sentido o argumento de que a Freguesia de

Atouguia da Baleia precisa de um espaço condigno.
- Concorda com algumas das questões levantadas pelo senhor Américo

Gonçalves.
- Faz sentido a intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de

Ferrel, porque deve haver equidade entre os territórios.

Ademar Marques (PSD):
Disse que:
- É uma decisão difícil, mas é uma gestão da oportunidade.
- O edifício não é de interesse público, mas é classificado pelo Direção Geral do

património Cultural e, há uns anos, beneficiou de fundos públicos para a beneficiação
da fachada.

- O Edifício tem um elevado potencial de utilização pela Junta de Freguesia e de
fruição pelas pessoas de Atouguia da Baleia.

- Espera que, no futuro, a beneficiação do edifício seja comparticipada por
fundos públicos.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- O senhor Presidente da Junta de Freguesia sabe bem do grande envolvimento

da Câmara Municipal para tentar adquirir o terreno junto à EB1 de Ferrel, mas a
proprietária solicitou 850 mil pelo terreno, um valor escandalosamente exagerado
relativamente ao que estava em causa.

- Entende as questões que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel
colocou e a Câmara Municipal irá interpretá-las e, num quadro de oportunidade, de
utilização e de justificação, tentará encontrar, em cada momento, o envolvimento que a
Câmara Municipal pode ter. Fica essa disponibilidade da Câmara Municipal.
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- A avaliação foi feita por um avaliador oficial e é um valor que vai ao encontro
do valor da proposta do proprietário.

- A solução para os terrenos do logradouro do prédio será encontrada na
relação com a Junta de Freguesia.

Américo Gonçalves (PS):
- Perguntou qual o valor previsto para a reparação do edifício.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que, neste momento, não existem garantias de financiamento externo para

a recuperação do edifício, mas tudo será feito para que esse financiamento exista, como
aconteceu com o edifício que era propriedade do senhor António da Conceição Bento,
sito em Peniche, cujo processo de aquisição se iniciou no final dos anos noventa do
século passado e, só agora, se consegui financiamento, quer para a aquisição quer para
a sua recuperação.

Deliberação n.º 33/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com um voto contra, do senhor Américo Gonçalves (PS), duas abstenções, dos
senhores José Amador (CDU) e Mariana Rocha (CDU), e dezoito votos a favor, dos
restantes membros da Assembleia Municipal presentes na sala, aprovar a segunda
revisão ao Orçamento da Receita, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município de Peniche para o ano de 2014.

Os senhores Carlos Nicandro (CDU) e Henrique Estrelinha (PS) não estavam
presentes na sala durante a votação deste assunto.

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado
em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de
19 de agosto.

O senhor José Amador (CDU) entregou a seguinte declaração de voto:
«Declaração de voto:
A minha abstenção em relação à proposta de aquisição do edifício da família Vala, em

Atouguia da Baleia, tem como fundamento eu não concordar com o momento, visto que a
Câmara Municipal de Peniche está num período de vacas magras. Quanto ao edifício, é uma obra
de arte, apesar da sua degradação, o que é uma pena.

José António Amador»

O senhor Rogério Cação (CDU) entregou a seguinte declaração de voto:



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 26.06.2014 * Livro 24 * Fl. 104

PL

«DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei favoravelmente a alteração proposta que permite a aquisição de um imóvel na

Atouguia da Baleia na presunção de que, não sendo o momento que vivemos o mais ajustado a
este tipo de investimentos dada a crise que atravessamos, se trata de uma decisão com relevância
cultural, histórica e social para os atouguienses. Estou convicto que os autarcas que futuramente
se envolverão no processo de reabilitação e disponibilização pública deste novo espaço municipal,
não deixarão de acautelar os meios e tempos próprios para o concretizar.

Rogério Cação»

3. CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE , CONFORME

PROPOSTA APRESENTADA PELA CÂMARA MUNICIPAL :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 19 de maio de 2014.

José Leitão (PSD):
Disse que o Partido Social Democrata, na Assembleia Intermunicipal do Oeste,

apresentou uma proposta, que foi subscrita e apoiada pelos outros partidos, que
defendia a criação de um conselho intermunicipal de juventude da Oeste CIM.

Rogério Cação (CDU):
Disse que faz todo o sentido que seja criado o conselho intermunicipal de

juventude do Oeste.

Vítor Mamede (PS):
Disse que não se trata da criação do conselho municipal de juventude de

Peniche, uma vez que este já existiu, mas tem estado desativado há sete ou oito anos.

Deliberação n.º 34/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso das competências
estabelecidas na alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e no artigo 25.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, por unanimidade, com vinte e três votos a favor,
autorizar a criação de um conselho municipal de juventude, para a vigência do
mandato autárquico 2013/2017, e aprovar o respetivo Regulamento, cujo texto aqui se
dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.13)



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 26.06.2014 * Livro 24 * Fl. 105

PL

4. NOMEAÇÃO DE REPRESENT ANTES A INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE

JUVENTUDE :

A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia,
tendo cada uma das forças políticas indicado o seu representante.

Deliberação n.º 35/2014: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou nomear
os senhores Ana Cristina Maia da Costa, Célia Sousa Martins e Henrique André da
Silva Estrelinha como representantes da Coligação Democrática Unitária, do Partido
Social Democrata e do Partido Socialista, respetivamente, no Conselho Municipal de
Juventude, conforme previsto na alínea b) do número único do artigo quarto do
Regulamento do Conselho Municipal de Juventude.

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE REGIMENTO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DE PENICHE :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do
dia, apenas usou da palavra o senhor Ademar Marques que fez a apresentação da
proposta do Regimento da Assembleia Municipal de Peniche, concretamente as
alterações introduzidas ao regimento que foi aprovado no anterior mandato autárquico,
nomeadamente as consequentes da entrada em vigor da lei n.º Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, de 12 de setembro.

Deliberação n.º 36/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, com vinte e três votos a favor, aprovar o seu Regimento, cujo texto aqui
se dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.14)

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :

Deliberação n.º 37/2014: 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 uma hora e quarenta minutos do dia vinte e sete de junho, a senhora
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Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, 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.


