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ATA  N.º  1/2018 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 23  DE FEVEREIRO DE 2018: 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, 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 Américo Araújo 
Gonçalves (PS) e Licínio Pereira (GCEPP), respetivamente Presidente e Primeiro 
Secretário da Mesa, dos senhores Afonso Rosário Costa Clara (PSD), Pedro Henrique 
Lourenço Barata (PS), Teresa Cecília Batista Lopes (GCEPP) e Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da 
Baleia, de Ferrel, de Peniche e da Serra d'El-Rei, e dos senhores Gonçalo Nuno Rodrigues 
Brás (GCEPP), Maria João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), José António Bombas 
Amador (CDU), Inês Grandela Nunes Lourenço (GCEPP), Ademar Vala Marques (PSD), 
Henrique André da Silva Estrelinha (PS), António Paulo Brandão Moniz de Jesus 
(GCEPP), Sofia Cecílio Barradas (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), 
Nuno Carlos Alvelos Nico (PSD), Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira (GCEPP), Célia 
Sousa Martins (PSD), Bruno Miguel Vieira Rasteiro (PSD), Rui Vasco Pereira Serpa 
Malheiros Cativo (GCEPP), Maria Madalena de Matos Vilhena Sustelo Rosa (PSD), Ana 
Marta Aleixo Figueiras dos Santos (PS), João Carlos Rodrigues Viola (GCEPP), João 
Manuel de Jesus Gomes (PS) e Álvaro André Paiva Amador (CDU), reuniu-se a 
Assembleia Municipal de Peniche, para a sua sessão ordinária do mês de fevereiro, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. 
2.º - Período de antes da ordem do dia. 
 1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente recebido; 
 2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar; 
 3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 
3.º - Período de intervenção do público. 
4.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 proposta de alteração ao Regimento da Assembleia 

Municipal de Peniche; 
 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de 

apoio à Freguesia de Ferrel, para comparticipação da aquisição de várias máquinas de 
pequeno porte; 

 4) Nomeação dos representantes de cada força política com assento na 
Assembleia Municipal a integrar a Comissão Municipal de Trânsito; 

 5) Constituição de Comissão Municipal de Acompanhamento da Revisão do 
Plano Diretor Municipal; 

 6) Apreciação do relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre a 
atividade do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e 
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Saneamento no primeiro semestre do ano 2017. 
5.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

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

A senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues (PSD) compareceu no decurso 
da sessão, durante o período de antes da ordem do dia, e passou de imediato a participar 
nos trabalhos. 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador, só 
participou na sessão até às vinte e três horas e trinta minutos, tendo saído após a 
apreciação do ponto um da ordem do dia. 

Os senhores João Carlos Rodrigues Viola (GCEPP), João Manuel de Jesus Gomes 
(PS) e Álvaro André Paiva Amador (CDU) encontravam-se a substituir os senhores Carlos 
Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) e Sérgio 
Miguel Franco Martins Leandro (CDU), que comunicaram a sua ausência, nos termos do 
n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os senhores Maria Leopoldina de 
Fátima Manteigas (GCEPP), David Pedrosa Antunes (GCEPP), Hélder Marco Rodrigues 
dos Santos (GCEPP), Elisabete Maria Martins Leal (GCEPP), António Bernardino Aires 
Ferrão (GCEPP) e Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas (PS), por serem os membros 
que se seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor Henrique Bertino Batista 
Antunes (GCEPP), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, a Vice-Presidente da Câmara, senhora Ana Rita Trindade 
Petinga (GCEPP), e os Vereadores, senhores Mark Paulo Rocha Ministro (GCEPP), Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Rogério Manuel 
Dias Cação (CDU). 

A sessão foi secretariada pela Chefe da Divisão de Administração e Finanças do 
Município de Peniche, em regime de substituição, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada 
pela Assistente Técnica Marina Viola. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 8/2017, 11/2017 e 12/2017, respeitantes às sessões 

ordinárias dos meses de setembro e dezembro, realizadas nos dias 7 de setembro e 27 e 
28 de dezembro de 2017, 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 
seguintes resultados: 

Ata n.º 8/2017 – Aprovada, por unanimidade, com seis votos a favor. 
Ata n.º 11/2017 – Aprovada, por unanimidade, com dezanove votos a favor. 
Ata n.º 12/2017 – Aprovada, por unanimidade, com vinte e um votos a favor. 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

Municipal que estiveram presentes nas reuniões a que elas respeitavam, observando o n.º 
3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido 

desde a última sessão ordinária da Assembleia Municipal se encontrava disponível para 
consulta, na plataforma digital destinada aos documentos referentes às sessões da 
Assembleia Municipal, dispensando-se, por isso, a sua leitura. Não se registou qualquer 
intervenção. 

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR :  1  –  09:15 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 
 
Ademar Marques (PSD): 1- 09:33 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Social Democrata, o voto de pesar 

que a seguir se transcreve: 
«VOTO DE PESAR 
João Augusto Tavares Barradas (1938-2018) 
O Grupo Municipal do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche 

evoca a memória do ex-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Comendador João Augusto 
Tavares Barradas, falecido no início deste mês de fevereiro.  

Um dos fundadores do Partido Social Democrata na nossa terra, foi sem dúvida um dos 
militantes mais ilustres, mais dedicados e que mais deu ao nosso concelho, com generosidade e um 
espírito genuinamente social-democrata. 

Passou pela política como um exemplo de serenidade, de humildade, de simpatia e de 
cordialidade – qualidades tão necessárias quanto raras na política dos nossos dias. Tinha amigos 
em todos os quadrantes políticos e era respeitado por todos. Eleito Presidente da Câmara Municipal 
em 1985, foi durante 12 anos um Presidente próximo e afetuoso, dialogando com todos e 
respeitando todos, oposição, funcionários municipais e cada um dos munícipes. 

Peniche teve um enorme salto na qualidade de vida nos seus três mandatos como 
Presidente da Câmara municipal, com enorme capacidade de concretização. A construção ou 
entrada em funcionamento de equipamentos como o Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo, o 
Tribunal de Peniche, a ampliação do Porto de Pesca, a Barragem de São Domingos, diversos 
equipamentos escolares, a rede de saneamento e a melhoria da rede viária, foram algumas das 
preocupações que fizeram parte da sua agenda política e das suas prioridades de concretização.  

Continuou, depois de sair da Câmara Municipal, a ser um homem profundamente 
dedicado à nossa terra. Na Paróquia, no Centro de Solidariedade e Cultura, nos Rotários, nos 
Bombeiros, na Adepe, entre muitas outras instituições com que colaborou. E nunca perdeu a sua 
generosidade, a sua afabilidade e a sua alegria. 

Em 2015 foi condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito pelo Presidente da 
República, em reconhecimento pelo seu papel como autarca. A sua partida deixou um vazio na 
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nossa comunidade, como ficou patente pela participação nas suas cerimónias fúnebres.  
Em reconhecimento disso mesmo, o Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia 

Municipal propõe a aprovação de um voto de pesar para ser enviado à família e a evocação do 
Comendador João Augusto Tavares Barradas com um minuto de silêncio.» 

 
A Assembleia Municipal de Peniche e todos os presentes guardaram, de pé, um 

minuto de silêncio em memória do senhor João Augusto Tavares Barradas. 
 
Rui Cativo (GCEPP): 1 – 12:43 
Apresentou, em nome do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, a moção que 

a seguir se transcreve: 
«MOÇÃO 
A rotunda de “Porto Lobos” do Itinerário Principal número seis (IP6), é conhecida desde 

a sua existência pelas graves falhas de segurança pelos automobilistas, Bombeiros Voluntários de 
Peniche, Guarda Nacional Republicana e população em geral. 

Todos os anos ocorrem dezenas de sinistros “dentro” da rotunda, particularmente com 
condutores que desconhecem a situação e vêm de sul para norte. 

Felizmente, até hoje, não aconteceram vítimas mortais. 
Sendo conhecido de todos os que lá passam a insegurança que a via provoca e a necessidade 

de se corrigirem os fatores que criam as condições para a existência de inúmeros acidentes no local. 
Sendo também reconhecido pelas Infraestruturas de Portugal a predominância do local para a 
ocorrência de muitos acidentes. 

Sabendo -se que a não verificação de feridos graves ou óbitos resultantes dos acidentes, 
não determinam que o local seja encarado como prioritário para a intervenção que determine a 
correção dos fatores de risco. 

Não pretendendo, contudo, ficar à espera que aconteçam acidentes graves com 
consequências irreparáveis para pessoas e suas famílias, para depois expressarmos as nossas 
preocupações e reivindicações. 

Porque entendemos que o conhecimento das situações de insegurança, por si só, são mais 
do que suficientes para os diversos poderes se manifestarem para apresentar e reivindicar a 
anulação dos fatores de risco existentes. 

Porque preferimos assumir posições de defesa de medidas de prevenção do que lamentos 
posteriores por falta de intervenção e consciencialização dos fatores que nos preocupam. 

A Assembleia Municipal de Peniche vem, por este meio, manifestar, em nome da 
população de Peniche e todos aqueles que nos visitam, a nossa exigência às Infraestruturas de 
Portugal para que estude e execute as soluções que são necessárias implementar a fim de reduzir 
os fatores de risco associados à rotunda de Porto de Lobos. 

Entendemos como aceitável a opção inicial da conceção da rotunda “inclinada”, no 
entanto, passados todos estes anos, confirmando-se que o desnível existente potencia riscos 
acrescidos à circulação de viaturas. A Assembleia Municipal, reivindica da Administração da 
Infraestruturas de Portugal a intervenção que se impõe e é reconhecida como necessária. 

Propõe-se que a moção seja enviada: 
• Ao Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal; 
• Ao Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques; 
• À comunicação social. 
Peniche, 23 de fevereiro de 2018 
O Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche» 
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Inês Lourenço (GCEPP): 1 – 15:34 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche se associava ao voto de 

pesar pelo falecimento do senhor João Augusto Tavares Barradas, apresentado pelo 
senhor Ademar Marques, uma singela homenagem ao cidadão que sempre se tinha 
destacado pela sua humildade, simplicidade e altruísmo, pelos quais se tinha pautado no 
exercício dos diversos cargos que tinha ocupado. Acrescentou que o Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche apresentava sentidas condolências à família enlutada. 

Apresentou, em nome do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, a moção que 
a seguir se transcreve: 

«Moção 
Foi há 40 anos que, em Ferrel, o I Festival Pela Vida Contra a Central Nuclear, de 22 de 

janeiro de 1978, juntou à voz do Povo ambientalistas de diversas nacionalidades, numa clara 
pressão ao governo português. Pressão essa que já se fazia sentir desde a marcha popular de março 
de 1976, para que o governo abandonasse o projeto de construção da primeira central nuclear em 
território nacional. Esta foi uma demonstração de recusa efetiva e eficaz à presença da energia 
nuclear e aos seus perigos. 

Contudo, a central nuclear de Almaraz (Cáceres, Espanha) dista, apenas, cem quilómetros 
de Portugal tendo o seu prazo de validade expirado 2010, no entanto o seu funcionamento foi 
alargado até 2020. Isto, devido à pretensão do governo espanhol de construir e colocar em 
funcionamento um aterro de resíduos nucleares junto à central. Este Armazém Temporário 
Individualizado de resíduos nucleares, no fundo, não será mais que um depósito dos resíduos 
radioativos que vão ser gerados pelos reatores a partir de 2018, garantindo desse modo o 
prolongamento do funcionamento da central nuclear. 

Sabendo que os governos de Portugal e Espanha reuniram no passado dia 11 de janeiro 
de 2018, sem chegar a um consenso. 

Tendo garantias de que o processo do ATI não está encerrado, por parte do governo 
espanhol.  

Constatando que os riscos aumentam com o passar do tempo. 
Reconhecendo que sistema PWR (Reator de Água Pressurizado) da Westhinghouse 

aumenta as trepidações com o passar do tempo, e daí resultarem mais frequentemente as falhas e 
paragens. 

Sabendo que a central de Almaraz é refrigerada pelo Rio Tejo havendo, portanto, um forte 
risco de contaminação das águas, independentemente do forte risco da contaminação atmosférica. 

Tendo o parlamento português aprovado, por unanimidade, um voto comum de 
condenação da opção de construir uma central de armazenamento em Almaraz. 

Não tendo apresentado, o governo espanhol, uma solução para o problema dos resíduos, e 
por isso proposto a construção do dito Armazém Temporário Individualizado, onde os resíduos 
nucleares continuarão a ser acumulados. 

Considerando que o risco de acidente aumenta, ainda mais, com as alterações climáticas 
e a escassez de água que lhe está associada, no Verão, seria de esperar um maior empenho do 
governo português, em não tirar Almaraz da agenda e que se posicionasse assertivamente, frente 
ao governo espanhol, em relação às discussões sobre o futuro energético de Espanha e da península. 

Hoje, honrando a Luta do Povo de Ferrel e a solidariedade dos Povos em prol da 
sustentabilidade, o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche apresenta, nesta Assembleia 
Municipal, uma moção para que o governo português assuma uma posição mais firme e 
determinada, no sentido de exigir ao governo espanhol o encerramento da Central Nuclear de 
Almaraz, defendendo a segurança das nossas populações e do nosso território, numa lógica, 
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também, de solidariedade para com o povo espanhol. Pretende, assim, esta moção pressionar o 
governo português para que tome as medidas necessárias, junto do estado espanhol e das 
instituições europeias, assumindo uma posição firme contra a construção do armazém para 
resíduos nucleares, e no sentido de encerrar a central nuclear de Almaraz. 

Propõe-se que a moção seja enviada: 
• À Presidência da República; 
• Ao Presidente da Assembleia da República; 
• Ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes; 
• Comissão do Ambiente Ordenamento do Território e Poder Local; 
• Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 
• Associação Nacional de Conservação da Natureza (QUERCUS); 
• Associação Sistema Terrestre Sustentável (Zero); 
• Movimento Ibérico Anti- Nuclear (MIA); 
• À comunicação social; 
• Embaixada de Espanha 
Peniche, 23 de fevereiro de 2018 
O Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche» 
 
Ademar Marques (PSD): 1 – 19:46 
Disse que não era a primeira vez, mas era a primeira vez naquele mandato, que 

era apresentada à Assembleia Municipal uma moção que nada tinha a ver com Peniche, 
apesar do esforço do primeiro parágrafo e do início do último, ao fazer uma relação com 
Ferrel e com a luta do povo de Ferrel contra o nuclear, tudo o resto não tinha nada a ver 
com Peniche. Na sua opinião, era trazer um assunto da agenda nacional para a 
Assembleia Municipal de Peniche, o que não lhe parecia minimamente relevante. 
Solicitou que a moção fosse votada, porque gostaria de se abster. Não tinha nada contra 
o seu conteúdo, em si, até era capaz de concordar, simplesmente achava que a Assembleia 
Municipal não era o sítio mais adequado para a discutir. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que queria agradecer a moção apresentada e que, obviamente, votaria a 

favor, porque o acontecimento de 1976 e o festival de 1978 contra a energia nuclear, que 
tinha acontecido em Ferrel, pela mão do seu povo, tinha sido um marco na história da 
luta contra a energia nuclear, tendo servido de exemplo e tendo tido efeitos, não só na 
Europa, mas no mundo inteiro. Quando se falava do nuclear na Assembleia Municipal 
de Peniche falava-se de Peniche, porque se falava também de Ferrel. 

 
António Moniz (GCEPP): 1 – 21:40 
Disse que queria sublinhar a importância da moção, discordando da posição do 

senhor Ademar Marques, e chamava a atenção de que, como tinha dito o senhor Pedro 
Barata, era uma moção de solidariedade sobre um determinado tema que afetava a todos, 
do mesmo modo que haveria, certamente, no futuro, como tinha havido no passado, 
moções idênticas sobre determinadas situações relacionadas com a pesca ou outros 
eventos que, obviamente, tinham a ver a com atividade do concelho. A luta contra a 
produção de energia nuclear fazia parte do património cultural e social de Peniche, no 
seu conjunto, como tal, tinha a ver com um efeito de uma opção para todo o país e Peniche 
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tinha sido central nesse processo. A moção deveria ser votada. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
Tinha tido a oportunidade e a felicidade de trabalhar com o senhor João Augusto 

Tavares Barradas, enquanto presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei. A Junta 
de Freguesia da Serra d’El-Rei, no final dos doze anos de mandato do senhor João 
Augusto Tavares Barradas como presidente da Câmara Municipal de Peniche tinha-lhe 
prestado uma homenagem, justamente, reconhecendo o trabalho de cooperação que ele 
tinha feito com a Freguesia da Serra d’El-Rei. 

Gostaria de sublinhar e valorizar o trabalho realizado pelo senhor João Augusto 
Tavares Barradas em prol do concelho de Peniche. O trabalho dos autarcas era de um 
determinado momento, mas depois continuava. 

Relativamente à última moção que tinha sido apresentada, uma vez que tinha 
sido apresentada, tinha de ser votada. Deveriam discernir o essencial do acessório. A 
questão essencial, em relação ao concelho de Peniche, tinha a ver com a luta realizada em 
Ferrel. A outra questão era Almaraz e, obviamente, era uma questão política. Era legítimo 
que cada grupo usasse o que entendesse em termos políticos, porque isso era a 
legitimidade democrática. Não viam qualquer inconveniente, relativamente àquela 
moção, porque chamava a atenção para uma questão fundamental, que era a segurança 
de pessoas e de bens, na península Ibérica, não era um problema de Espanha. A Coligação 
Democrática Unitária iria votar a favor. 

Deliberação n.º 1/2018: Submetida a votação, foi a moção apresentada pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche aprovada, por maioria, com cinco abstenções. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Apresentou a seguinte declaração de voto: 
«Declaração de Voto 
Os deputados municipais do PSD abstêm-se na votação da moção apresentada pelo 

GCEPP sobre a central nuclear de Almaraz não por discordarem da mesma, mas por considerarem 
que a Assembleia Municipal de Peniche serve para discutir os assuntos que dizem respeito a 
Peniche e não para fazer eco das legítimas posições nacionais dos partidos, neste caso o Bloco de 
Esquerda, que têm assento na bancada do GCEPP.» 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Socialista, o voto de pesar que a 

seguir se transcreve: 
«Voto de Pesar 
Pelo falecimento do antigo Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição, Sebastião Codinha Batalha 
Faleceu, no passado dia 9 de janeiro, aos 81 anos, Sebastião Codinha Batalha. 
Natural da cidade de Peniche dedicou grande parte da sua vida a esta cidade. 
Sempre disponível para o movimento associativo da cidade de Peniche, tanto na 

Associação de Educação, Física, Cultural e Recreativa Penichense, como na Casa do Benfica de 
Peniche e no Clube Recreativo Penichense. 

Foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e membro, por 
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inerência, desta Assembleia Municipal nos mandatos de 1998 a 2001, 2002 a 2005 e 2005 a 2009. 
Enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição acolheu a 

Universidade Sénior de Peniche, tendo sido um dos promotores desta iniciativa e a quem deu todas 
as condições físicas para o bom desenvolvimento desta instituição. 

Exerceu os mais variados cargos a nível local e distrital do Partido Socialista.  
Deixa uma marca de elevado empenho ao serviço da causa pública, privilegiando na sua 

ação os valores e as causas da solidariedade, da cultura, da educação e do desporto, bem como a 
defesa intransigente dos homens do mar e das suas problemáticas. 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 23 de fevereiro, compartilha a profunda 
dor e acentuado sentido de perda que o desaparecimento de Sebastião Codinha Batalha provocou à 
sua família, amigos e camaradas, e endereça-lhes as mais profundas condolências. 

Peniche, 23 de fevereiro de 2018 
Os deputados municipais do Grupo do Partido Socialista» 
 
Ademar Marques (PSD): 1 – 28:08 
Disse que o Partido Social Democrata se associava ao voto de pesar pelo 

falecimento do senhor Sebastião Codinha Batalha e ao envio das condolências à família. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária se associava ao voto de pesar pelo 

falecimento do senhor Sebastião Codinha Batalha e que sublinhava o seu trabalho ao 
serviço do poder local. 

 
Inês Lourenço (GCEPP) 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche também se associava ao 

voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Codinha Batalha. 
 

APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO :  1  –  28:54 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra os 

senhores, adiante identificados: 
 
Ana Aleixo (PS): 1 – 29:19 
Disse que, na anterior sessão da Assembleia Municipal, em resposta a um 

membro da bancada do Partido Socialista, o senhor Presidente da Câmara tinha referido 
que o projeto da Estrada dos Remédios, em Peniche, estava a ser trabalhado pelos 
serviços do Município e que, em breve, seria presente à Câmara Municipal. Gostaria de 
saber se havia mais alguma informação sobre o processo, nomeadamente a data para 
concretização da intervenção. 

Disse, ainda, que o espaço de estacionamento de automóveis que existia junto à 
Rua dos Bombeiros Voluntários, em Peniche, não tinha qualquer ordenamento, pelo que 
gostaria de saber se havia alguma solução prevista para resolução do problema. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que, relativamente ao IP 6, na reunião da Assembleia Municipal, de 27 de 

dezembro de 2017, tinha colocado a questão ao senhor Presidente da Câmara, tendo 
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ficado na espectativa de que as coisas andariam mais depressa, mas, no dia 2 de fevereiro 
de 2018, ao ler a Gazeta das Caldas, tinha ficado estupefacto, porque um responsável da 
empresa Infraestruturas de Portugal tinha afirmado que não havia prazos para a 
conclusão daquela obra. Deixava a sua preocupação por duas ordens de razão. A 
primeira porque, naquele momento, os incómodos eram mais do que muitos, a questão 
da segurança era fundamental, mas, pior ainda, era a situação do piso existente. O piso 
estava em muito mau estado e urgia colocar à empresa Infraestruturas de Portugal a 
necessidade de fazer a correção e melhoria do piso, considerando que a obra se iria 
prolongar por mais um verão, uma época muito importante para o concelho de Peniche, 
face à atratividade turística que o mesmo usufruía. 

Perguntou qual o ponto de situação do processo de construção do Centro Escolar 
de Atouguia da Baleia. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 1 – 32:06 
Disse que: 
Associava-se aos votos de pesar pelo falecimento dos senhores João Augusto 

Tavares Barradas e Sebastião Codinha Batalha; 
A Estrada dos Remédios, em Peniche, tinha o projeto aprovado e estavam a ser 

desenvolvidos os procedimentos para a aquisição dos materiais. Era uma obra prioritária 
que teria início assim que o Município recebesse os materiais; 

O estacionamento de automóveis na Rua dos Bombeiros Voluntários, em 
Peniche, teria de ser estudado. Uma parte do terreno não era propriedade do Município, 
mas a zona do domínio público municipal seria objeto de um estudo para lhe dar um 
melhor enquadramento; 

A obra no IP 6 era uma preocupação de todos. A última vez que tinha falado com 
a empresa Infraestruturas de Portugal estavam a ser efetuados exames ao solo. Era uma 
zona muito complexa e esperava que as coisas não corressem muito mal; 

Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, tinha sido necessário 
efetuar uma alteração ao projeto em função das alterações que estavam a ser executadas 
em obra; 

A candidatura aos fundos comunitários ainda não tinha sido alterada, porque 
não tinha havido necessidade, e teria de ser lançado outro concurso para as obras que 
não estavam contempladas; 

O concurso da envolvente também estava atrasado, mas estava a ser 
desenvolvido; 

O que alguém tinha referido, que o ano letivo 2018/2019 iria começar naquela 
escola, não se iria concretizar, com certeza, pois teria de correr tudo muito bem e teriam 
de as empresas funcionar muito bem, o que seria impossível; 

A obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia estava a decorrer normalmente, 
dentro da anormalidade que tinha sido a forma como a candidatura se tinha 
desenvolvido e o azar de o projeto não ter ido de acordo com o que estava a ser executado 
e do que poderia ser aprovado na parte final. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 1 – 39:14 
Disse que: 
O Município de Peniche era proprietário de uma série de edifícios que estavam 
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arrendados, habitualmente designados por concessões municipais, cujas rendas eram 
uma importante fonte de receita para o Município de Peniche, fazendo a diferença, por 
vezes, para a realização de algumas obras ou outros investimentos; 

Contudo, algumas das rendas não estavam a ser pagas e existiam dívidas 
avultadas de alguns arrendatários; 

Existiam, ainda, imóveis que estavam devolutos, porque o Município não dava 
andamento aos respetivos processos de arrendamento, como era o caso do 
estabelecimento localizado junto à praia do Molhe Leste; 

Gostaria de saber o que o senhor Presidente da Câmara pretendia fazer para 
regularizar todas as situações relacionadas com o arrendamento dos edifícios 
propriedade do Município; 

O Governo da República tinha constituído um programa de regularização de 
precários do Estado, tendo sido identificadas, nos municípios portugueses, cerca de dez 
mil pessoas naquela situação; 

Tendo em conta que alguns municípios já tinham concluído os seus processos, 
gostaria de saber qual o ponto de situação do processo no Município de Peniche, 
incluindo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 

Nas artérias da zona da Gamboa, em Peniche, o estacionamento automóvel 
dificultava o acesso a alguns estabelecimentos comerciais. Gostaria de saber se o senhor 
Presidente da Câmara já tinha pensado numa solução para aquele local; 

Na Rua Estado Português da Índia, em Peniche, havia um lugar de 
estacionamento reservado para uma pessoa que já tinha falecido e dois lugares para 
cargas e descargas para dois estabelecimentos comerciais que já não funcionavam 
naquele local; 

A empresa Docapesca tinha colocado junto à Avenida do Porto de Pesca um 
estacionamento de barcos, o que dava uma má imagem a quem entrava na cidade; 

Gostaria de saber se havia desenvolvimentos relativamente ao projeto de 
extensão do esporão perpendicular ao molhe Oeste para proteção da marina. 

 
Bruno Rasteiro (PSD): 1 – 42:25 
Disse que, o anterior executivo municipal, a 15 de setembro de 2017, tinha 

assinado um protocolo de parceria com a Alzheimer Portugal – Associação Portuguesa 
de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, para a criação e funcionamento do 
Gabinete Cuidar Melhor de Peniche, existindo uma cláusula que previa que o 
funcionamento do gabinete tivesse início no prazo máximo de três meses, a contar da 
data de assinatura do protocolo. Como tinha sentido pessoalmente a falta de apoio de 
entidades competentes, em Peniche, e para que não acontecesse com outros cidadãos, 
gostava de saber para quando estava prevista a abertura do referido gabinete. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 1 – 43:18 
Disse que: 
O arrendamento dos imóveis do Município era uma preocupação de toda a 

Câmara Municipal; 
A Câmara Municipal já tinha aprovado a realização de uma hasta pública para 

arrendamento da cafetaria do parque urbano de Peniche; 
Os representantes da empresa arrendatária da situação mais grave e que se tinha 
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arrastado demasiados anos iriam estar presentes numa próxima reunião da Câmara 
Municipal; 

Estavam muitos processos a decorrer em simultâneo e os serviços do Município 
não tinham capacidade, nomeadamente em termos jurídicos e de recursos humanos, para 
dar andamento a todos; 

Assumia que existiam dificuldades, mas tudo o pudesse teria andamento; 
Iriam ser avaliados os arrendamentos do estabelecimento situado junto à praia 

do Molhe Leste, do parque aquático situado junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
Rodrigues de Sousa e dos dois estabelecimentos situados na ilha da Berlenga; 

A Câmara Municipal estava disponível para se reunir extraordinariamente para 
discutir o problema dos arrendamentos; 

Aquela, como outras situações, deveriam ter sido trabalhadas com mais tempo e 
estar devidamente preparadas, para se poderem tomar boas decisões, mas não estavam; 

Havia coisas que o presidente de câmara e os vereadores não poderiam fazer, por 
serem trabalhos técnicos; 

Julgava que a lei relativa aos trabalhadores precários do Estado tinha sido mal 
preparada, não obstante ter méritos; 

Existiam aspetos da lei que ainda não estavam clarificados, estando a 
Comunidade Intermunicipal do Oeste a analisar o processo; 

Quando tudo estivesse clarificado e os serviços tivessem propostas, a Câmara 
Municipal tomaria uma decisão; 

Conhecia bem a situação do trânsito na Gambôa, algumas das soluções que 
estavam implementadas tinham sido propostas apresentadas por si, na qualidade de 
presidente da Junta de Freguesia de Peniche; 

Tencionava convocar os habitantes daquelas artérias e os comerciantes para uma 
reunião para ver se haveria uma solução consensual; 

Agradecia a informação sobre a Rua Estado Português da Índia, em Peniche, e 
iria dar indicação aos serviços do Município para verificarem o que se passa; 

Julgava ser a segurança, por ser uma zona de maior visibilidade, o motivo pelo 
qual a empresa Docapesca estava a construir o aparcamento de barcos junto à Avenida 
do Porto de Pesca, em Peniche; 

Fazia votos de que o Governo da República concedesse a área portuária para 
gestão municipal, como estava previsto; 

A extensão do esporão perpendicular ao molhe Oeste era um dos assuntos que 
seriam abordados em reuniões a realizar; 

O Gabinete Cuidar Melhor de Peniche iria ser operacionalizado e a presidência 
da Câmara Municipal pretendia dar apoio a outros munícipes com necessidades, e não 
só os doentes de Alzheimer. 

 
Ademar Marques (PSD): 1 – 58:37 
Disse que: 
A legislação relativa à componente de apoio à família, concretamente ao 

prolongamento do horário de serviço das instituições da educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo, tinha sido alterada no ano de 2018, tornando obrigatória a referida 
componente para a educação pré-escolar e opcional para o primeiro ciclo; 

Como a componente de apoio à família não existia em Peniche, gostaria de saber 
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se já estava a ser delineada a forma de cumprimento da referida alteração e como seria 
operacionalizada e se estava previsto o alargamento ao primeiro ciclo, uma vez que a lei 
já o permitia; 

Gostaria, ainda, de perguntar se havia alguma ideia sobre a forma de resolver o 
assunto do fornecimento das refeições escolares no primeiro ciclo em outros locais que 
não a escola que os alunos frequentavam, se estava previsto algum investimento na área 
da informática e se as dificuldades no transporte escolar já tinham merecido alguma 
avaliação da parte do senhor Presidente da Câmara; 

Tinha havido algumas queixas, relativamente a algumas falhas na iluminação na 
cidade de Peniche, nomeadamente no Alto do Vilas, no parque urbano e junto ao 
Mercado Municipal, e gostaria de saber se o problema estava identificado e como iria ser 
resolvido. 

 
José António Amador (CDU): 2 – 01:09 
Disse que: 
A situação no Centro de Saúde de Peniche estava cada vez mais insustentável, 

quer do ponto de vista dos meios humanos, quer de infraestruturas e equipamentos. As 
condições para o seu funcionamento, de acordo com as necessidades e exigências 
mínimas eram precárias, havendo uma evidente carência de médicos e enfermeiros, bem 
como de pessoal administrativo; 

Sempre que ia ao Centro de Saúde de Peniche ouvia reclamações e via pessoas a 
pedirem o Livro de Reclamações; 

Havia a informação de que viriam mais médicos e enfermeiros para o Centro de 
Saúde de Peniche, para tentar resolver o problema; 

O Centro de Saúde de Peniche funcionava até às vinte horas, mas só tinha médico 
até às dezoito; 

Gostaria de saber se o senhor Presidente da Câmara poderia prestar algumas 
informações sobre o assunto; 

Gostaria, também, de saber se a Câmara Municipal tinha feito alguma diligência 
ou revindicação, relativamente ao encerramento da caixa multibanco, da Caixa Geral de 
Depósitos, na vila de Atouguia da Baleia; 

Por último, gostaria de saber o que se passa com a iluminação pública, porque 
tinha constatado que, em algumas zonas, estavam acesas durante o dia. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que: 2 – 04:57 
O aparcamento de autocaravanas, nomeadamente na localidade da Consolação, 

preocupava-o. Como o verão estava a aproximar-se, gostaria de saber o que pensava o 
senhor Presidente da Câmara relativamente ao assunto; 

Existia um pequeno espaço público, à entrada da localidade da Consolação, que 
poderia ser aproveitado para o aparcamento de autocaravanas; 

A Rua Francisco Sá Carneiro, também na localidade da Consolação, estava num 
estado deplorável, seria bom que, o mais brevemente possível, se conseguisse resolver 
aquele problema; 

Lamentava que, no início do ano letivo seguinte, o Centro Escolar de Atouguia 
da Baleia ainda não estivesse em funcionamento. Lamentava porque tinha a plena 
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consciência de que se o processo não tivesse sido inquinado, diria que quase de propósito, 
de certeza que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia estaria em funcionamento. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 2 – 08:50 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se era possível a Assembleia Municipal, 

até abril, apreciar os novos regulamentos municipais que estavam em fase de elaboração. 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 2 – 09:35 
Disse que: 
A sua equipa estava a fazer uma avaliação sobre o que se poderia melhorar na 

área da educação; 
Duas das questões que tinha muito presentes eram a qualidade da alimentação 

nas escolas e os transportes; 
Na cidade de Peniche, teria de se ver o que era preferível, ou concentrar o 

fornecimento de refeições num único local e providenciar o transporte dos alunos, ou 
fornecer refeições em todos os estabelecimentos; 

Não poderia dar uma resposta objetiva sobre a área da informática nas escolas, 
porque era uma questão de avaliação e de conhecimento. Por vezes, não havia 
intervenção porque não havia conhecimento das situações, pelo que agradecia todos os 
alertas; 

Não conhecia qualquer dificuldade ao nível dos transportes escolares; 
Tal como ele fazia quando era presidente de junta de freguesia, as informações 

sobre a iluminação pública poderiam ser transmitidas diretamente à Divisão de Energia 
e Ambiente; 

A presidência da Câmara Municipal estava a acompanhar a situação do Centro 
de Saúde de Peniche; 

Tinha sido informado de que tinha sido contratado mais um médico; 
Tinha a informação de que as obras no Centro de Saúde de Peniche iriam começar 

em breve, nomeadamente a substituição da cobertura; 
Não estava prevista a substituição da cobertura do Hospital de Peniche; 
Os responsáveis pelos serviços concordavam com o facto de os cidadãos 

reclamarem nos respetivos livros, porque reforçavam as revindicações que eles próprios 
faziam perante a Administração Central; 

Havia a promessa de que o Centro de Saúde de Peniche iria ter mais enfermeiros 
e que iriam decorrer mais concursos para a colocação de médicos, antes do verão; 

Sempre que lhe fosse possível, iria assumir com muita frontalidade a defesa do 
concelho de Peniche, mas sempre procurando a via do diálogo, da argumentação e dos 
factos; 

Gostaria de ter a força suficiente para convencer a Caixa Geral de Depósitos a 
voltar atrás, relativamente à agência de Atouguia da Baleia; 

Havia luminárias que eram menos eficientes e iria tentar que fosse corrigido; 
Os problemas da iluminação pública diziam respeito ao Município, porque era o 

Município que pagava as faturas; 
O Município estava a fazer uma obra na localidade da Consolação e iria estudar 

o que era possível fazer no largo que ligava a Avenida do Mar à Rua Francisco Sá 
Carneiro, que necessitava de ser asfaltado, assim como a referida Rua Francisco Sá 
Carneiro, que estava péssima, esperava que fosse asfaltada ainda no ano de 2018; 
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Tinha o propósito de fazer uma lista, o mais exaustiva possível, de todas as 
situações que eram prioritárias e das que seriam efetuadas nos próximos quatro anos. 
Não seria ele a estabelecer as prioridades, mas os técnicos do Município; 

Dificilmente a obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia estaria pronta no 
início do ano letivo 2018/2019; 

Eram muitos os regulamentos que estavam a ser reapreciados, mas iria ver com 
os serviços o que poderia ser feito; 

De facto, era necessário tomar algumas medidas relativamente ao aparcamento 
de autocaravanas na localidade da Consolação. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 33:09 
Disse que que algumas das luminárias que estavam apagadas eram novas e 

correspondiam a um significativo investimento municipal, recente, pelo que deveriam 
estar a funcionar. 

 
Maria João Avelar (PSD): 2 – 33:45 
Disse que: 
Porque não tinha estado presente aquando da referência ao assunto, queria 

sublinhar a grande perda que tinha sido para Peniche o falecimento do senhor João 
Augusto Tavares Barradas; 

Estavam numa nova fase de desenvolvimento de protocolos e discussão sobre os 
usos da Fortaleza de Peniche; 

Gostaria que o senhor Presidente da Câmara atualizasse os membros da 
Assembleia Municipal relativamente ao processo da Fortaleza de Peniche; 

A Fortaleza de Peniche era um património de grande importância nacional, não 
só a parte edificada, mas, também, todas as memórias com ela relacionadas, que eram de 
grande relevância, quer a memória como cadeia antifascista quer a memória de todos os 
outros períodos da sua existência e a memória de tudo o que Peniche tinha podido 
usufruir daquele monumento; 

A Fortaleza de Peniche, sendo um património de interesse nacional, deveria 
também servir Peniche enquanto comunidade, pelo que deveriam ter sempre presente 
que os seus usos eram usos para pessoas que visitavam Peniche, que deveriam ser sempre 
acolhidas na melhor forma, mas que, também, deveriam ser usos que dessem condições 
a Peniche para poder ter ambições em outras áreas, como a área cultural e uma mostra 
da história de Peniche; 

Precisavam de ter a certeza de que haveria um espaço na Fortaleza de Peniche 
para a reinstalação do Museu Municipal de Peniche, porque quem visitasse Peniche, para 
além de visitarem o Museu Nacional, que, em boa hora, seria instalado, também 
quereriam saber alguma coisa sobre o património, as vivências e a cultura de Peniche; 

Estava muito apreensiva com a questão dos usos futuros da Fortaleza de Peniche 
e o senhor Presidente da Câmara compreendia que quisessem acompanhar de perto o 
processo; 

Apelava ao senhor Presidente da Câmara que houvesse uma discussão mais 
abrangente e mais pública sobre os usos da Fortaleza de Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
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Disse que: 2 – 39:37 
Já não era a primeira vez que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia insinuava coisas sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 
Queria dizer à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e a todas as pessoas 

que o escutavam que a obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia tinha tido início em 
abril de 2017 e que teria uma duração de dezoito meses, e nunca tinha sido colocada em 
cima da mesa a hipótese de o equipamento abrir no mês de setembro de 2018; 

O que o senhor Presidente da Câmara tinha dito era correto, o projeto tinha 
avançado, a candidatura tinha avançado com determinadas características, no decurso 
da obra tinha sido detetada uma situação que tinha de ser corrigida para evitar que o 
Município perdesse fundos comunitários, o que tinha sido feito, tendo havido reunião 
para apreciação e resolução do assunto; 

Nunca tinha sido dito que a obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia ficaria 
pronta a tempo de se iniciar o ano escolar 2018/2019; 

Em setembro de 2018, o Centro Escolar de Atouguia da Baleia nunca estaria 
aberto para as crianças, na melhor das hipóteses, o Centro Escolar de Atouguia da Baleia 
estaria concluído em dezembro de 2018; 

Além da obra de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, teriam de 
se realizar os arranjos exteriores e de se adquirir os equipamentos. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 2 – 41:43 
Disse que: 
Em relação à iniciativa o Poder Local e o Exercício da Cidadania, tinha solicitado 

aos senhores líderes, quer da Câmara Municipal quer da Assembleia Municipal, para 
constituírem um grupo de trabalho; 

A Mesa da Assembleia Municipal tinha contactado as quatro escolas do concelho 
para análise do processo; 

Até ao momento, havia apenas três escolas disponíveis para participar nas 
comemorações do 25 de abril de 1974, concretamente o Agrupamento de Escolas de 
Peniche, o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e a Escola Secundária de Peniche; 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia daria a resposta durante 
aquela semana; 

Agradecia aos grupos que indicassem os nomes de quem poderia participar na 
iniciativa; 

Tinha remetido aos líderes das bancadas a questão da adesão, ou não, à 
Associação Nacional de Assembleias Municipais; 

Tinha a informação de que, dos doze municípios do Oeste, ainda nenhum tinha 
aderido; 

Para fazer parte da referida Associação, o Município de Peniche teria de pagar 
uma quota de mil duzentos e cinquenta euros por ano; 

Em virtude de o Município de Peniche fazer parte da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, onde estavam presentes a Câmara Municipal, a Assembleia 
Municipal e uma representação das juntas de freguesia, ele, pessoalmente, porque a 
Assembleia Municipal é que teria de deliberar em relação ao assunto, entendia que a 
Associação tinha o valor que tinha e não o poria em causa, estava constituída, com 
estatutos, desde abril ou maio de 2017; 
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A nível nacional algumas assembleias municipais já se tinham associado, mas ele 
gostaria de saber a opinião dos grupos da Assembleia Municipal, para transmitir à 
Associação a adesão da Assembleia Municipal de Peniche, ou não. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a posição da Coligação Democrática Unitária era muito clara e que 

fazia todo o sentido o que o senhor Presidente da Mesa tinha dito, relativamente ao facto 
de existir a Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde estavam representadas 
as câmaras municipais e as assembleias municipais. Existia, ainda, a Anafre – Associação 
Nacional de Freguesias, onde estavam representadas as juntas de freguesia e as 
assembleias de freguesia. Não fazia sentido criar uma associação apenas de presidentes 
das assembleias municipais. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 45:45 
Disse que, de facto, lhe parecia redundante, porque a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses não era a associação dos presidentes das câmaras municipais, 
era dos municípios, e os municípios eram compostos por câmaras municipais e 
assembleias municipais. Não era uma questão prioritária e não estava a ver muito bem 
qual o contributo da Associação Nacional de Assembleias Municipais, porque cada 
assembleia municipal tinha o seu valor, no seu município, e não havia objetivos comuns. 
Os municípios tinham objetivos comuns, mas as assembleias municipais não. Se o futuro 
revelasse que era uma questão prioritária, teriam tempo. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 2 – 46:39 
Sugeriu que se aguardasse para ver se a Associação Nacional de Assembleias 

Municipais teria alguma importância ou não. 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 2 – 46:51 
Disse que, na linha do que já tinha sido dito, seria de aguardar e verificar se, 

efetivamente, haveria resultados palpáveis. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 2 – 47:03 
Disse que iria comunicar ao senhor Presidente da Associação Nacional de 

Assembleias Municipais a posição da Assembleia Municipal de Peniche. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 2 – 47:39 
Agradeceu ao senhor Ademar Marques a referência ao Alto do Vilas e disse que 

iria verificar o que se passava. 
Relativamente à intervenção da senhora Maria João Avelar, disse que: 
O assunto estava, mais uma vez, na ordem de trabalhos da reunião da Câmara 

Municipal; 
O seu propósito era que, no essencial, fossem definidas as áreas destinadas ao 

Museu Municipal de Peniche; 
A candidatura, de três milhões e meio de euros, estava a decorrer na 

Comunidade Intermunicipal do Oeste e ainda não estava aprovada; 
O processo não era fácil, nem era fácil conseguir as áreas para o Museu Municipal 
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de Peniche; 
Não tinha problemas em ser considerado o membro mais à direita da comissão, 

estava consciente do seu dever, não se estava a representar a si próprio, mas tinha de 
ouvir a população de Peniche, particularmente os autarcas que se manifestavam; 

Sempre tinha defendido que, na Fortaleza de Peniche, deveria estar um museu 
nacional, da liberdade, da resistência, da história da fortaleza, da luta contra o fascismo, 
etc., mas sempre tinha também referido, e julgava que era desejo dos penicheiros, que 
também estivesse representado o dia 27 de abril, da libertação dos presos políticos, e os 
dias a seguir. Ou seja, que o museu representasse o 25 de abril de 1974 e os dias da 
transição para a democracia; 

Não tinham sido só os presos políticos as vítimas da prisão, Peniche também 
tinha sido vítima da prisão, mas pedia que, como povo, Peniche não continuasse a ser 
vitima da prisão; 

A Fortaleza de Peniche deveria ter um museu nacional, que seria único e uma 
mais-valia, não só do ponto de vista histórico, mas também do do desenvolvimento 
económico, porque traria pessoas a Peniche; 

Os membros da Câmara Municipal tinham a informação que era possível, que 
poderiam partilhar com os membros da Assembleia Municipal; 

A presidência da Câmara Municipal estava disponível para partilhar com os 
membros da Assembleia Municipal toda a documentação que tinha sobre o assunto; 

Os membros da Assembleia Municipal poderiam, também, enriquecer o 
processo, dando os seus contributos; 

A presidência da Câmara Municipal partilharia toda a informação que lhe fosse 
permitido partilhar. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRI TA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃ O FINANCEIRA 

DO MESMO :  2  –  55:32 
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou a informação escrita do senhor 
presidente da Câmara, Henrique Bertino, acerca da atividade do Município, bem como 
da situação financeira do mesmo, tendo usado da palavra os senhores adiante 
identificados: 

 
José António Amador (CDU): 2 - 55:56 
Disse que gostaria de saber mais pormenores sobre uma reunião realizada entre 

o Município e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, onde foram 
discutidas questões ligadas ao Parque Ciência e Tecnologia do Mar. 
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Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 2 – 56:58 
Disse que se tratava de um processo para ser desenvolvido. Tinham tomado 

conhecimento de alguns aspetos da proposta que existia. Era um processo muito 
envolvente, que era do interesse de Peniche e tinha sido aprovado pela Assembleia 
Municipal de Peniche. Havia outras questões que teriam de falar mais tarde, em relação 
ao processo, nomeadamente a figura jurídica e a questão do Tribunal de Contas. O 
assunto teria de ser colocado ao senhor Secretário de Estado das Pescas, para saber qual 
era o envolvimento da Administração Central e da empresa Docapesca. Gostaria de 
saber, com alguma segurança, qual era a pretensão do Governo da República em relação 
à zona portuária.  

 
Por ter saído da sessão, o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra 

d’El-Rei, Jorge Amador, não participou na apreciação e votação dos pontos que se 
seguem. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTER AÇÃO AO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE :  2  –  59:37 
 
A Assembleia Municipal de Peniche passou à apreciação do segundo ponto da 

ordem do dia, referente à proposta para alteração dos artigos 33.º, 35.º, 36.º, 39.º, 62.º e 
66.º do seu Regimento, nos seguintes termos: 

Na alínea b) do n.º 2 Artigo 33.º, onde constava “8 (oito) dias úteis sobre a data 
da sessão, no caso das sessões extraordinárias” passaria a constar “5 (cinco) dias úteis 
sobre a data da sessão, no caso das sessões extraordinárias”. 

No n.º 1 do artigo 35.º, onde constava “em cada sessão ordinária há um período 
de ‘Antes da Ordem do Dia’, um período de ‘Ordem do Dia’ e um período de ‘Intervenção 
do Público’” passaria a constar “em cada sessão ordinária há um período de ‘Antes da 
Ordem do Dia’, um período de ‘Intervenção do Público’ e um período de ‘Ordem do 
Dia’”. 

No n.º 3 do artigo 36.º, onde constava “o procedimento previsto na alínea c) do 
número anterior terá a duração máxima de 90 (noventa) minutos, podendo ser 
prolongado até 120 (cento e vinte) minutos, por deliberação da Assembleia” passaria a 
constar “o procedimento previsto na alínea c) do número anterior terá a duração máxima 
de 60 (sessenta) minutos, podendo ser prolongado até 90 (noventa) minutos, por 
deliberação da Assembleia”. 

No n.º 1 do artigo 39.º, onde constava “o tempo global de intervenção de cada 
Grupo Municipal no período de ‘antes da ordem do dia’ é de 20 (vinte) minutos” passaria 
a constar “o tempo global de intervenção de cada Grupo Municipal no período de ‘antes 
da ordem do dia’ é de 15 (quinze) minutos”. 

No n.º 1 do artigo 62.º, onde constava “as sessões da Assembleia Municipal são 
públicas, devendo ser dada publicidade, com menção dos dias, horas e locais da sua 
realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma antecedência 
de, pelo menos, 2 (dois) dias úteis sobre a data das mesmas” passaria a constar “as sessões 
da Assembleia Municipal são públicas, devendo ser dada publicidade, nos locais 
habituais e no site da Assembleia Municipal, com menção dos dias, horas e locais da sua 
realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma antecedência 
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de, pelo menos, 5 (cinco) dias sobre a data das mesmas, com ordem de trabalhos”. 
No artigo 66.º, onde constava “é facultado o acesso a cópia da gravação sonora, 

em formato digital, das sessões em que esta se tenha realizado, pelos Grupos Municipais 
que através do seu Representante o requeiram à Mesa da Assembleia Municipal” passaria 
a constar “1 – É facultado o acesso a cópia da gravação sonora, videográfica, em formato 
digital, das sessões em que esta se tenha realizado, pelos Grupos Municipais que através 
do seu Representante o requeiram à Mesa da Assembleia Municipal. 2 – As gravações 
devem ficar no site da Assembleia Municipal.” 

 
Usaram da palavra os seguintes membros da Assembleia Municipal: 
 
Álvaro Amador (CDU): 3 – 00:00 
Disse que tinha tido conhecimento de que existia uma proposta para que as 

sessões da Assembleia Municipal de Peniche tivessem início às vinte e uma horas e 
lembrava que os estudantes universitários que tinham de utilizar transportes públicos 
chegavam a Peniche às vinte e uma horas e quinze minutos, nomeadamente os que 
estudavam no norte do país. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 3 – 02:03 
Sugeriu, em nome do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, que a proposta 

fosse votada ponto por ponto. 
 
Ademar Marques (PSD): 3 – 02:29 
Disse que não via necessidade, mas que o grupo do Partido Social Democrata não 

se opunha. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que também não via necessidade, uma vez que tinham estado todos na 

mesma reunião, mas não havendo oposição, a proposta seria votada ponto por ponto. 
 
António Moniz (GCEPP): 3 – 02:42 
Disse que alguns aspetos que estavam na proposta de alteração ao Regimento, 

provavelmente, não teriam uma opinião consensual, nomeadamente o ponto sobre a 
intervenção do público ser feita antes da ordem do dia. Era um pouco desmotivador 
solicitar, cerca das onze e meia da noite, que o público tivesse uma intervenção, quando 
o objetivo de colocar o ponto de intervenção do público antes da ordem do dia era 
justamente para que os membros da Assembleia Municipal pudessem, de certo modo, 
ser influenciados pelas questões levantadas pelos munícipes e as pudessem discutir no 
ponto antes da ordem do dia. Era justo que esse aspeto fosse considerado e fosse votado. 

 
Ademar Marques (PSD):  3 – 04:22 
Disse que, quando o assunto tinha sido objeto de conversa, no grupo de trabalho, 

não havia acordo em relação a todos os aspetos, mas tinham chegado a um consenso. 
Acontecia, frequentemente, não estarem todos de acordo em relação a todos os pontos de 
outras propostas, mas não as votavam ponto por ponto. Não via necessidade de se votar 
ponto por ponto, mas também não se opunha. 
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Em relação ao período de intervenção do público, disse que a maioria dos 
membros da Assembleia Municipal que estavam no grupo de trabalho, incluindo alguns 
do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, a experiência que tinham era de que, nas 
sessões extraordinárias, em que o período de intervenção do público era o primeiro 
ponto, nunca havia qualquer intervenção, pelo contrário, nas sessões ordinárias, em que 
o período de intervenção do público era mais tarde, frequentemente, havia intervenções. 
A experiência dizia que as pessoas se sentiam mais à vontade para intervir após terem 
assistido a várias intervenções dos membros da Assembleia Municipal. As anteriores 
sessões da Assembleia Municipal tinham sido bastante participadas, pelo que não via 
razão para se dizer que as pessoas se sentiam condicionadas e não intervinham. Preferia 
que o Regimento previsse a interrupção do período de antes da ordem do dia às vinte e 
três horas, para dar lugar ao período de intervenção do público, em vez de o remeter para 
depois do período de antes da ordem do dia, mas o senhor Presidente da Mesa entendia 
que era uma questão que se resolvia com a condução dos trabalhos, e respeita essa 
opinião. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 06:43 
Disse que a Mesa, em todas as sessões ordinárias em que o período de antes da 

ordem do dia se prolongasse para além das vinte e três horas, iria interromper o referido 
período para dar lugar ao período de intervenção do público. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 3 – 06:53 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche via a Assembleia Municipal 

como uma extensão da voz do povo. Não viam de bom grado que o povo se pronunciasse 
apenas depois do período de antes da ordem do dia, podendo a sua palavra ser, 
previamente, condicionada pelo debate anterior. Viam com ampla satisfação que o povo 
se pronunciasse antes do período de antes da ordem do dia, contribuindo para o 
enriquecimento do debate, e não o contrário. Tinham a posição clara de dar primazia à 
palavra do povo na Assembleia Municipal de Peniche. Deviam isso aos concidadãos: dar 
a palavra ao povo no início de cada sessão da Assembleia Municipal. Aquela era a posição 
do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo que defendia que deveriam votar 
ponto por ponto. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 07:49 
Disse que não deixariam de dar a palavra ao povo e não condicionavam nem 

nunca condicionaram ninguém. Era bom que ficasse claro que não aceitavam lições de 
moral de quem tinha acabado de chegar à Assembleia Municipal, porque nunca tinha 
havido qualquer condicionamento, ao longo de quarenta anos de democracia. A questão 
da ordem era precisamente a contrária, da experiência que tinham, colocar o período de 
intervenção do público antes condicionava a intervenção dos munícipes, e era por isso 
que não aceitavam. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Regimento da Assembleia Municipal de Peniche era dos melhores do 

país e apenas estavam a ser propostos alguns acertos. O público nunca seria penalizado, 
porque a Mesa, nas sessões ordinárias, ir-lhe-ia dar a palavra às vinte e três horas. A 
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Assembleia Municipal de Peniche não impunha quaisquer condições para a intervenção 
do público. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que a sua inexperiência municipal não tinha de vir sempre à tona cada vez 

que era apresentada uma proposta. O epíteto do Grupo de Cidadãos Eleitores Por 
Peniche era a “A Grande Mudança” e, por isso, tinham de fazer algo para mudar o 
concelho de Peniche. Julgava que não tinham sido eleitos para entrarem em despique, 
foram eleitos para apresentarem propostas e era o que estavam a fazer. 

 
Deliberação n.º 2/2018: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

artigo após artigo, a Assembleia Municipal de Peniche, 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, tomou a seguinte deliberação: 

Proposta para alteração do artigo 33.º, n.º 2, alínea b), para que passasse a constar 
”5 (cinco) dias úteis sobre a data da sessão, no caso das sessões extraordinárias.”: 
Aprovada, por maioria, com quatro (4) votos contra, dos senhores Gonçalo Brás (GCEPP), 
António Moniz (GCEPP), Rui Cativo (GCEPP) e João Viola (GCEPP), uma (1) abstenção, 
da senhora Vanda Ferreira (GCEPP), e dezanove (19) votos a favor, dos restantes 
membros da Assembleia Municipal presentes. 

Proposta para alteração do artigo 35.º, n.º 1, para que passasse a constar “Em cada 
sessão ordinária há um período de ‘Antes da Ordem do Dia’, um período de ‘Intervenção 
do Público’ e um período de ‘Ordem do Dia’.”: Aprovada, por maioria, com quatro (4) 
votos contra, dos senhores Gonçalo Brás (GCEPP), António Moniz (GCEPP), Rui Cativo 
(GCEPP) e João Viola (GCEPP), uma (1) abstenção, da senhora Vanda Ferreira (GCEPP), 
e dezanove (19) votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal 
presentes. 

Proposta para alteração do artigo 36.º, n.º 3, para que passasse a constar “O 
procedimento previsto na alínea c) do número anterior terá a duração máxima de 60 
(sessenta) minutos, podendo ser prolongado até 90 (noventa) minutos, por deliberação 
da Assembleia.”: Aprovada, por maioria, com uma (1) abstenção, da senhora Vanda 
Ferreira (GCEPP), e vinte e três (23) votos a favor, dos restantes membros da Assembleia 
Municipal presentes. 

Proposta para alteração do artigo 39.º, n.º 1, para que passasse a constar “O tempo 
global de intervenção de cada Grupo Municipal no período de “antes da ordem do dia” 
é de 15 (quinze) minutos.”: Aprovada, por maioria, com um (1) voto contra, da senhora 
Teresa Lopes (GCEPP), e vinte e três (23) votos a favor, dos restantes membros da 
Assembleia Municipal presentes. 

Proposta para alteração do artigo 62.º, n.º 1, para que passasse a constar “As 
sessões da Assembleia Municipal são públicas, devendo ser dada publicidade, nos locais 
habituais e no site da Assembleia Municipal, com menção dos dias, horas e locais da sua 
realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma antecedência 
de, pelo menos, 5 (cinco) dias sobre a data das mesmas, com ordem de trabalhos.”: 
Aprovada, por maioria, com uma (1) abstenção, do senhor Henrique Estrelinha (PS), e 
vinte e três (23) votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes. 

Proposta para alteração do artigo 66.º, para que passasse a constar “1 – É 
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facultado o acesso a cópia da gravação sonora, videográfica, em formato digital, das 
sessões em que esta se tenha realizado, pelos Grupos Municipais que através do seu 
Representante o requeiram à Mesa da Assembleia Municipal. 2 – As gravações devem 
ficar no site da Assembleia Municipal.”: Aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
(24) votos a favor. 

O senhor Presidente da Assembleia, em nome da Mesa, propôs, ainda, 
verbalmente, que as sessões da Assembleia Municipal de Peniche passassem a ter início 
às vinte e uma horas. Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a 
Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com um (1) voto contra, da 
senhora Maria João Avelar (PSD), uma (1) abstenção, do senhor António Moniz (GCEPP), 
e vinte e dois (22) votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal 
presentes, que as sessões da Assembleia Municipal de Peniche passassem a ter início às 
vinte e uma horas. 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO À FREGUESIA DE FERREL ,  PARA COMPARTICIPAÇÃ O DA 

AQUISIÇÃO DE VÁRIAS MÁQUINAS DE PEQUENO PORTE :  3  –  19:24 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 3 – 19:41 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 5 de fevereiro de 2018. Referiu que 
se tratava de uma situação excecional, resultante de um roubo, que obrigou à aquisição 
de novas máquinas. 

 
José António Amador (CDU): 
Perguntou qual o valor do apoio a conceder pelo Município. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, segundo a proposta da Câmara Municipal, o valor era de oitocentos e 

onze euros e três cêntimos. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que nos documentos enviados aos membros da Assembleia Municipal 

estava uma cópia da fatura. Referiu, ainda, que o vendedor tinha feito um preço 
específico, abaixo do preço de mercado, para a Freguesia de Ferrel. 

 
Deliberação n.º 3/2018: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e quatro (24) votos a favor, que o 
Município de Peniche atribuísse um apoio financeiro à Freguesia de Ferrel, no valor de 
811,03 € (oitocentos e onze euros e três cêntimos), para comparticipação na aquisição de 
várias máquinas de pequeno porte. 
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4) NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DE CADA FORÇA POLÍTICA COM ASSENTO 

NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO :  3  –  21:44 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária indicava o senhor José António 

Amador como seu representante na Comissão Municipal de Trânsito. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata indicava o senhor Francisco Manuel 

Salvador como seu representante na Comissão Municipal de Trânsito. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que o Partido Socialista indicava o senhor Henrique Estrelinha como seu 

representante na Comissão Municipal de Trânsito. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes (GCEPP): 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche indicava o senhor António 

Moniz como seu representante na Comissão Municipal de Trânsito. 
 
Deliberação n.º 4/2018: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou nomear 

os senhores José António Bombas Amador, Francisco Manuel Pinto da França Salvador, 
Henrique André da Silva Estrelinha e António Paulo Brandão Moniz de Jesus, como 
representantes da Coligação Democrática Unitária, do Partido Social Democrata, do 
Partido Socialista e do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, respetivamente, na 
Comissão Municipal de Trânsito, conforme previsto na alínea b) do número único do 
artigo quinto do Regulamento da Comissão Municipal de Trânsito. 

 
5) CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL :  3  –  23:52 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 24:02 
Disse que, no mandato anterior, tinha sido nomeado, mas não se tinha realizado 

nenhuma reunião. 
 
Célia Martins (PSD): 3 – 24:42 
Disse que: 
O senhor Presidente da Mesa se tinha referido à Comissão Consultiva e não a 

uma comissão municipal; 
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Gostaria de, em nome do Partido Social Democrata, enaltecer a intenção de se 
constituir uma comissão municipal para acompanhamento da revisão do Plano Diretor 
Municipal de Peniche; 

Considerando a constituição da Comissão Consultiva, em 2016, nos termos da 
Portaria n.º 277/15, de 10 de setembro, a qual integrava representantes das entidades da 
administração direta ou indireta do Estado e que assentavam na concretização do 
princípio da participação de interesses e que se apoiava na análise de questões de carater 
essencialmente técnico, no âmbito das fases de elaboração e acompanhamento da 
proposta de revisão do Plano Diretor Municipal; 

No entender do Partido Social Democrata, a comissão municipal desempenharia 
um importante papel complementar que deveria fundar-se nos princípios da 
responsabilização, da igualdade, da transparência e da participação, visando promover 
o debate de questões estratégicas, de carater mais global e abrangente sobre o território 
municipal, que ainda carece de maior aprofundamento; 

O Partido Social Democrata propunha que a comissão fosse composta pelos 
seguintes elementos: um representante de cada grupo municipal com assento na Câmara 
Municipal, um representante de cada grupo municipal com assento na Assembleia 
Municipal, os presidentes das juntas de freguesia, uma personalidade de reconhecido 
mérito e com conhecimento profundo do concelho de Peniche a indicar por cada grupo 
municipal, representantes de entidades às quais em virtude das suas responsabilidades 
específicas de natureza ambiental, cultural e socioeconómica possam contribuir 
ativamente nestas matérias resultantes da aplicação do plano, nomeadamente a 
associação Arméria - Movimento Ambientalista de Peniche e a associação Patrimonium 
- Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche, a Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, um representante de cada uma das forças de 
segurança, nomeadamente da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional 
Republicana e dos Bombeiros Voluntários de Peniche, ficando, ainda, em aberto, a 
possibilidade de convidar outras entidades, caso se justificasse; 

Para concluir, deixava uma nota e voltava a frisar que a iniciativa era de enaltecer, 
assim como a reunião que tinha sido realizada sobre a freguesia de Atouguia da Baleia, 
dirigida aos eleitos e aos técnicos; 

Reforçava a importância de se melhorarem as condições e os canais de 
informação para facilitar o acesso aos conteúdos, porque ainda havia graves lacunas a 
esse nível, e assegurar uma participação ativa, não só das entidades representativas nas 
duas comissões, mas, sobretudo, dos munícipes, dos agentes económicos, e grupos 
sociais; 

Apelava, mais uma vez, a que o Município apostasse numa política de 
participação ativa e que fosse mais além do que as medidas que estavam estipuladas na 
lei, como a implementação de processos de participação pública ajustados às diferentes 
fases do procedimento. Porque, se, porventura, tinha havido menos discussão, o que para 
ela era um dado adquirido, tinham de se gerar momentos para se discutir e haver um 
debate. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 28:54 
Disse que: 
Não estava em condições de aprovar uma proposta daquele tipo; 
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Considerava que era pertinente, mas tinha de descer aos grupos para ser 
analisada; 

A proposta do Partido Social Democrata previa um grupo demasiado grande 
para a comissão; 

Era um assunto muito delicado e fazia lembrar a comissão de segurança, que era 
tão grande que os seus membros não conseguiam dar resposta a muitas das questões que 
eram colocadas; 

O grupo proposto pelo Partido Social Democrata tinha alguma pertinência se 
fosse apenas um elemento da Assembleia Municipal e um elemento da Câmara 
Municipal. O grupo proposto pelo Partido Social Democrata teria mais de vinte e cinco 
pessoas, porque só a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal teriam oito 
representantes; 

Era um assunto que teria de ser discutido pelos partidos, com mais calma e com 
mais equidade, porque era um problema de futuro para o concelho de Peniche e de muita 
responsabilidade. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 31:25 
Disse que: 
O Partido Social Democrata tinha feito uma proposta porque não sabiam ao que 

iam, ou seja, o ponto não tinha qualquer documentação de apoio, mas sabiam a discussão 
que tinha havido sobre o assunto na reunião da Câmara Municipal; 

Pressupuseram que era aquilo que se pretendia, que se formasse uma comissão, 
pelo que a senhora Célia Martins, pela sua experiência no acompanhamento de um Plano 
Diretor Municipal, em outro concelho, tinha feito o exercício de ver como se poderia 
constituir uma comissão que não era obrigatória, ao contrário da Comissão Consultiva, 
que era obrigatória; 

Não sabia se a Assembleia Municipal não teria de eleger um novo membro para 
integrar a Comissão Consultiva, mas julgava que sim, porque se tinha iniciado um novo 
mandato; 

Não via mal que a comissão municipal tivesse um número alargado de pessoas, 
porque o problema, que vinha do mandato anterior, era a falta de informação pública 
sobre o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, que, por lei, deveria ser mais 
pública; 

A integração de instituições num grupo para discutir questões, não para tomar 
decisões, dariam os seus imputes para que o Plano Diretor Municipal fosse o melhor 
possível, o que, por certo, era o objetivo de todos; 

Não via inconvenientes em que a comissão tivesse um número alargado de 
pessoas. Vinte e cinco pessoas era um número equivalente ao dos membros da 
Assembleia Municipal, onde se conseguia ter uma discussão civilizada sobre os temas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 3 – 33:39 
Disse que: 
Julgava que a constituição da comissão pecava por tardia, não a via como um 

problema e até poderia ter mais do que vinte e cinco elementos; 
Não via a comissão como um problema, tinha pena era de que não tivesse 

começado na fase inicial do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, em paralelo 
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com outros fóruns e outra abertura; 
A presidência da Câmara Municipal, em paralelo com a comissão, iria criar novas 

possibilidades de avaliação do trabalho que já tinha sido feito e do que poderia ser 
melhorado, com o envolvimento dos técnicos, particularmente dos que ainda não tinham 
tido a possibilidade de se pronunciar; 

A comissão poderia contar com toda a colaboração da presidência da Câmara 
Municipal, dos técnicos do Município e da equipa técnica que tinha sido contratada; 

Quanto melhor for o Plano Diretor Municipal, melhor para o concelho de 
Peniche, porque novas oportunidades podem ser criadas; 

Pretendia que não se perdesse mais tempo no processo de revisão do Plano 
Diretor Municipal e acreditava que a comissão o iria enriquecer; 

Contava com a colaboração de todos para que, rapidamente, a discussão fosse 
transferida para a população, seria esse o eixo central, não pretendia um documento 
fechado entre autarcas e técnicos. 

 
António Moniz (GCEPP): 3 – 37:11 
Disse que, do seu ponto de vista, um membro de uma assembleia municipal 

deveria, na sua função, também, exercer contactos com as diversas entidades que 
intervinham no concelho. Estava de acordo que complicava, um pouco, o funcionamento 
das comissões quando elas eram demasiado extensas, o que deveria ser ultrapassado 
quando os membros da assembleia municipal também se reuniam com as associações, 
com grupos de interesse, com proprietários de empresas, etc. Havia uma atividade que 
não deveria ser paralela a essas associações nas comissões, ela deveria, no fundo, em 
particular, ser centrada nos membros da assembleia municipal, mas, a sua constituição 
integrar as opiniões dessas outras entidades que faziam parte das diferentes associações 
e instituições do concelho. 

 
Célia Martins (PSD): 3 – 38:49 
Disse que: 
Julgava que, quando tinha feito a sua intervenção, tinha passado a ideia clara do 

motivo de terem integrado outras entidades na comissão; 
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal já integravam a Comissão 

Consultiva, junto com outras entidades da administração direta e indireta do Estado, 
onde se discutiam questões mais técnicas; 

Por uma questão democrática e de equidade e de maior abertura e transparência 
propunham a integração na comissão de membros de cada uma das forças políticas 
representadas nos órgãos autárquicos do Município; 

Tinha nomeado três entidades externas ao Município, mas com ação muito ativa 
no concelho de Peniche e, por isso, poderiam dar um contributo muito importante: a 
Arméria, pela sua componente ambiental, a Patrimonium, pelo património histórico, 
arqueológico e cultural; e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, 
por ser um importante parceiro do Município, com conhecimentos na área do turismo e 
do mar, nomeadamente o projeto “Life Berlengas”; 

Um dos objetivos da revisão do Plano Diretor Municipal era transpor as normas 
dos planos especiais de ordenamento do território, designadamente o Plano da Reserva 
Natural das Berlengas, pelo que a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 
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Peniche teria uma opinião a dar; 
Não julgava que estivessem a dificultar, pelo contrário, tinham nomeado apenas 

três entidades e estavam a tentar promover uma maior discussão; 
Não lhe parecia difícil falar com quinze pessoas numa sala. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 41:29 
Propôs que o Partido Social Democrata enviasse às outras três forças políticas a 

sua proposta, para que cada grupo a analisasse e, na sessão seguinte da Assembleia 
Municipal, o assunto fosse novamente apreciado. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 42:33 
Disse que não tinha nada a opor à proposta do senhor Presidente da Mesa, 

porque a achava bastante razoável, uma vez que a proposta do Partido Social Democrata 
tinha sido apresentada na sessão e não tinha sido objeto de discussão. Sugeriu que, na 
seguinte sessão da Assembleia Municipal, o assunto não fosse apenas discutido, mas 
fosse também votado, devendo haver uma prévia consensualização entre os grupos. 

Relativamente ao que tinha dito o senhor António Moniz, do Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche, disse que não conseguia perceber a renitência em integrar pessoas 
de fora dos órgãos municipais. Antes, o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche tinha 
referido que o importante era dar voz às pessoas, e aquela era uma forma efetiva de dar 
voz à sociedade civil, às pessoas que tinham conhecimento e que se interessavam, 
genuinamente, pelos assuntos, como era o caso das associações, e as que tinham, por 
dever profissional, conhecimento da realidade, como era o caso das forças de segurança 
e dos bombeiros. O contacto que os membros da Assembleia Municipal pudessem ter 
com essas pessoas não substituiria a opinião direta, que não deveria ter filtros, sobre os 
assuntos que estavam a ser debatidos. Era redundante que cada força política chamasse 
as entidades para se pronunciarem, quando podiam ser chamadas a fazer parte de uma 
comissão. 

 
José António Amador (CDU): 3 – 44:27 
Disse que tinha ficado prejudicado com a proposta do senhor Presidente da 

Mesa, porque esta ia ao encontro do que a bancada da Coligação Democrática Unitária 
estava a discutir. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 3 – 44:47 
Disse que: 
O Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche partilhava de algumas das posições 

que tinham sido elencadas pelo Partido Social Democrata, de abertura à sociedade; 
Era passível de discussão as entidades que iriam integrar a comissão; 
Tinham sido aventadas três entidades, mas outras mais poderiam ser 

consideradas; 
Haveria, eventualmente, universidades com maior capacitação no seu corpo 

docente para estudar a temática em apreço, do que o Instituto Politécnico de Leiria; 
Também existem outras entidades na área ambiental, como a Quercus; 
Não deveriam fechar a proposta. Tinham sido aventadas três entidades, mas 

poderiam ser outras entidades; 
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O Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche estava de acordo com o abrir à 
sociedade a discussão do assunto. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse ao senhor Gonçalo Brás que a sua proposta era exatamente para que os 

grupos analisassem a proposta do Partido Social Democrata e sugerissem as entidades 
que julgassem pertinentes. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 47:16 
Disse que: 
A última alínea referida pela senhora Célia Martins era, precisamente, outras 

entidades que se considerasse relevante integrarem a comissão; 
A comissão seria local, pelo que os organismos que o Partido Social Democrata 

tinha pensado para a integrarem eram os que tinham presença local, a Arméria e a 
Patrimonium, por serem locais e terem presença em todo o concelho, e a Escola Superior 
de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche por estar sediada em Peniche; 

A comissão não seria para fazer a revisão do Plano Diretor Municipal, apenas iria 
contribuir com o seu conhecimento para que o Plano Diretor Municipal ficasse melhor; 

Existia uma comissão consultiva, com entidades que davam os seus contributos 
e defendiam os seus interesses, pelo que a comissão pretendia que o conhecimento da 
sociedade civil e dos eleitos locais chegasse a quem estava a fazer a revisão do Plano 
Diretor Municipal; 

O Partido Social Democrata tinha feito o que lhe parecia ser o mais correto e as 
três entidades referidas tinham sido escolhidas depois de uma análise a diversas 
instituições do concelho. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 3 – 50:21 
Disse que, em matéria de urbanismo, no Instituto Politécnico de Leiria, a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão tinha mais valências em termos de urbanismo e de 
organização do território do que a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 
Peniche, que estava mais vocacionada para a biologia e para o turismo. 

 
Célia Martins (PSD): 3 – 50:55 
Disse que queria explicar mais uma vez que o objetivo da comissão era falarem 

de questões estratégicas, as questões técnicas do urbanismo ficariam para a comissão 
consultiva e para a Câmara Municipal. Também a maioria dos membros da Assembleia 
Municipal não tinha conhecimento na área do urbanismo e os próprios técnicos que 
trabalhavam nessa área tinham dificuldades, por não existirem consensos. Quando 
propunham um representante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 
Peniche não era pelo seu contributo para a área do urbanismo, antes pelo contrário, mas 
pela componente na área do turismo, que era importante, ou na participação em projetos 
de investigação, alguns que tinham a ver com planos do ordenamento do território. 
Ninguém tinha referido que a comissão teria a ver só com urbanismo, mas que assumiria 
uma natureza estratégia e do conhecimento local. 

 
Deliberação n.º 5/2018: Deliberado que cada grupo analisasse individualmente 
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a proposta que o grupo do Partido Social Democrata lhes iria enviar, sobre a constituição 
de uma comissão municipal de acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal, 
para que, na sessão seguinte da Assembleia Municipal, fosse feita uma apreciação 
conjunta. 

 
6) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

SOBRE A ATIVIDADE DO  MUNICÍPIO DE PENICHE E DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 

2017:  3  –  51:55 
 
Passando a Assembleia Municipal ao sexto ponto da ordem do dia, apreciou o 

relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre a atividade do Município de 
Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento no primeiro semestre do 
ano 2017, em cumprimento da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, que estabelecia o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, não se tendo registado qualquer intervenção. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 6/2018: 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 zero horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de fevereiro, o senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de 
fevereiro de dois mil e dezoito, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém 
um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo 
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração 
e Finanças, em regime de substituição, subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa 
assino. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  
em regime de substituição, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 


