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ATA  N.º  4/2018 
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 13  DE AGOSTO DE 2018: 
 
Aos treze dias do mês de agosto 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 Carlos Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), respetivamente Presidente 
e Segundo Secretários 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 Inês 
Grandela Nunes Lourenço (GCEPP), Maria João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), José 
António Bombas Amador (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), Henrique André da Silva 
Estrelinha (PS), Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira (GCEPP), Sofia Cecílio Barradas 
(PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Rui Vasco Pereira Serpa Malheiros 
Cativo (GCEPP), Célia Sousa Martins (PSD), Bruno Miguel Vieira Rasteiro (PSD), Maria 
Madalena de Matos Vilhena Sustelo Rosa (PSD), David Pedrosa Antunes (GCEPP), 
Elisabete Maria Martins Leal (GCEPP), João Carlos Rodrigues Viola (GCEPP), Tiago Jorge 
Carvalho Gonçalves (PS), Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos (PS), Inês Fitas Cação 
(CDU), reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, para uma sessão extraordinária, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia: 
 1) Revisão aos Orçamentos da Receita, da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano 
de 2018; 

 2) Constituição de associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia 
do Mar; 

 3) Apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia; 
   4) Apoio financeiro à Freguesia de Peniche. 
3.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

seis minutos, encontrando-se na sala vinte e dois 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 a senhora Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), às vinte e uma horas e 
quinze minutos, e o senhor David Pedrosa Antunes (GCEPP), às vinte e uma horas e 
dezoito minutos.     

O senhor David Pedrosa Antunes (GCEPP), e a senhora Inês Fitas Cação (CDU), 
encontravam-se a substituir o senhor António Paulo Brandão Moniz de Jesus (GCEPP), e 
o senhor 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. O senhor Álvaro 
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André Paiva Amador (CDU), por ser o membro que se seguia na respetiva lista, também 
comunicou 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), Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves (PS) e Rogério Manuel Dias Cação (CDU),  

A sessão foi secretariada pela Técnica Superior, em substituição da Chefe da 
Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, do Município de 
Peniche, Ana Isabel Nunes. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Américo Gonçalves (PS): 
Propôs um voto de pesar, e um minuto de silêncio ao munícipe José Albino Vasco 

Rosa, tendo sido unânime a sua concordância. 
 
A Assembleia Municipal de Peniche e todos os presentes guardaram, de pé, um 

minuto de silêncio em memória do senhor José Albino Vasco Rosa. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1) REVISÃO AOS ORÇAMENTOS DA RECEITA ,  DA DESPESA ,  AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2018: 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 2 de agosto de 2018. 

 
Deliberação n.º 27/2018: 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 sete (7) votos a favor, dos eleitos do Grupo de Cidadãos Eleitores por 
Peniche, sete (7), dos eleitos do Partido Social Democrata, e quatro (4), dos eleitos do 
Partido Socialista, e três (3) abstenções, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, 
aprovar a revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de 
Peniche, para o ano de 2018. 

O senhor David Pedrosa Antunes (GCEPP) e a senhora Mariana da Conceição 
Santos Rocha (CDU) não estavam presentes na sala aquando da votação deste ponto da 
ordem do dia. 
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2) CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA A CRIAÇÃO  DO PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MAR :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

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

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 30 de julho de 2018. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, em relação à substância, lhe parecia que a constituição da associação 

era positivo, já era positiva quando a constituíram no ano passado, ou seja, o que faltou 
dizer foi que, em setembro de 2017, ainda no mandato anterior, aprovaram, também, os 
estatutos que, na altura, avisaram que seriam devolvidos pelo Tribunal de Contas porque 
estavam incompletos, sendo, aquela, uma segunda versão. Disse que apenas faltou 
aquela referência para que ficasse completa a apresentação, ou seja, no ano passado 
aprovaram a constituição da associação e, na altura, o Partido Social Democrata absteve-
se, precisamente, porque considerou que estava a fazer uma coisa incompleta, mal feita 
para se cavalgar em cima das eleições, o que era errado. Disse que o projeto era bom, 
deveria ser feito, mas as coisas têm que ser bem feitas e não estavam a ser e, como veio a 
acontecer, foi devolvido. Disse, ainda, que a pressa era inimiga da perfeição e esperava 
que se conseguisse de facto constituir a associação, mas, sobretudo, colocar em 
andamento o projeto. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que, da parte da Coligação Democrática Unitária, olharam para a proposta 

com simpatia, considerando que foi a mesma que iniciou aquele processo. Referiu que, 
obviamente, a questão colocada pelo senhor Ademar Marques não merecia concordância, 
porque não se tratava, em setembro de 2017, de cavalgar sobre as eleições, até porque não 
iriam iniciar aquele processo no domínio eleitoral, era um processo que estava em curso 
e, obviamente, que competia a quem fez a avaliação da proposta, que foi aprovada na 
Assembleia Municipal, se iria ou não a Tribunal de Contas e, caso fosse necessário, depois 
corrigir, como aconteceu, a Câmara Municipal está a corrigir. Disse, ainda, que o mais 
importante era valorizar o conteúdo daquela proposta e o trabalho que foi feito em 
parceria com a Docapesca, com o Instituto Politécnico de Leira e com todos os que 
estavam envolvidos. Disse que em nome da Coligação Democrática Unitária queriam 
congratular pelo andamento, pela fase em que estavam, relativamente ao processo e, 
acima de tudo, têm consciência que será uma porta que se abrirá ao desenvolvimento, à 
captação de empresas e de emprego, que são fundamentais numa proposta daquela 
natureza.  

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Fez uma correção, relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, 

retificando a data da Assembleia Municipal, que não foi em setembro de 2017, e sim em 
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junho de 2017. 
Disse que o que tinha falhado na elaboração do processo, em junho de 2017, foi a 

apresentação, da parte da Câmara Municipal, porque o projeto não tinha 
sustentabilidade. Disse que, na altura, se absteve porque tinha colocado um conjunto de 
questões que não foram respondidas. Disse, ainda, que levaram mais algum tempo a 
chegar à fase que estão, porque as questões não foram devidamente clarificadas, quando 
começaram a trabalhar o processo e só recentemente foram ultrapassadas. Disse que o 
que importava era aproveitar aquela oportunidade e dinamizá-la, sendo sustentada com 
o apoio do Instituto Politécnico de Leiria, mas têm a pretensão de constituir uma equipa 
de técnicos municipais para trabalhar em conjunto, fazer a apresentação da candidatura 
aos fundos comunitários, e apresentar o documento ao Tribunal de Contas.   

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o Partido Socialista, obviamente, apoiava aquela constituição de 

associação e desejava que a candidatura que iria ser realizada fosse efetuada com sucesso 
e, de facto, aquele Parque de Ciência e Tecnologia possa contribuir para o 
desenvolvimento económico e da ciência no concelho.   

 
Deliberação n.º 28/2018: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea n) 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, aprovar a constituição da associação 
sem fins lucrativos, com a designação de SMARTOCEAN - Associação para a promoção 
e desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche, respetivos 
Estatutos, Plano de Negócios e Plano de Financiamento. 

 
3)  APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE ATOUGUIA DA BALEIA  

 
Deliberação n.º 29/2018: Submetida a proposta a votação nominal, o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal de Peniche deliberou retirar do período da ordem 
do dia, o apoio à Freguesia de Atouguia da Baleia, por se tratar de uma recuperação de 
equipamento.       

 
4) APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE PENICHE                                    

 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 30 de julho de 2018. 

 
Deliberação n.º 30/2018: Submetida a proposta 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 à Freguesia de Peniche, no valor de 7 850,00 € (sete mil, oitocentos e 
cinquenta euros), para comparticipação na aquisição de uma viatura. 
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APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 31/2018: 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 vinte e uma horas e vinte e cinco minutos do dia treze de agosto, o senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de 
junho 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, Ana Isabel Nunes, Técnica Superior da Divisão de 
Administração e Finanças, em regime de substituição da 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) 

 
_____________________________________ 

 
A Técnica Superior, em regime de substituição  

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

 
(assinado no original) 

 
_____________________________________ 


