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ATA  N.º  2/2018 
 

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

REALIZADA NO DIA 27  DE ABRIL DE 2018: 
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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), Licínio Pereira (GCEPP) e Carlos Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), 
respetivamente Presidente, Primeiro 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), António Paulo 
Brandão Moniz de Jesus (GCEPP), Ademar Vala Marques (PSD), Henrique André da 
Silva Estrelinha (PS), Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira (GCEPP), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Nuno Carlos Alvelos Nico (PSD), Rui Vasco Pereira 
Serpa Malheiros Cativo (GCEPP), Célia Sousa Martins (PSD), Bruno Miguel Vieira 
Rasteiro (PSD), Maria Leopoldina de Fátima Manteigas (GCEPP), Maria Madalena de 
Matos Vilhena Sustelo Rosa (PSD), Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos (PS), Ricardo 
José Silva Gomes (PSD), Adriano de Jesus Constantino (PS) e Álvaro André Paiva 
Amador (CDU), reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, para a sua sessão 
ordinária do mês de abril, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. 
2.º - Período de antes da ordem do dia. 
 1) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar; 
 2) 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 dos documentos de prestação de contas do Município 

de Peniche, relativos à gerência de 2017; 
 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao 

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 
2018; 

 4) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2017; 

 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 
Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2018; 

 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para designação 
do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da Divisão de Obras 
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Municipais; 
 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para designação 

do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da Divisão de Planeamento 
e Gestão Urbanística; 

 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para designação 
do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da Divisão de Administração 
e Finanças; 

 9) Constituição de Comissão Municipal de Acompanhamento da Revisão do 
Plano Diretor Municipal. 

5.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas, 

encontrando-se na sala vinte e um dos vinte e cinco membros que compõem a Assembleia 
Municipal de Peniche. 

Compareceram no decurso da sessão e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os senhores Nuno Carlos Alvelos Nico (PSD), Adriano de Jesus Constantino 
(PS) e Jorge Alberto Bombas Amador (CDU), quando decorria o período de apresentação 
de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar, e o senhor 
Afonso Rosário Costa Clara (PSD), quando decorria o período de apreciação de outros 
assuntos de interesse para o Município. 

Os senhores Ricardo José Silva Gomes (PSD), Adriano de Jesus Constantino (PS) 
e Álvaro André Paiva Amador (CDU) encontravam-se a substituir os senhores Sofia 
Cecílio Barradas (PSD), 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 João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
Susana Silva Ramos (PS) e Luís Filipe Correia Bento (PS), por serem os membros que se 
seguiam na respetiva lista, 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), Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves (PS) e Rogério Manuel Dias Cação (CDU). 

A sessão foi secretariada pela Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em 
regime de substituição, do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada 
pelo Assistente Técnico Pedro Gomes Ferreira. 

 
RENÚNCIA DE MANDATO :  

 
O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia Municipal de que 

o senhor Gonçalo Nuno Rodrigues Brás, eleito pela lista do Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche (GCEPP), tinha comunicado a renúncia ao seu mandato de membro da 
Assembleia Municipal de Peniche, a partir do dia 26 de fevereiro de 2018, ao abrigo e nos 
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e que, nos termos 
do n.º 4 da referida norma legal, a vaga ocorrida pela renúncia de mandato tinha sido 
preenchida pela cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora 
Maria Leopoldina de Fátima Manteigas, natural de Angola, com o número de 
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identificação civil 7509285, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto, 
emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício 
n.º 86075198, datado de 30 de agosto de 2017, do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 
– Juízo de Competência Genérica de Peniche. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foi presente a ata n.º 1/2018, respeitante à sessão ordinária do mês de fevereiro, 

realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, tendo sido dispensada a leitura da mesma por o 
respetivo texto haver sido previamente distribuído 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. 

 
Posta a ata à discussão usou da palavra o senhor Ademar Marques (PSD) que 

informou que, na tarde daquele dia, tinha enviado, para que constasse na referida ata, 
uma declaração de voto relativa à votação de uma moção e solicitou a retirada de uma 
intervenção sua, em que tinha colocado uma questão procedimental, uma vez que a 
resposta à mesma não constava da proposta de ata, por não ter sido gravada, pelo que 
não fazia sentido manter a pergunta. 

 
Submetida à votação, a ata em apreço, já com as alterações propostas pelo senhor 

Ademar Marques, constatou-se o seguinte resultado: 
 
Ata n.º 1/2018 – Aprovada, por unanimidade, com dezoito votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação da ata os membros da Assembleia Municipal 

que estiveram presentes na reunião a que ela respeitava, 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. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

(Primeira parte) 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Leu a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção sobre Transferência de Competências 
Sob a capa da «municipalização» dos serviços públicos e com recurso ao abastardamento 

da ideia de descentralização, o governo preparou um extenso pacote de transferências de 
competências da Administração Central para as autarquias locais - definir a natureza, o âmbito e 
os níveis de atendimento de cada um dos serviços a que essas transferências respeitam, planear os 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 27.04.2018 * Livro 28 * Fl. 33 

equipamentos e infraestruturas necessárias e, nalguns casos até, determinar os recursos humanos 
especializados necessários são áreas em que as competências se mantêm centralizadas. 

O processo de transferência de competências em curso, longe de satisfazer os objetivos 
constitucionalmente consagrados para a descentralização, configura, em geral, a mera 
desconcentração de competências para a execução de atos materiais com autonomia administrativa 
e financeira. 

Aliás, a inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas –, que 
não são substituíveis por soluções intermunicipais, constitui um obstáculo a uma efetiva 
descentralização que é urgente resolver. 

Escondida sob o canto da sereia do alargamento de poderes e competências das autarquias, 
a mesma afirmação permanece, em todas as situações: do processo não pode resultar aumento da 
despesa pública.  

O que significa que a transferência de competências não vai ser acompanhada dos meios 
humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas: 
longe de visar uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das 
populações, consistirá, como a prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento 
público e alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. 

A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 
competências, em que o Poder Local democrático se assuma como titular de atribuições e 
competências próprias, com os inerentes poderes de direção e conformação que faça sentido à luz 
do principio da subsidiariedade e complementaridade como forma de melhor responder aos direitos 
e anseios das populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. 

Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições 
(financeiras, de autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a reposição de 
condições para responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a devolução às autarquias 
das competências em relação às águas que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas 
multimunicipais. Exigem ainda a reposição das freguesias. 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se transferiram 
encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências 
consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessário e a 
verificação de garantias futuras quanto ao regime financeiro. 

Face aos projetos de diplomas do governo que visam transferir competências para as 
autarquias locais, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida a 27 de abril de  2018 delibera: 

1. Reclamar uma descentralização efetiva, condição essencial para o desenvolvimento 
local e regional, que assegure o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e 
promova a eficiência e eficácia da gestão pública, garantindo e aprofundando os direitos das 
populações. 

2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto factor 
indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de 
administração, a uma reforma democrática de administração e à defesa da autonomia dos 
municípios e das freguesias. 

3. Rejeitar a transferência de competências que, subordinando a satisfação de legítimos 
direitos e justas expectativas das populações às contingências e desigualdades inerentes aos 
diversos graus e características do desenvolvimento local, prejudique a universalidade dos direitos 
sociais constitucionalmente protegidos. 

4. Expressar as maiores reservas quanto a transferências de competências de mera 
execução (física e financeira) mantendo o poder de decisão, em última instância, no Governo e na 
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Administração Central e generalizando formas de tutela efetiva com a corrosão e progressiva 
destruição da autonomia do Poder Local 

5. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia 
comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente 
e futuro.» 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Leu a moção que a seguir se transcreve: 
«Moção sobre a Fortaleza de Peniche 
Fortaleza de Peniche é o mais importante monumento do Concelho de Peniche com uma 

fortíssima carga histórica e simbólica. É simultaneamente um dos mais importantes monumentos 
nacionais, estratégico para a preservação da memória histórica sobre a ditadura fascista, a 
resistência antifascista e a luta pela liberdade e a democracia.  

Desde o 25 de Abril que muitos democratas e antifascistas anseiam por ver instalado na 
Fortaleza de Peniche um Museu que reafirme a Fortaleza de Peniche como testemunho vivo para 
as atuais e futuras gerações do que foi a repressão nas prisões do regime fascista, mas também da 
luta pela liberdade e pela democracia. 

Foram precisos 44 anos para que o poder político reconhecesse a importância de instalar 
na Fortaleza de Peniche o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade e com essa decisão 
proceder à recuperação, requalificação e valorização da Fortaleza de Peniche.  

Essa é uma conquista de todos os que lutaram durante década, incluindo as autarquias de 
Peniche, pela requalificação e valorização da Fortaleza, enquanto espaço aberto ao povo de Peniche, 
e a todos os que o queiram visitar, de memória, valores, cultura e lazer.  

A criação do Museu Nacional na Fortaleza é um ato de elementar justiça e de 
reconhecimento aos muitos milhares de concidadãos que nas palavras de António Borges Coelho 
“Disseram não, para que a água da vida corresse limpa”.  

Tal decisão é ainda um compromisso presente voltado ao futuro, em que a partir da 
memória histórica que ali reside, se transmite e valoriza, nomeadamente junto das novas gerações 
os valores da liberdade e da democracia, e se reafirma a importância do 25 de Abril, dos seus valores 
e conquistas, bem como dos princípios inscritos na Constituição da República Portuguesa.  

Com a instalação na Fortaleza de Peniche do 15.º Museu Nacional, Peniche passa a 
integrar o restrito grupo de 8 Concelhos que têm museus nacionais instalados nos seus territórios.   

Tal facto é uma importante oportunidade para, numa necessária articulação entre o poder 
central e a autarquia de Peniche, dinamizar e afirmar ainda mais, no plano nacional e 
internacional, o Concelho de Peniche.  

A instalação do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, que será acompanhada da 
requalificação do edificado da Fortaleza, da construção de espaços de exposição permanentes e 
temporários, bem como de novas e modernas infraestruturas para atividades culturais e outros 
eventos, permitirá a dignificação da museologia relativa à história de Peniche e da Fortaleza, 
abrindo perspetivas de articulação com a rede museológica e de monumentos já existente no nosso 
Concelho, fator que poderá potenciar muito todo o património histórico, cultural, material e 
imaterial do Concelho de Peniche.  

Assim, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida na sua sessão ordinária do dia 27 de 
abril de 2018:  

• Saúda todos os que se empenharam e empenham na defesa da memória histórica da luta 
contra o fascismo e pela liberdade e a democracia, elemento decisivo para a decisão de construção 
do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade na Fortaleza de Peniche; 
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• Valoriza a decisão de criar o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade na 
Fortaleza de Peniche, espaço – memória e símbolo maior da luta pela liberdade, e considera de 
extrema importância o arranque das obras de conservação e restauro necessárias à instalação do 
museu nacional; 

• Valoriza as medidas e conteúdos anunciados que permitem o arranque da fase de 
concretização do projeto de recuperação, requalificação e valorização da Fortaleza de Peniche e 
exorta o Governo português a tomar todas as medidas que permitam a instalação do novo Museu 
Nacional da Resistência e Liberdade, com vista à sua inauguração em 2019, nos 45 anos do 25 de 
Abril; 

• Sublinha a importância de o projeto de recuperação e requalificação da Fortaleza de 
Peniche incluir espaços museológicos dedicados à História da Fortaleza, de Peniche, das suas 
gentes e da sua luta pela liberdade a democracia; 

• Considera que a instalação do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade na 
Fortaleza de Peniche, deve garantir o acesso livre da população ao espaço da Fortaleza de Peniche, 
consolidando e levando mais longe os esforços feitos ao longo dos últimos anos para transformar a 
fortaleza num dos espaços mais nobres e de lazer do Concelho de Peniche.» 

 
Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o dia 27 de abril era um dia importante, porque se assinalava o 

aniversário da libertação dos presos políticos em Peniche. Era um dia que tinha ficado na 
memória dos que tinham vivido aqueles momentos e que tinham a obrigação de a 
transmitir aos que não os tinham vivido. Não se cansava de agradecer a luta antifascista 
que tinha permitido a liberdade. Aquela era a sua forma de preservar a memória e de 
manifestar gratidão a todos os que devolveram a liberdade, de várias formas, porque não 
tinham sido só os presos políticos, tinham sido muitas as formas de intervir para devolver 
a liberdade, mas, a prisão, com certeza, tinha sido uma das mais dolorosas, e já tinha tido 
a oportunidade de agradecer, pessoalmente, a muitos dos ex-presos políticos e tentava 
transmitir aos seus filhos aquela gratidão. 

 
José António Amador (CDU): 
Leu a saudação que a seguir se transcreve: 
«Saudação ao Primeiro de Maio de 2018 
Passados cento e vinte e três anos sobre os massacres de Chicago, que estiveram na origem 

do Primeiro de Maio, os trabalhadores de todo o mundo continuam a lutar pela sua emancipação, 
contra a exploração e por melhores condições de vida e de trabalho. 

Primeiro de Maio – Dia Internacional de Trabalhador: 
A luta dos trabalhadores contribuiu para afastar o Governo PSD-CDS e dar início a um 

processo de reposição, ainda que limitada, dos salários, rendimentos e direitos. Contudo, os 
problemas estruturais que aprofundaram as desigualdades e a pobreza laboral mantêm-se. A 
obsessão do Governo pela redução do deficit e a resistência à renegociação da dívida, a sua 
submissão às imposições e constrangimentos do euro, UE, FMI e OCDE tem impedido mais 
avanços positivos para os trabalhadores e o povo, com o condicionamento do investimento público, 
a degradação dos serviços públicos e o congelamento dos salários do setor público. 

No setor público, enquanto aumenta o volume de negócios e os lucros dos patrões, os 
salários dos trabalhadores continuam praticamente estagnados. 

Não há política de esquerda com legislação do trabalho de direita. 
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É preciso lutar por uma política de esquerda e soberana, são os trabalhadores que 
produzem a riqueza, por isso exigem melhores condições de trabalho. 

Mais salários! Os salários, em Portugal, têm vindo a perder peso na distribuição do 
rendimento. 

Trinta por cento dos trabalhadores tinham salários inferiores a seiscentos euros. 
Dez por cento dos mais ricos detêm cinquenta e três por cento do total da riqueza. 
É preciso ter horários dignos para vivermos melhor. 
É preciso lutar contra a desregulação dos horários! Os trabalhadores precisam de tempo 

para viver e conciliar o trabalho com a sua vida pessoal e familiar. 
Precaridade é para acabar! Não há volta a dar! 
A precaridade não para de aumentar. É um flagelo que urge combater. 
É o futuro dos nossos jovens e do país que está em causa! 
O peso dos contratos a prazo no setor privado, em 2016, era superior a trinta e três por 

cento. 
Nos três primeiros trimestres de 2017, oitenta por cento dos novos contratos foram 

celebrados com vínculos precários. 
Sessenta e seis por cento dos jovens com menos de vinte e cinco anos e quase trinta e 

quatro por cento com idades entre os vinte e cinco e os trinta e quatro anos tinham contratos a 
prazo ou recibos verdes. 

Os trabalhadores com vínculos precários têm salários trinta por cento inferiores aos 
efetivos. O risco de pobreza é mais elevado para quem não tem contratos permanentes. 

É na verdade urgente combater a precaridade e que cada posto de trabalho permanente 
seja ocupado por um trabalhador com vínculo efetivo. 

Pelo direito ao trabalho com direitos para todos. 
Viva os trabalhadores de todo o mundo. 
Viva o Primeiro de Maio! 
José Amador. CDU» 
 
De seguida, leu o voto de congratulação que a seguir se transcreve: 
«Pela primeira vez Peniche, pelo Presidente da Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Peniche, passou a ter representação na Direção da FEPODABES – Federação 
Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue, pela Assembleia Geral de 22 de abril de 2018, 
realizada nas instalações do Instituto Português do Sangue e Transplante, IP. Reiterando desta 
forma um voto de congratulação ao senhor Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro.» 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, relativamente à moção sobre a transferência de competências, 

apresentada pela Coligação Democrática Unitária, o Partido Socialista considerava que 
era prematuro afirmar que a descentralização não iria ser acompanhada de meios 
humanos, financeiros e de património e tinha dúvidas sobre a criação das regiões 
administrativas. 

Disse, ainda, que o Partido Socialista acompanhava a moção sobre a Fortaleza de 
Peniche, apresentada pela Coligação Democrática Unitária. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou um voto de pesar pelo falecimento do senhor Coronel João Maria 
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Varela Gomes, um ex-preso político que tinha lutado pela liberdade, uma figura da 
resistência antifascista e um militar de abril de 1974, que tinha dedicado a vida às causas 
da liberdade e da democracia. 

 
Inês Lourenço (GCEPP): 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche subscrevia o voto da 

senhora Maria João Avelar, reconhecendo a importância e o simbolismo daquela data. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou se algum dos membros da Assembleia Municipal estava em 

desacordo relativamente aos votos apresentados. Não havendo manifestações, concluiu 
que estavam todos de acordo com os votos apresentados. 

Perguntou se mais algum membro da Assembleia Municipal queria referir-se às 
moções apresentadas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Apenas tinha o texto de uma das moções, a que se referia à Fortaleza de Peniche, 

e, normalmente, por respeito pela Assembleia Municipal, eram distribuídos os textos que 
seriam votados; 

Em relação à moção sobre a transferência de competências, se fosse admitida e 
colocada a votação, votaria contra, porque discordava de diversos pontos; 

Concordava com o senhor Henrique Estrelinha, quando este tinha dito que ainda 
não estavam definidas as transferências de competências, porque os diplomas ainda 
estavam a ser elaborados; 

Contudo, como era referida a exigência da criação de regiões administrativas e a 
reposição das freguesias, opunha-se à moção; 

Sobre a moção da Fortaleza de Peniche, tinha a dizer que qualquer moção que 
ignorasse um processo em que a opinião das pessoas de Peniche tinha sido absolutamente 
marginalizada, para ele era inaceitável; 

O processo que tinha conduzido à decisão de instalar o museu da resistência 
tinha sido mal conduzido pelo Governo da República, porque as Pessoas de Peniche não 
tinham sido ouvidas; 

Naquele dia, o Diário de Notícias tinha feito um artigo com um título 
inqualificável, porque comparava a Fortaleza de Peniche a Auschwitz, o que era 
inaceitável e mau para Peniche; 

O texto do Diário de Notícias dizia: “um local que o Ministro Luís Filipe Castro Mendes 
considerou ter um valor na memória nacional comparável ao campo de concentração de Auschwitz, 
enquanto lugar de práticas de sofrimento devido à repressão do anterior regime”; 

Além do dano que ele continuava convencido que tinha sido causado com a 
suspensão do Revive, porque ir-se-ia assistir à concretização de um erro, porque se iria 
investir na recuperação dos pavilhões em vez de se investir nas muralhas; 

A Câmara Municipal deveria informar o senhor Ministro da Cultura de que 
Peniche não era Auschwitz e que as pessoas de Peniche não queriam ser reféns de um 
passado que lhes tinha sido imposto, e continuava a ser imposto por declarações 
inaceitáveis como a do senhor Ministro; 
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A Fortaleza de Peniche tinha sido uma prisão, antes e depois do 25 de abril de 
1974, e antes de ter sido prisão tinha sido muitas outras coisas e, se a não deixassem cair, 
poderia ter um futuro, além de ser um museu; 

Sugeria que fosse exigido um pedido de desculpas ao senhor Ministro, que não 
deveria ser bem-vindo a Peniche, pelo dano que, com aquelas declarações, causava à 
imagem de Peniche. 

Alertou a Mesa para o facto de a Coligação Democrática Unitária já ter esgotado 
o tempo de que dispunha para intervir no período de antes da ordem do dia. 

 
Deliberação n.º 7/2018: Submetida a votação, foi a moção apresentada pela 

Coligação Democrática Unitária, sobre a transferência de competências, rejeitada, por 
maioria, com cinco (5) votos a favor, dos membros da Assembleia Municipal eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária (4) e do senhor António Moniz, eleito pelo Grupo de 
Cidadãos Eleitores Por Peniche, sete (7) abstenções, dos restantes membros da 
Assembleia Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, e doze (12) 
votos contra, dos membros da Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Social 
Democrata (7) e pelo Partido Socialista (5). 

 
Deliberação n.º 8/2018: Submetida a votação, foi a moção apresentada pela 

Coligação Democrática Unitária, sobre a Fortaleza de Peniche, aprovada, por maioria, 
com dezassete (17) votos a favor, dos membros da Assembleia Municipal eleitos pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche (8), pelo Partido Socialista (5) e pela Coligação 
Democrática Unitária (4), duas (2) abstenções, dos senhores Maria João Avelar e Ricardo 
Gomes, eleitos pelo Partido Social Democrata, e cinco (5) votos contra dos restantes 
membros da Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO  

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra os 

senhores, adiante identificados: 
 
António Moniz (GCEPP): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se o Município já estava a elaborar o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate a Incêndios de Segunda Geração e, em 
caso afirmativo, para quando estava prevista a sua eventual aprovação. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Perguntou o que estava o Município a fazer para integrar os seus trabalhadores 

que tinham vínculo precário. 
Disse que, no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, existiam duas 

turmas, do sexto ano, que, no ano letivo em curso, ainda não tinham tido aulas de 
português. Perguntou o motivo de não ter sido colocado professor para aquelas turmas. 
Perguntou, ainda, que modelo de educação defendia o senhor Presidente da Câmara para 
o concelho de Peniche. 

Perguntou o que estava a Câmara Municipal a fazer para limpar os terrenos de 
que o Município era proprietário, nomeadamente um terreno sito em Ribafria, que tinha 
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sido parcialmente limpado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, tendo ficado por limpar 
a parte restante, porque, segundo a Junta de Freguesia, pertencia ao Município. 

Não compreendia os horários da iluminação pública na sua aldeia, porque as 
luminárias que não eram de tecnologia LED, que eram a maioria, só acendiam depois das 
vinte e duas horas, ficando a aldeia às escuras durante algum tempo. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
O Plano Municipal de Defesa da Floresta estava a ser elaborado por uma 

empresa, assim como o Plano de Gestão do Pinhal Municipal do Vale Grande; 
O Município tinha efetuado cento e dezassete notificações a proprietários de 

terrenos que necessitavam de limpeza e, os que não tinham sido limpados, seriam 
intervencionados pelos serviços do Município, assim como os terrenos que eram 
propriedade do Município; 

Eram muitos os trabalhadores do Município que tinham vínculo precário e estava 
a ser avaliada a situação de cada um deles; 

O Município não tinha atribuições, nem os seus órgãos competências, 
relativamente ao segundo ciclo do ensino básico; 

A situação do terreno de Ribafria seria avaliada; 
Relativamente à iluminação pública, seria bom que, sempre que se constatasse 

um problema, este fosse comunicado ao Município ou à respetiva freguesia. 
 
Nuno Nico (PSD): 
Disse que gostaria de saber o que o senhor Presidente da Câmara iria fazer para 

implementar a legislação, que já existia, para regular a prática do autocaravanismo no 
concelho de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Também se tinha preparado para questionar o senhor Presidente da Câmara 

sobre a prática do autocaravanismo no concelho de Peniche; 
Tinha verificado que as contraordenações eram efetuadas na zona rural do 

concelho e não eram efetuadas dentro da cidade de Peniche; 
Tinham sido efetuadas vinte e duas contraordenações, mas nenhuma dentro da 

cidade de Peniche; 
Não entende porque continuavam as autocaravanas aparcadas junto ao fosso da 

muralha, na cidade de Peniche, porque sempre tinha entendido que não deveria ser 
permitido o aparcamento de autocaravanas junto a linhas de água, para que não houvesse 
a tentação de se fazerem despejos indevidos; 

As autocaravanas só deveriam aparcar nos locais previstos no regulamento 
municipal, que, naquele momento, eram os parques de campismo, porque ainda não 
tinham sido criados os outros locais previstos no regulamento; 

Era importante que se fizesse cumprir o regulamento. 
 
Madalena Rosa (PSD): 
Disse que: 
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Queria partilhar o seu contentamento por ver o número crescente de turistas que 
visitavam as praias do concelho de Peniche, nomeadamente a do Baleal, que 
frequentavam os supermercados e que lotavam os hotéis, muitas das vezes para visitarem 
o Dinoparque, sito no concelho da Lourinhã; 

Simultaneamente, queria partilhar a sua tristeza por ver o centro da cidade de 
Peniche deserto de turistas; 

O contraste que existia entre o número de turistas no Baleal e no centro da cidade 
de Peniche era notório, todos os dias e a qualquer hora do dia. Era preciso que os turistas 
visitassem o centro da cidade de Peniche, era necessário que houvesse consciência de que 
era importante a visita, não só à periferia, mas ao centro da cidade; 

Julgava que não queriam mostrar aos turistas uma cidade abandonada, com 
passeios esburacados, onde os ratos passeavam pela via pública, onde as gaivotas 
inundavam os telhados, onde havia casas e lojas fechadas e ruas degradadas; 

O centro da cidade precisava de ser revitalizado, embelezado e dinamizado, para 
mobilizar, não só os turistas, mas, também, convidar a população a circular no centro da 
cidade; 

Gostaria de saber que medidas o senhor Presidente da Câmara pretendia efetuar, 
a bem de todos, a bem da economia local e, particularmente, a bem do comércio 
tradicional; 

Numa visita a Alcobaça, tinha tido conhecimento de uns autocarros que faziam 
uns circuitos turísticos entre várias localidades vizinhas, nomeadamente entre Alcobaça, 
São Martinho do Porto, Nazaré e Fátima, tendo ficado desapontada por ver que Peniche 
não constava de nenhum daqueles circuitos; 

Gostaria de saber se havia alguma parceria em curso para que Peniche pudesse 
começar a constar daqueles circuitos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou se o senhor Presidente da Câmara confirmava se, durante o período 

em que decorressem obras no centro de saúde de Peniche, os respetivos serviços seriam 
transferidos para o segundo piso do hospital de Peniche. Referiu que, ao confirmar-se a 
referida transferência, segundo os profissionais de ambas as valências de saúde, seria 
uma má solução para todos, nomeadamente para os utentes. 

Perguntou, também, se o Centro Hospitalar do Oeste tinha sido sensibilizado 
para optar por outra solução, nomeadamente no primeiro piso do hospital, por ser menos 
exposto. Acrescentou que estava em causa a saúde de pessoas vulneráveis, quer os 
utentes do centro de saúde, que não deveriam ser expostos a situações desnecessárias, 
nomeadamente os idosos, crianças ou grávidas, quer as pessoas que estavam internadas 
no hospital, que se encontravam numa situação delicada, por passar a haver a existência 
de mais pessoas nas instalações do hospital. 

Disse que seria um risco que iria demorar demasiado tempo, pelo que gostaria 
de saber se, das diligências que o senhor Presidente da Câmara tinha efetuado, havia 
alguma resposta do Centro Hospitalar do Oeste, para tentar atenuar esse risco. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, na sessão anterior da Assembleia Municipal, tinha abordado um 

assunto, mas não tinha ficado esclarecido, relativamente aos edifícios que eram 
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propriedade do Município de Peniche e estavam destinados ao mercado de 
arrendamento, habitualmente designados por concessões municipais. Estava a haver 
uma perda de receita e o grupo do Partido Socialista gostaria de saber o que o Município 
iria fazer para recuperar essa receita que, havia anos, estava perdida. 

Disse, ainda, que o Governo da República tinha inscrito no Orçamento de Estado 
de 2018 e no Plano de Infraestruturas de 2018 a construção de um quartel para a Guarda 
Nacional Republicana, em Atouguia da Baleia, e, para facilitar o processo, o Município 
de Peniche seria o dono da obra. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara o que estava 
a entravar o processo. 

 
Ricardo Gomes (PSD): 
Disse que gostaria de partilhar uma preocupação que tinha a ver com a proteção 

das artes tradicionais do concelho, que deveria ser um aspeto central da política cultural 
do Município. Referia-se, concretamente, à renda de bilros de Peniche que, segundo 
sabia, tinha sido registado pelo Município como sendo um artesanato da cidade de 
Peniche. Via, por isso, com alguma preocupação, que a promoção das rendas de Peniche 
saísse prejudicada com algumas divisões e multiplicações artificiais do que tinham sido 
as representações das rendas de bilros de Peniche. Gostaria de deixar um apontamento 
sobre uma preocupação que era a de muitos munícipes. 

Disse, ainda, que existia um terreno, propriedade do Município de Peniche, na 
localidade de Geraldes, que tinha uma edificação, em ruinas, com muitos ratos, que era 
contigua à habitação de uma senhora idosa. Tratava-se de um assunto que, ao longo dos 
anos, tinha vindo a servir para a campanha política, porque se localizava junto à regueira 
da Barroca. Quando chovia, a referida senhora idosa tinha de pagar a quem lhe limpasse 
a casa, porque as folhas das canas e os terrenos tapavam o escoamento das águas, sendo 
que, na referida zona da regueira da Barroca, ainda existiam esgotos a céu aberto. 
Gostaria de saber se o Município estava atento àquele problema. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Uma câmara municipal não era apenas o seu presidente, mas era composta por 

sete elementos, sendo as decisões tomadas colegialmente; 
As competências de um presidente de câmara estavam estabelecidas na lei, o que 

ia para além dessas competências passava para a responsabilidade municipal; 
Em relação ao autocaravanismo, a Câmara Municipal ainda não tinha decidido 

se o regulamento era para cumprir à risca, devendo, nesse caso, os autocaravanistas 
serem informados de que ou aparcavam nos três parques existentes ou não deveriam 
pernoitar em Peniche; 

As soluções que tinham sido preconizadas como alternativas custavam dinheiro 
e grande parte das propostas apresentadas pelas pessoas eram para o Município pagar, 
e o Município não tinha dinheiro para pagar tudo, tinham de se estabelecer prioridades; 

Em tempo oportuno, o assunto seria apreciado pela Câmara Municipal; 
Defendia que, quando houvesse tempo, se estabelecessem regras e que se 

colocassem obstáculos para impedir as autocaravanas de aparcarem nas falésias, 
nomeadamente na Marginal Norte e na Papôa; 

Antes de implementar algumas medidas, tinha como primeira tarefa do mandato 
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a arrumação da casa, ou seja, a organização da Câmara Municipal; 
Defendia a partilha do poder com os dirigentes do Município e com todos os 

técnicos; 
O Município não tinha trabalhadores suficientes para corresponder a todas as 

solicitações; 
Era impensável o Município não ter uma gestão de existências em armazém e não 

ter um controlo de entradas no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 
Peniche e nos armazéns municipais, com vigilância;  

A Assembleia Municipal não podia exigir que a presidência da Câmara 
Municipal, em seis meses, fizesse o que era se para fazer em quatro anos; 

Estava satisfeito por verificar que, cada vez mais, havia mais pessoas a 
compreender que a sua equipa era formada por pessoas de bem, que não estavam a 
perseguir ninguém, e estavam muito determinados em fazer o que entendiam que 
deveria ser feito; 

Tinha ido à inauguração do Dinoparque e tinha sentido tristeza por ver um 
equipamento que poderia estar a capitalizar o Município de Peniche, mas não estava; 

Peniche tinha um conjunto de ofertas turísticas, mas não tinha fatores que 
prendessem os turistas; 

Tinha ido à freguesia de Ferrel, antes do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acordar, e tinha estado a verificar o mau estado do piso de alguns arruamentos, 
nomeadamente no Baleal, que não eram dignos de um destino turístico e de um concelho 
que queria fazer do turismo a sua principal fonte de receita; 

Por todo o concelho existam arruamentos a necessitarem de melhoramentos; 
Tinha de haver uma aposta no investimento cultural, para atrair pessoas ao 

centro da cidade; 
A presidência da Câmara Municipal iria encomendar um documento estrutural 

que servisse de base ao que entendiam como concelho; 
A estratégia de desenvolvimento do concelho deveria ter o contributo de todos 

os munícipes; 
Sobre os passeios esburacados, informassem o Município ou a respetiva 

freguesia, porque, se houvesse informação, os passeios seriam reparados; 
A praia da Gamboa dependia da Agência Portuguesa do Ambiente; 
Relativamente aos circuitos turísticos, teria de haver uma organização que 

envolvesse também os privados; 
Relativamente ao Centro de Saúde, tentou encontrar outras soluções, mas 

existiam limitações financeiras; 
Dentro do respeito institucional, iria sempre defender os interesses da população; 
Alguns dos arrendamentos estavam numa situação muito complicada e estavam 

a ser negociados, porque havia compromissos assumidos e que ele desconhecia; 
O processo da GNR era um dos que não estavam tratados e estava a ser 

preparado o loteamento; 
Grande parte das localidades do concelho tinham esgotos a céu aberto. Se fosse 

apenas um seria fácil de resolver. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ana Petinga (GCEPP): 
Disse que, relativamente às rendas de bilros, o Município de Peniche tinha estado 
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representado na mostra de Camariñas, Espanha, tendo sido muito bem recebido. A 
senhora Vereadora de Camariñas responsável pelo pelouro das rendas estaria presente 
na Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche. 

Informou que a edição do ano de 2018 da Mostra Internacional de Rendas de 
Bilros de Peniche teria lugar de 19 a 22 de julho, estando a ser preparados alguns aspetos 
inovadores, nomeadamente com o envolvimento da população.  

Informou, ainda, que o Concurso das Rendas de Bilros teria lugar no mês de 
outubro, pelo que não seria coincidente com a Mostra Internacional de Rendas de Bilros 
de Peniche, como era habitual. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que a Freguesia da Serra d’El-Rei tinha optado, unilateralmente, por 

realizar uma mostra internacional de rendas de bilros, não tendo consultado a Câmara 
Municipal sobre o assunto. Independentemente da opção da Freguesia da Serra d’El-Rei, 
a Câmara Municipal de Peniche iria continuar a organizar a Mostra Internacional de 
Rendas de Bilros de Peniche. A Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche tinha 
tido um grande incremento enquanto o senhor Jorge Amador tinha sido responsável pelo 
pelouro das rendas de bilros, mas isso não lhe dava o direito de entender que a 
representatividade das rendas de bilros de Peniche passaria para a Serra d’El-Rei. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, relativamente ao aparcamento de autocaravanas, deveria ser tomada 

uma atitude pedagógica. 
Disse, ainda, que havia nove regulamentos municipais que não estavam em 

funcionamento e cujo processo de revisão tinha sido parado pelo executivo anterior, 
concretamente: 

O regulamento da venda ambulante, que já estava aprovado pela Câmara 
Municipal, mas, desde 2015, faltavam as taxas; 

O regulamento de prémios de mérito estava parado desde 21 de outubro de 2016; 
O regulamento de horário dos estabelecimentos estava parado desde 19 de 

dezembro de 2016; 
O regulamento de comércio e de prestação de serviços de restauração estava 

parado desde 5 de dezembro de 2016; 
O regulamento de publicidade e ocupação do espaço público estava parado 

desde 21 de dezembro de 2016; 
O regulamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, 

estava parado desde 3 de janeiro de 2017; 
O regulamento de taxas e preços, estava parado desde 21 de dezembro de 2016; 
O regulamento de atribuição de bolsas de estudo estava parado desde 1 de 

setembro de 2017; 
Pediu ao senhor Presidente da Câmara que, numa ação pedagógica fizesse 

cumprir o regulamento das autocaravanas e o regulamento da venda ambulante, 
nomeadamente junto ao mercado municipal. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
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O senhor Presidente da Câmara tinha dito que a sua equipa era formada por 
pessoas de bem, que não estavam a perseguir ninguém, e que se vivia um contexto 
diferente em relação a tudo o que existira antes; 

Julgava que ninguém tenha colocado em causa que o senhor Presidente da 
Câmara era uma pessoa de bem e, que ele soubesse, ninguém estava a perseguir ninguém, 
mas não era a primeira vez que o senhor Presidente da Câmara utilizava aquelas 
expressões; 

O senhor Presidente da Câmara tinha dito que havia um contexto diferente, o 
que era verdade para algumas pessoas da sua equipa, mas não era para ele. O senhor 
Presidente da Câmara falava como se não tivesse responsabilidades sobre muitas coisas 
enquanto presidente de junta de freguesia e falava como se não tivesse sido membro da 
Assembleia Municipal de Peniche, onde ouviu, repetidamente, as chamadas de atenção 
da oposição e defendeu as posições do executivo municipal anterior, nomeadamente 
enquanto líder da bancada da Coligação Democrática Unitária; 

O senhor Presidente da Câmara não podia querer que os membros da Assembleia 
Municipal acreditassem que ele tinha descoberto todos os problemas do concelho nos seis 
meses anteriores, quando, repetidamente, tinha ouvido a oposição chamar a atenção para 
esses mesmos problemas e dizia que eles não existiam; 

Quando o senhor Presidente da Câmara falava de um documento estratégico e, 
por certo, lembrava-se que o executivo anterior, que era apoiado por ele, também tinha 
feito um documento estratégico, que tinha ficado na gaveta. Tinha-se gastado o dinheiro, 
mas não se tinha feito nada com o documento, que se intitulava Magna Carta; 

Seria bom que não se voltasse a gastar dinheiro com um documento estratégico 
para depois não se fazer nada com esse documento; 

O senhor Presidente da Câmara, em vez de fazer documentos estratégicos, 
deveria era executar. 

 
Madalena Rosa (PSD): 
Disse que, ou ela não se tinha explicado bem, ou o senhor Presidente da Câmara 

não tinha compreendido a sua pergunta. A sua questão não era sobre o Dinoparque, mas 
sim sobre o facto de os turistas não visitarem o centro da cidade de Peniche, 
concretamente, saber que medidas o senhor Presidente da Câmara pensava implementar 
para que os turistas visitassem o centro da cidade de Peniche. Os passeios da cidade de 
Peniche não eram planos e tinham buracos, nomeadamente no Largo Bispo de Mariana, 
na Rua Estado Português da India e na Rua Gomes Freire de Andrade. O senhor 
Presidente da Câmara não lhe tinha respondido o que pensava fazer com as gaivotas, os 
ratos e as casas abandonadas no centro histórico. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, por serem quase vinte e três horas, conforme tinha ficado acordado na 

sessão de 23 de fevereiro de 2018, a apreciação daquele ponto da ordem de trabalhos seria 
interrompida e passariam para período de intervenção do público, retomando, depois, a 
apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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O senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 
manifestaram intenção de intervir, tendo informado que estes deveriam identificar-se e 
estarem mandatados para os assuntos que iriam apresentar, sob pena de a Mesa não 
aceitar as intervenções.  

Apresenta-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados 
e as respostas dadas: 

 
ANTÓNIO PELERITO :  

Disse que: 
O que o tinha levado à sessão da Assembleia Municipal tinha sido a forma triste 

como tinha sido comemorado, em Peniche, o 25 de abril de 1974. Pareceria o funeral da 
democracia, pelo que estava indignado e revoltado; 

Julgava que o PREC já tinha acabado, mas não, o PREC tinha chegado a Peniche 
e de uma forma mais acentuada; 

Gostaria de entregar à Assembleia Municipal de Peniche uma cópia de um 
contrato de arrendamento, conforme já tinha feito à Câmara Municipal de Peniche, 
constando da ata da reunião onde o tinha feito o seguinte: O senhor António Pelerito… 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Interrompendo o munícipe, dizendo-lhe que o período de intervenção do público 

das sessões da Assembleia Municipal não se destinava à leitura de documentos da 
Câmara Municipal. Acrescentou que se o senhor António Pelerito queria entregar 
documentos à Assembleia Municipal de Peniche que o fizesse. 

 
ANTÓNIO PELERITO :  

Disse que: 
O PREC tinha voltado a Peniche porque ele tinha sido assaltado pelos senhores 

da Câmara Municipal; 
Os senhores da Câmara Municipal tinham chegado a um edifício que lhe tinha 

sido roubado pela Câmara Municipal; 
Ele tinha cometido um erro fiscal e tinha-o pagado bastante caro, porque lhe tinha 

custado trezentos e cinquenta mil euros; 
Ficava pasmado por ser o único munícipe de Peniche que não tinha sido chamado 

para retificar uma escritura, quando, à data, cerca de dezoito a vinte e uma pessoas 
tinham sido chamadas à Câmara Municipal para fazerem a retificação de escrituras, 
referia-se, concretamente, ao Vale do Grou; 

No PREC é que se faziam assaltos, arrombavam-se cadeados e roubavam-se 
contadores de água, e ele tinha sido vítima disso; 

A Câmara Municipal dizia que tinha entrado no edifício às oito e um quarto da 
manhã porque não queria confrontar-se com a polícia e, um ou dois meses antes, 
tinham-se confrontado com a polícia, mas ele gostava de trabalhar aquelas coisas pela via 
judicial… 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Interrompendo o munícipe, dizendo-lhe que ele estava a prestar informações que 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 27.04.2018 * Livro 28 * Fl. 46 

não tinham interesse para a Assembleia Municipal de Peniche, porque a generalidade 
dos presentes não conhecia o processo a que o senhor António Pelerito se referia. As 
sessões da Assembleia Municipal serviam para tratar de assuntos de interesse para o 
Município. Acrescentou que se o senhor António Pelerito queria entregar documentos à 
Assembleia Municipal de Peniche que o fizesse. 

 
ANTÓNIO PELERITO :  

Perguntou se o facto de uma câmara municipal assaltar um edifício não era de 
interesse público. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que apenas o tribunal poderia dizer se o senhor António Pelerito tinha ou 

não razão. O senhor António Pelerito não podia fazer juízos de valor sobre o executivo 
da Câmara Municipal, apenas podia solicitar esclarecimentos à Assembleia Municipal 
sobre assuntos que eram da sua competência. 

 
ANTÓNIO PELERITO :  

Disse que não estava a fazer juízos de valor, estava a falar com dados concretos 
e objetivos. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o senhor António Pelerito estava a fazer juízos de valor. Podia ter as 

opiniões que entendesse sobre quem quisesse e podia reclamar nos tribunais.  
 
O senhor António Pelerito entregou à Mesa uma cópia de um contrato de 

trespasse, celebrado em 9 de fevereiro de 2006, relativo a um estabelecimento comercial 
sito no Forte das Cabanas, em Peniche, e de um recibo da empresa EDP – Serviço 
Universal, referente a um local de consumo sito no Largo da Lota Velha, em Peniche, e 
ao período de faturação de 25 de novembro a 26 de dezembro de 2011. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o contrato de trespasse que o senhor António Pelerito tinha entregado 

tinha como outorgantes Flávio Sobrinho, Pedro Santos e a empresa Minus Masos, S.A., 
pelo que lhe solicitava um documento que comprovasse que o senhor António Pelerito 
representava um daqueles outorgantes, uma vez que ninguém podia falar em nome de 
outrem sem estar devidamente mandatado. 

 
ANTÓNIO PELERITO :  

Disse que não tinha o documento solicitado pelo senhor Presidente da Mesa, mas 
na segunda-feira seguinte entregá-lo-ia. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
Não admitia a ninguém que chamasse de assaltante aos sete elementos do 

executivo municipal; 
Nenhum dos membros da Câmara Municipal era ladrão ou assaltante; 
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A Câmara Municipal entendia que o contrato de trespasse apresentado pelo 
senhor António Pelerito não tinha valor e o munícipe, se entendia que estava a ser 
prejudicado, que colocasse uma ação em tribunal contra o Município; 

O edifício era do Município e não tinha sido paga qualquer renda nem havia nele 
qualquer atividade; 

Se alguém tinha cometido algum crime tinha sido o senhor António Pelerito, 
porque, por duas vezes, tinha retirado os cadeados colocados pela Câmara Municipal; 

O edifício não era propriedade do senhor António Pelerito; 
Se o senhor António Pelerito se sentia prejudicado que fosse para tribunal 

defender os seus interesses; 
A Câmara Municipal não tinha ido ao edifício às oito e um quarto, tinha ido 

depois das nove horas; 
Durante a campanha eleitoral não tinha estabelecido qualquer compromisso com 

o senhor António Pelerito; 
Ninguém o iria impedir de exercer as funções de presidente de câmara. 
 

ANTÓNIO PELERITO :  
Disse que: 
Não pretendia nada do senhor Presidente da Câmara e que apenas o tinha 

apoiado durante a campanha eleitoral pela mudança; 
O senhor Presidente da Câmara tinha demonstrado ser um grande político, 

porque a mudança não existia; 
A cidade estava mais limpa e havia mais dois pirolitos de madeira, mas, de resto, 

não havia mais nada, porque não havia ideias; 
O senhor Presidente da Câmara tinha dito que tinha ido acordar o sobrinho, isso 

era fazer política, ninguém tinha necessidade de saber que o presidente da Câmara ia 
acordar o sobrinho, o que era necessário era pessoas que trabalhassem. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

(segunda parte) 
 

APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  
 
A Assembleia continuou a apreciação do ponto em epígrafe, que havia sido 

interrompida para dar lugar ao período de intervenção do público, tendo usado da 
palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que não sabia se tinha interpretado bem as palavras do senhor Presidente 

da Câmara, mas tinha ficado preocupado com a questão das autocaravanas. Como tinha 
chegado mais tarde, não tinha assistido ao início do debate sobre as autocaravanas, mas 
tinha ouvido a resposta do senhor Presidente da Câmara, que o tinha deixado sem saber 
o que pensar, pelo que gostaria de saber se, no ano de 2018, seria tomada alguma atitude 
relativamente ao aparcamento de autocaravanas, particularmente no lugar da 
Consolação. 

Disse, ainda, que a Rua do Poço, em São Bernardino, e a estrada que ligava a vila 
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de Atouguia da Baleia ao Lugar da Estrada, tinham o piso muito degradado. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
O senhor Presidente da Câmara não o tinha acordado, mas tinha ido a tempo de 

lhe pagar o pequeno almoço; 
Queria saudar a iniciativa do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, relativamente à ARU para a vila de Atouguia da Baleia, que o tinha 
feito começar a trabalhar numa ARU para a vila de Ferrel; 

Nos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de 
Execução de Competências Delegadas, celebrados entre o Município de Peniche e a Junta 
de Freguesia da Serra d’El-Rei, no mandato anterior, tinha ficado acordado o pagamento 
do vencimento de uma trabalhadora administrativa, o que não tinha acontecido com as 
restantes freguesias. Gostaria de saber se o Município, no mandato em curso, iria pagar 
o vencimento de um trabalhador administrativo a cada uma das restantes três freguesias 
ou se a Freguesia da Serra d’El-Rei iria repor o que tinha recebido a mais, para que 
houvesse igualdade entre as quatro freguesias do concelho; 

O senhor Ministro da Cultura tinha dito numa entrevista que, na Fortaleza de 
Peniche, iria haver um espaço para exploração turística, pelo que gostaria de saber se o 
senhor Presidente da Câmara já sabia de que tipo de espaço se tratava; 

Gostaria, também, de saber se, na Fortaleza de Peniche, haveria um espaço 
museológico sobre toda a história do monumento; 

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, o senhor Ministro da 
Cultura tinha dito, relativamente à Fortaleza de Peniche, que: “Aquele era um espaço com a 
qualidade, como outros no mundo, que preservam a memória.” O jornalista tinha-se 
entusiasmado e tinha colocado a questão de Auschwitz, mas o título da notícia já tinha 
sido alterado. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
De facto, depois, o Diário de Notícias tinha alterado o texto que atribuía a 

referência a Auschwitz ao senhor Ministro da Cultura, mas, no texto inicial, que tinha 
dado origem ao título, estava a dizer que o senhor Ministro tinha comparado a 
Auschwitz; 

Se, depois, o senhor Ministro tinha mandado alterar, era um problema dele, mas 
era o que estava na notícia e tinha sido citado por diversas pessoas; 

Não valia a pena tentar apagar aquele momento triste da vida do senhor 
Ministro; 

Relativamente às reuniões com o Centro Hospitalar do Oeste, tinha ido verificar, 
e a informação do senhor Presidente da Câmara referia apenas uma reunião com a 
senhora Diretora do Hospital, da qual não tinha dado conhecimento à Câmara Municipal; 

Como o senhor Presidente da Câmara tinha dito que tinha tido reuniões, gostaria 
de saber se tinha havido mais alguma reunião para além da referida na informação. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
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Noventa e nove por cento das pessoas que tinham votado na sua lista conheciam 
o seu passado; 

Havia pessoas que sabiam tudo, ele não sabia, mas ia aprendendo; 
O documento estratégico que pretendia não tinha nada a ver com a Magna Carta, 

o contexto era outro; 
Não era a Câmara Municipal que trazia as pessoas para o centro da cidade, a 

comunidade também tinha de trabalhar para isso, criando novos motivos de atração e 
prestando bons serviços, nomeadamente ao nível da hotelaria e restauração; 

A questão das gaivotas era uma opção de investimento; 
Quanto aos ratos, fizessem chegar uma informação por áreas; 
Tinha havido mais do que uma reunião com o Centro Hospitalar do Oeste; 
Tinha como objetivo fazer o estudo, os alinhamentos, o asfaltamento e desviar as 

autocaravanas de um dos espaços mais nobres da Consolação; 
Já tinha solicitado aos serviços uma informação com a indicação de todos os 

espaços que necessitavam de intervenção no asfalto; 
Não seriam criadas ARU em todos os locais do concelho, seriam criadas as que 

se justificassem; 
De facto, a Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei era a única que tinha um 

funcionário administrativo pago pelo Município, através do contrato de delegação de 
competências; 

No mandato anterior, era presidente de uma junta de freguesia e também tinha 
ficado surpreendido com aquele facto; 

Do seu ponto de vista não era justo que os outros presidentes de junta de 
freguesia não tivessem conhecimento daquele facto; 

Os futuros Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de 
Execução de Competências Delegadas teriam de ser aprovados pela Assembleia 
Municipal, e, na altura, seria discutido o seu teor; 

Seriam definidas regras para as verbas a distribuir pelas freguesias, não queria 
influenciar a gestão das freguesias, mas tinha o direito de preconizar que as freguesias 
fizessem festas e romarias, mas dependia da maneira de como cada um gastava o 
dinheiro e os objetivos dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências e de Execução de Competências Delegadas eram muito claros, não havia 
lá subsídios para festas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o que senhor Presidente da Câmara tinha dito, relativamente aos 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de Execução de 
Competências Delegadas, celebrados entre o Município de Peniche e as freguesias do 
concelho, era verdade, mas também era verdade que a Câmara Municipal de Peniche 
apenas organizava eventos na cidade de Peniche, pelo que, se as restantes três juntas de 
freguesia queriam dinamizar a cultura nas suas terras, obviamente, tinham de fazer 
investimentos. Os referidos contratos deveriam prever a disponibilização de verbas 
também para esse efeito, porque se a Câmara Municipal não fazia e as juntas de freguesia 
também não podiam fazer, as pessoas do concelho de Peniche que não moravam na 
cidade de Peniche ficavam privadas dos eventos. 
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Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
Tinha consigo a pasta total dos contratos celebrados entre o Município de Peniche 

e as freguesias do concelho de Peniche, para delegação de competências, que tinham sido 
aprovados pela Câmara Municipal de Peniche e pela Assembleia Municipal de Peniche; 

Os Contratos Execução de Competências Delegadas tinham apensos mapas com 
a indicação do pessoal a afetar e os limites de apoio; 

No mandato anterior, tinha sido responsável pelo Pelouro de Ligação às 
Freguesias e tinha havido um apoio anual do Município de Peniche às quatro freguesias 
do concelho de cerca de seiscentos mil euros; 

Na negociação dos contratos do mandato anterior, a presidência da Câmara 
Municipal tinha tido reuniões individuais e coletivas com as juntas de freguesia e os 
membros das juntas de freguesia também tinham participado em reuniões com toda a 
Câmara Municipal, onde, inclusivamente, tinham sido introduzidas alterações aos 
termos dos contratos; 

Uma das coisas que tinha sido acordada, entre todos, era a necessidade de reforço 
relativamente às questões do pessoal; 

A Freguesia de Ferrel tinha sido a que tinha tido um maior reforço de valor, 
porque assim o tinha exigido, relativamente a programas ocupacionais; 

Na reunião onde tinha sido acordada a questão do pessoal tinha estado presente 
o então Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, a trabalhadora administrativa da 
Freguesia de Ferrel e o senhor Pedro Barata, na altura Secretário da Junta de Freguesia 
de Ferrel; 

O senhor Presidente da Mesa tinha dado a ideia de que os projetos de 
regulamentos municipais estavam todos parados na Divisão de Administração e 
Finanças ou no gabinete do senhor António José Correia, anterior Presidente da Câmara 
Municipal de Peniche, pelo que lhe pedia que solicitasse aos serviços do Município uma 
informação sobre o motivo de cada um dos projetos de regulamento não ter sido 
apresentado à Assembleia Municipal para aprovação, para ser apreciada na próxima 
sessão da Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Já tinha a informação solicitada pelo senhor Jorge Amador, a qual continha a 

informação dos departamentos e do contrato externo para contratação de juristas para 
dar apoio à elaboração dos regulamentos, o qual era vergonhoso. O Município tinha dois 
juristas, mas estava a pagar a juristas externos para elaborarem regulamentos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que tinha efetuado um pedido e, se este não fosse atendido, apresentá-lo-ia 

por escrito. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que tinha envido o documento sobre a elaboração dos regulamentos para 

os lideres das bancadas, e o senhor Jorge Amador era líder de bancada. 
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Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que, nos termos regimentais, tinha o direito de fazer o pedido e se este não 

fosse atendido o grupo da Coligação Democrática Unitária apresentá-lo-ia por escrito. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que se o senhor Jorge Amador abrisse o seu correio eletrónico tinha lá a 

informação que estava a solicitar. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não tinha recebido o correio eletrónico que o senhor Presidente da 

Mesa tinha dito que tinha enviado aos lideres de bancada. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que tinha enviado o documento, mas podia reenviá-lo. 
 
Vanda Ferreira (GCEPP): 
Disse que o que o senhor Ademar Marques tinha dito não era verdade, porque, 

desde o início do mandato, tinham-se realizado várias atividades em todos os lugares e 
em todas as freguesias, inclusive nas diversas escolas, e os senhores presidentes das 
juntas de freguesia poderiam confirmá-lo. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse à senhora Vanda Ferreira que se deveria comparar o que era comparável. 

Uma coisa era haver uma iniciativa dentro de uma escola, organizada pela Câmara 
Municipal, outra coisa era haver iniciativas bem estruturadas, pensadas com pés e cabeça, 
como a Câmara Municipal sabia fazer e tinha feito ao longo de mandatos anteriores. A 
invenção de eventos não era dos últimos seis meses, simplesmente, quando eram nas 
sedes das freguesias rurais, eram as juntas de freguesia que organizavam, tinha sido 
sempre assim. Seria diferente no mandato em curso? A Câmara Municipal iria assumir a 
organização de eventos em cada uma das freguesias e pagá-los? 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que se tinha referido a trabalhadores administrativos e o executivo 

municipal anterior, como tinha referido o senhor Jorge Amador, só tinha disponibilizado 
pessoal dos programas ocupacionais para a Freguesia de Ferrel. Toda a gente sabia o 
custo de um trabalhador administrativo. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que tinha ouvido algumas palavras que lhe tinham soado bastante mal, 

nomeadamente a referência a jantares e jantaradas. A Freguesia de Atouguia da Baleia 
não pagava jantares nem jantaradas. Atouguia da Baleia tinha um património histórico 
que mais nenhuma terra do concelho tinha, tinha momentos que tinham de ser 
recordados, valorizados e homenageados. O Festival de Folclore que se realizava na 
Consolação tinha a participação de grupos locais que não recebiam honorários. Os seus 
integrantes não mereceriam o jantar do dia da atuação? Tinha de haver algum 
acolhimento às pessoas que participavam nos eventos. Era o que a Junta de Freguesia de 
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Atouguia da Baleia fazia. Se a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia não promovesse 
eventos a Câmara Municipal de Peniche também não os promovia, porque a Câmara 
Municipal de Peniche tinha vivido virada para a cidade de Peniche. Esperava que essa 
situação se alterasse.  

Relativamente à delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de 
freguesia, disse que gostaria que não houvesse negociações por debaixo da mesa.  

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 

Execução de Competências Delegadas celebrado ente o Município de Peniche e a Junta 
de Freguesia da Serra d’El-Rei, que incluía o pagamento a uma trabalhadora 
administrativa, tinha sido aprovado pela Câmara Municipal de Peniche, não tinha havido 
papéis a passar por debaixo de mesas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
A questão do trabalhador administrativo não era o facto de a Câmara Municipal 

ter aprovado ou não, o problema era as outras juntas de freguesia não terem tido 
conhecimento do facto; 

Tinha dúvidas se o Município poderia pagar salários de trabalhadores 
administrativos, porque não era esse o fim dos Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências e de Execução de Competências Delegadas; 

Concordava com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, porque a Freguesia de Atouguia da Baleia, a Freguesia da Serra d’El-Rei e a 
Freguesia de Ferrel tinham de fazer festas, mais do que a Freguesia de Peniche; 

Era verdade que a Freguesia de Atouguia da Baleia promovia um conjunto de 
eventos referentes à sua história, e ainda bem que o fazia e o Município daria o seu apoio; 

Não tinha dito jantares e jantaradas, tinha dito festas e romarias, o que era 
diferente e o senhor Presidente da Junta de Freguesia sabia ao que ele se referia. 

 
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 :  
 
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, acerca da atividade do Município, bem como da situação 
financeira do mesmo, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Perguntou se na reunião que o senhor Presidente da Câmara tinha tido com a 

administração da empresa Docapesca tinha sido aludida a questão da obra do esporão 
perpendicular ao molhe Oeste e se tinham sido abordados alguns temas ou referidos 
espaços da zona portuária a atribuir ao Município no âmbito da descentralização de 
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competências. 
 
José António Amador (CDU): 
Perguntou se na reunião que o senhor Presidente da Câmara tinha tido com a 

administração da empresa Docapesca tinha sido levantada a questão da captação de água 
salgada, a situação dos armazéns do porto de pescas que se encontravam devolutos, por 
serem pedidas rendas muito altas, e a questão do cais flutuante a instalar junto aos 
estaleiros navais. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que gostaria de saber para quando estava previsto o início das obras da 

segunda fase do fosso da muralha, do centro cultural de Peniche e da ligação pedonal ao 
parque urbano da cidade.  

Perguntou o que pensa o senhor Presidente da Câmara requalificar no Parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche. 

Manifestou a sua satisfação pela descida da dívida do Município em cerca de um 
milhão de euros, desde abril de 2017 a abril de 2018. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que: 
A questão do esporão perpendicular ao molhe Oeste tinha sido abordada, 

existindo um estudo com três versões. Não existia, ainda, uma previsão de data para a 
execução da obra; 

Não era a empresa Docapesca a definir as áreas a transferir da zona portuária 
para a administração do Município, seria o poder político; 

Nunca lhe tinha sido colocada a questão da captação da água salgada, pelo que 
não poderia ter abordado o assunto com a empresa Docapesca; 

A construção de novos armazéns no porto de pesca levou a que alguns dos 
existentes ficassem devolutos; 

Tinha sido abordada a questão do cais flutuante, mas a instalar na zona perto da 
lota;  

Gostaria muito de lançar o concurso para a construção da via pedonal e ciclável 
de ligação de Peniche ao Casal da Vala antes do campeonato do mundo de surf do ano 
de 2018, o que seria difícil; 

A redução da dívida não era uma opção, porque as necessidades de investimento 
eram muito grandes, mas era bom que acontecesse. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO  

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  RELATIVOS À GERÊNCI A DE 2017 
 
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 dos documentos de prestação de contas do Município de 

Peniche, relativos ao ano de 2017, aprovados pela Câmara Municipal de Peniche, por 
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maioria, em reunião ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2018. 
Agradeceu aos trabalhadores do Município que elaboraram o documento. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Agradeceu aos trabalhadores do Município que elaboraram o documento. 
Manifestou a sua satisfação pelos resultados de dez meses da gestão da 

presidência da Câmara Municipal da Coligação Democrática Unitária e da gestão em 
curso. 

 
Deliberação n.º 9/2018: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas do 

Município de Peniche, relativos à gerência de 2017, a votação nominal, de braço no ar, no 
uso da competência estabelecida na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos a favor: Catorze (14) - dos eleitos do Grupo de Cidadãos Eleitores Por 
Peniche (8), da Coligação Democrática Unitária (4) e dos senhores Afonso Clara e Maria 
João Avelar, ambos do Partido Social Democrata. 

Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Onze (11) - dos eleitos do Partido Socialista (5) e dos restantes eleitos 

do Partido Social Democrata (6). 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche, 

relativos à gerência de 2017, ficaram arquivados em pasta anexa aos livros de atas, nos 
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 

E SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2018 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem do 

dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião extraordinária, realizada no dia 12 de abril de 2018. 

 
Deliberação n.º 10/2018: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, aprovar a primeira alteração ao 
Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 
Peniche, para o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Municipal, em 28 de dezembro 
de 2017. 

O original do documento aprovado ficou arquivado em pasta anexa ao livro de 
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 
1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  RELATIVOS À 

GERÊNCIA DE 2017 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), que fez a 
apresentação dos documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento do Município de Peniche, relativos à gerência de 2017, aprovados 
pela Câmara Municipal de Peniche, por unanimidade, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 12 de abril de 2018, e o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra 

d’El-Rei, Jorge Amador (CDU), que felicitou as pessoas que tinham estado no Conselho 
de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no mandato 
anterior e no mandato em curso, pelo saldo significativo que permitiria a execução de 
alguns projetos. 

 
Deliberação n.º 11/2018: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, relativos à 
gerência de 2017, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida 
na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
constatou-se o seguinte resultado: 

Votos a favor: Vinte e cinco (25) – de todos os membros da Assembleia Municipal. 
Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Zero (0). 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas dos Serviços 

Municipalizados de Peniche, relativos à gerência de 2017, ficaram arquivados em pasta 
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 
21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 
de agosto. 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ,  AO ORÇAMENTO DA DESPESA 

E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2018 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião extraordinária, realizada no dia 12 de abril de 2018. 

 
Deliberação n.º 12/2018: 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 
unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor, aprovar a primeira revisão ao 
Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o 
ano de 2018. 

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

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO  DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI D E RECRUTAMENTO DE UM TITULAR PARA O CARG O DE 

CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

tendo apenas usado da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino 

(GCEPP), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2018. 

  
Deliberação n.º 13/2018: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com dezanove (19) votos a favor, 
quatro (4) votos contra e dois (2) votos em branco, designar os cidadãos que a seguir se 
indicam para constituírem o júri do procedimento concursal para provimento do cargo 
de Chefe da Divisão de Obras Municipais: engenheiro Magalhães Cardoso, da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, ex-diretor municipal do 
Município de Coimbra; engenheiro António Coelho de Abreu, diretor municipal do 
Município de Cantanhede, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos, 
e mestre Ana Cláudia Guedes, jurisconsulta do Município de Peniche, como membros 
efetivos, e licenciada Helena Lages, advogada, e licenciado Rui Dias, advogado, consultor 
do Município de Ílhavo, como membros suplentes. 

 
7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI D E RECRUTAMENTO DE UM TITULAR PARA O CARGO DE 

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

tendo apenas usado da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino 

(GCEPP), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2018. 

 
Deliberação n.º 14/2018: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com dezanove (19) votos a favor, 
quatro (4) votos contra e dois (2) votos em branco, designar os cidadãos que a seguir se 
indicam para constituírem o júri do procedimento concursal para provimento do cargo 
de Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: doutora Fernanda Paula 
Oliveira, Faculdade de Direito de Coimbra; licenciado António Zamith, diretor municipal 
de urbanismo, ordenamento e planeamento do Município de Braga, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos, e mestre Ana Cláudia Guedes, jurisconsulta 
do Município de Peniche, como membros efetivos, e licenciada Ana Leite, diretora do 
departamento municipal jurídico e de contencioso do Município do Porto, e licenciada 
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Helena Lages, advogada, como membros suplentes. 
 

8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI D E RECRUTAMENTO DE UM TITULAR PARA O CARG O DE 

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do oitavo ponto da ordem do dia, 

tendo apenas usado da palavra o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino 

(GCEPP), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2018. 

 
Deliberação n.º 15/2018: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com dezoito (18) votos a favor, 
quatro (4) votos contra, um (1) voto nulo e dois (2) votos em branco, designar os cidadãos 
que a seguir se indicam para constituírem o júri do procedimento concursal para 
provimento do cargo de Chefe da Divisão de Obras Municipais: licenciada Filipa 
Magalhães, Universidade de Aveiro, área de recursos humanos; mestre Ana Cláudia 
Guedes, jurisconsulta do Município de Peniche, que substituirá a presidente nas suas 
faltas e impedimentos,  e licenciada Andreia Lopes, chefe divisão administrativa e 
financeira do Município de Montemor-o-Velho, como membros efetivos, e doutora Rute 
Saraiva, professora da Faculdade de Direito de Lisboa, e licenciado Rui Dias, advogado, 
consultor da Câmara de Ílhavo, como membros suplentes. 

 
9) CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do nono ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
O assunto que estava em apreciação vinha no seguimento de um ponto que tinha 

sido colocado na anterior sessão da Assembleia Municipal e que o Partido Social 
Democrata tinha feito questão de concretizar, através da apresentação de uma proposta; 

A proposta do Partido Social Democrata tinha sido enviada para todos os grupos 
da Assembleia Municipal; 

A proposta tinha uma composição com uma natureza dual, com um corpo 
político, com eleitos do Município e das freguesias, e um corpo representativo de outras 
instituições com responsabilidades específicas; 

Além das entidades referidas na proposta que tinha sido apresentada na sessão 
de 23 de fevereiro de 2018, e transcrita na respetiva ata, propunha, ainda, a inclusão do 
MOV.Peniche – Núcleo Empresarial do Concelho de Peniche, recentemente criado; 

Alguns grupos, aquando da apresentação da proposta, consideraram-na extensa, 
mas o grupo do Partido Social Democrata não tinha essa opinião e continuava a defender 
aquela lista; 
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Saudava a iniciativa da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de criar a 
comissão municipal de acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal; 

Saudava, também, a iniciativa promovida pela Câmara Municipal, realizada em 
Atouguia da Baleia, para divulgação da revisão do Plano Diretor Municipal, e esperava 
que se realizassem mais iniciativas do género, no sentido de incluir a população em geral 
e as instituições que não estivessem representadas na comissão. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o grupo do Partido Socialista saudava a proposta do grupo do Partido 

Social Democrata, mas discordava do seu teor, por considerarem que a comissão apenas 
deveria ser constituída por elementos políticos, representativos dos órgãos do Município 
e das juntas de freguesia, e, paralelamente, deveria ser criada uma comissão municipal 
consultiva, constituída pelo movimento associativo e outras instituições do concelho. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária aceitava a inclusão de 

representantes dos órgãos do Município e das freguesias do concelho, também não via 
problemas na inclusão de cidadãos considerados de mérito, a indicar pelas forças 
políticas, até considerava salutar, mas, relativamente às associações, deveria haver um 
critério. Sendo benéfica a representação das associações, a propostas do Partido Social 
Democrata faria com que a comissão tivesse um número muito alargado de elementos. 
Perguntou quantas vezes iria funcionar a comissão, porque o número de elementos da 
comissão também poderia depender dos objetivos. 

Disse, ainda, que a discussão deveria ser alarga, com a realização de plenários 
nas diversas freguesias. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que tinha dificuldade em compreender a lógica da proposta do Partido 

Socialista. Se não queriam estar enquistados nos órgãos autárquicos tinham de se abrir a 
quem estudava o território. A seleção de associações feita pelo Partido Social Democrata 
tinha tido o critério da vocação das associações para todo o território, em cada uma das 
suas áreas, a Arméria na área ambiental, a Patrimonium na área do património cultural, 
a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche pela vertente turística e o 
Mov.Peniche para a área empresarial. Não fazia sentido nenhum criar duas comissões, 
porque seriam comissões consultivas, não deliberativas, e a proposta do Partido Social 
Democrata permitia aos autarcas ouvirem as associações. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que o propósito da presidência da Câmara Municipal era fazer plenários 

nas diversas freguesias do concelho, como já tinha sido realizado um em Atouguia da 
Baleia. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não havia meios termos, quanto mais pessoas fossem envolvidas, 

melhor seria. Não conseguia perceber a posição de quererem estar apenas os autarcas. 
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Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que fazia sentido refletir se a comissão deveria ser tão alargada, quanto ao 

número de elementos, e não quanto à representatividade. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que no último mandato, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal 

tinha sido desenvolvido na maior opacidade e sem o envolvimento de ninguém da 
população, o que tinha de ser contrariado. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que a proposta do Partido Socialista não era uma tentativa de afastar as 

pessoas do processo, longe disso, o que pretendiam era tirar a carga política às 
instituições, por isso os políticos discutiam entre si e depois ouviriam as associações, 
podendo ser até mais do que as propostas pelo Partido Social Democrata. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que era importante que, depois, se discutisse as normas de funcionamento 

da comissão e a sua operacionalização. Acrescentou que a comissão iria analisar a política 
e a estratégia da mobilidade, dos transportes, da educação, da saúde, das empresas, etc., 
pelo que seria mais proveitoso discutir as propostas não só com políticos, mas, também, 
com outras instituições, para encontrar soluções concertadas.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a comissão não seria um órgão de decisão política, teria a carga política 

que era normal nas decisões para o concelho. O contributo dos autarcas poderia ser em 
paralelo com o contributo das outras pessoas. Que autarcas iriam depois ouvir as 
associações? Seriam os mesmos que pertenciam à comissão? As associações não 
assistiriam às intervenções dos autarcas porquê? Haveria secretismo na opinião dos 
autarcas? 

 
António Moniz (GCEPP): 
Disse que lhe pareceria bastante importante que a proposta do Partido Social 

Democrata propusesse a participação pública dos diferentes interesses na discussão do 
Plano Diretor Municipal, o que não estava em causa por nenhum dos intervenientes e 
supunha que ninguém se opunha a isso, o problema era que parecia que havia quase que 
um paradoxo sobre a participação, em que o Partido Social Democrata defendia a 
participação dos interesses públicos e os outros grupos não, por estarem contra a 
participação pública. Não era disso que se tratava, bem pelo contrário, todos estavam de 
acordo com a participação pública. Uma comissão com muitos elementos não seria 
operacional, porque seriam reuniões muito longas, em que cada um colocaria a sua 
posição pessoal, porque não traria uma posição institucional. Pensava que a proposta do 
Partido Social Democrata limitava a participação, porque não estavam representadas as 
associações locais, os sindicatos, etc. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou ao senhor António Moniz qual era a sua proposta. 
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António Moniz (GCEPP): 
Disse que estava de acordo com a proposta apresentada pelo senhor Henrique 

Estrelinha. Deveria haver uma comissão de acompanhamento e deveria haver reuniões 
públicas para as quais as associações seriam convidadas. Nenhum dos grupos da 
Assembleia Municipal era contra a participação pública, bem pelo contrário.  

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que não via qualquer problema na criação de comissões, mas temia que 

elas viessem a inviabilizar algumas coisas ou a arrastar os processos no tempo, 
nomeadamente por terem muitos elementos, o que poderia dificultar o seu 
funcionamento. Concordava com as instituições propostas pelo Partido Social 
Democrata, mas temia que, depois, outras instituições viessem dizer que tinham sido 
preteridas. 

 
Maria João Avelar (PSD): 
Disse que não duvidava de que todos queriam participação pública nas decisões 

que a Assembleia Municipal iria tomar, que eram importantíssimas. Acreditava que se 
iriam realizar sessões públicas, em que todos os que quisessem poderiam participar, sem 
convites personalizados. As primeiras dessas sessões deveriam ser explicativas, para 
incentivar a participação. O que estava em discussão era diferente, não deixava de ser 
participação pública, mas era de colaboração, porque seria uma comissão consultiva e 
não poderiam estar representadas todas as associações do concelho, teria de haver um 
critério. Na comissão, não seria um apelo à participação cívica, seria um apelo por convite 
para colaboração na discussão de assuntos importantes. Não se poderia convidar toda a 
gente, mas também não se poderia restringir. Esperava que as sessões públicas fossem 
muitas, pelo que os autarcas não poderiam estar presentes em todas, pelo que convinha 
que se juntassem interesses diversos e diversificados para uma melhor discussão. A 
proposta do Partido Social Democrata permitiria a discussão do assunto, com 
apresentação de contraditório, queimando etapas, para que o processo fosse votado 
atempadamente, mas com os autarcas devidamente esclarecidos. Acreditava que todos 
queriam toda a transparência, pelo que não havia nada melhor do que colocar os políticos 
e as associações a falarem na mesma sala, queimando-se etapas e evitando-se conversas 
de corredor. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que qualquer uma das propostas era boa, tinham era objetivos diferentes. 

A proposta do Partido Social Democrata tinha o mérito de estar bem fundamentada e de, 
em termos de composição, ser muito alargada. Não via mal nenhum que a proposta fosse 
ao encontro da intervenção do senhor Henrique Estrelinha. Não via dúvidas na inclusão 
dos autarcas, mas, na sua perspetiva, na proposta apresentada deveriam ser incluídas a 
ADEPE, a ESTM e as forças de segurança.  

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que o número de elementos da comissão consultiva era muito mais 

elevado, mas ninguém se queixava. A proposta do Partido Social Democrata tinha tido 
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em conta a questão operacional, mas havia visões diferentes do que era a 
operacionalidade. Para algumas pessoas o número de pessoas poderia ser um conflito na 
questão, mas lembrava que tinha havida uma sessão temática da Assembleia Municipal, 
sobre ordenamento do território, onde estavam todos os membros da Assembleia 
Municipal, mas só os eleitos do grupo do Partido Social Democrata é que tinham feito 
considerações. Não era por haver uma sala cheia que haveria muitas intervenções.  

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que existiam três propostas, pelo que propunha que os lideres das 

bancadas, na semana seguinte, reunissem com a Mesa para analisar as três propostas para 
posterior votação em próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que a Autoridade Marítima era uma força de segurança e não estava 

contemplada na proposta do Partido Social Democrata e, pelo contrário, os bombeiros 
não eram uma força de segurança. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o Partido Socialista queria incluir todas as associações do concelho na 

comissão, não queriam fechar a discussão a ninguém, pelo que não gostavam de ser 
chamados de pouco democráticos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que ninguém tinha acusado o Partido Socialista de falta de democracia, mas 

a democracia servia também para se ouvir aquilo de que não se gostava, no caso, perante 
a possibilidade de alargar o diálogo às associações do concelho, o Partido Socialista 
preferia fechar-se aos autarcas. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a proposta do senhor Presidente da Mesa fazia todo o sentido. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou o que preferia fazer a Assembleia Municipal, ou aceitava a sua 

proposta anterior ou passava à votação. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, por escrito, havia apenas uma única proposta, das outras conhecia 

apenas uma coisa vaga. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que não se deveria continuar com a discussão. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que a proposta do Partido Socialista tinha sido apresentada, pelo que era 

para votar. 
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Rui Cativo (GCEPP): 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche queria passar à votação. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que seriam colocadas a votação as propostas do Partido Social Democrata, 

que todos conheciam, a do Partido Socialista, que apenas retirava do conjunto as 
associações propostas pelo Partido Social Democrata, e a da Coligação Democrática 
Unitária, idêntica a todas as outras, mas inclui a ADEPE. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a proposta do Partido Social Democrata tinha uma alínea que previa a 

inclusão de outras entidades. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que tinha feito uma proposta dirigida ao Partido Socialista, pelo que lhes 

perguntava se aceitavam algumas das suas propostas de inclusão, para a bancada da 
Coligação Democrática Unitária decidir o seu sentido de voto. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que o Partido Socialista podia aceitar, porque a sua proposta era a criação 

de duas comissões, uma com autarcas e outra com as associações, não pretendiam excluir 
as associações. 

 
Maria João Avelar (PSD): 
Disse que tinha de saber o que ia ser votado, pelo que pretendia saber, com 

clareza, o teor das propostas que iam ser votadas. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o teor da proposta do Partido Social Democrata era do conhecimento 

de todos e solicitou aos grupos do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária 
para reduzirem a escrito a sua proposta. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Solicitou a suspensão dos trabalhos por cinco minutos. 
 
A sessão foi interrompida, para um intervalo de cinco minutos, a pedido do 

grupo da Coligação Democrática Unitária. 
 
Retomados os trabalhos, usou da palavra o senhor Presidente da Mesa, Américo 

Gonçalves (PS), que informou que os grupos do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária tinham informado a Mesa de que aceitavam a sua proposta inicial, 
pelo que não se procederia à votação naquela sessão. 

 
Deliberação n.º 16/2018: Deliberado voltar a apreciar as propostas de 

constituição de uma comissão municipal de acompanhamento da revisão do Plano 
Diretor Municipal na sessão seguinte da Assembleia Municipal. 
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APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 17/2018: 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 uma hora e dez minutos do dia vinte e oito de abril, o senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de abril 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) 

_____________________________________ 


