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ATA  N.º  11/2017 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNI ÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 27  DE DEZEMBRO DE 2017: 
 
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, 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 Gonçalo Nuno Rodrigues Brás (GCEPP), Maria João 
Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Inês Grandela Nunes Lourenço (GCEPP), Ademar 
Vala Marques (PSD), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Sofia Cecílio Barradas 
(PSD), José António Bombas Amador (CDU), Nuno Carlos Alvelos Nico (PSD), Vanda 
Margarida Duarte Pinto Ferreira (GCEPP), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Bruno Miguel 
Vieira Rasteiro (PSD), Rui Vasco Pereira Serpa Malheiros Cativo (GCEPP), Maria 
Leopoldina de Fátima Manteigas (GCEPP), Ricardo José Silva Gomes (PSD), Ana Marta 
Aleixo Figueiras dos Santos (PS) e Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), 
reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, para a sua sessão ordinária do mês de 
dezembro, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. 
2.º - Período de antes da ordem do dia. 
 1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente 

recebido; 
 2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar; 
 3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 
3.º - Período de intervenção do público. 
4.º - Período da ordem do dia: 
 1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 
 2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para nomeação do 

Conselho Municipal de Educação; 
 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a terceira 

revisão aos Documentos Previsionais do Município de Peniche (modificação 26), para o 
ano de 2017; 

 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as Grandes 
Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2018; 

 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para os 
Documentos Previsionais do Município de Peniche, para o ano de 2018; 
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 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa de 
Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2018; 

 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais do Município de Peniche 
identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros 
compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 
759,58 euros em cada ano; 

 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as Grandes 
Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 
2018; 

 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para os 
Documentos Previsionais dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o 
ano de 2018; 

 10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa de 
Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2018; 

 11) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento identificados em orçamento e autorização prévia genérica para 
assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não 
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano; 

 12) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que os 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento possam conceder apoio financeiro ao 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 

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

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

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os senhores Gonçalo Nuno Rodrigues Brás (GCEPP) e Ângelo Miguel Ferreira 
Marques (PS). 

Os senhores Maria Leopoldina de Fátima Manteigas (GCEPP), Ricardo José Silva 
Gomes (PSD), Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos (PS) e Jorge Manuel Azevedo Pinto 
Guerreiro (CDU) encontravam-se a substituir os senhores António Paulo Brandão Moniz 
de Jesus (GCEPP), Maria Madalena de Matos Vilhena Sustelo Rosa (PSD), Ana Catarina 
Manjolinho Mamede (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 Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), Álvaro André Paiva 
Amador (CDU), Inês Fitas Cação (CDU) e Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), por serem 
os membros que se seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à reunião 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), Jorge 
Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Rogério Manuel Dias Cação (CDU), António Manuel 
Prioste Salvador (PSD) e Júlio Alberto Silva Coelho (PSD), os dois últimos em substituição 
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dos senhores Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e Cristina Maria Luís Leitão 
(PSD). 

A reunião foi secretariada pela Chefe da Divisão de Administração e Finanças do 
Município de Peniche, em regime de substituição, 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 António José Ferreira Sousa Correia Santos, eleito pela lista da Coligação 
Democrática Unitária, tinha comunicado a renúncia ao seu mandato de membro da 
Assembleia Municipal de Peniche, a partir daquela data, inclusive, 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 pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor 
Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, natural da freguesia de Conceição, concelho de 
Peniche, com o número de identificação civil 10651552, 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 86074770, datado de 30 de agosto de 2017, do Tribunal 
Judicial da Comarca de Leiria – Juízo de Competência Genérica de Peniche. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO :  

 
O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

suspensão de mandato da senhora Ana Catarina Manjolinho Mamede (PS), para o 
período de 1 de janeiro a 1 de outubro de 2018, para o exercício dos direitos de 
maternidade, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, e do cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, 
senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), natural da freguesia de Atouguia da Baleia, 
concelho de Peniche, com o número de identificação civil 13017937, 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 86074871, datado de 30 de agosto de 
2017, do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria – Juízo de Competência Genérica de 
Peniche, pelo período de seis meses, com início a 1 de janeiro de 2018, por afastamento 
temporário da área do Município por período superior a trinta dias, ao abrigo do disposto 
na alínea c) do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Deliberação n.º 53/2017:  A Assembleia Municipal de Peniche, nos termos do n.º 
2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou, por unanimidade e 
votação nominal, autorizar a suspensão dos mandatos da senhora Ana Catarina 
Manjolinho Mamede (PS), para o período de 1 de janeiro a 1 de outubro de 2018, e do 
senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), cidadão imediatamente a seguir na ordem 
da respetiva lista, pelo período de seis meses, com início a 1 de janeiro de 2018. 

O senhor Presidente da Mesa informou que, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º  da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, a vaga ocorrida pela suspensão do mandato do senhor 
Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS) seria preenchida pela cidadã imediatamente a 
seguir na ordem da respetiva lista, senhora Ana Marta Aleixo Figueiras dos Santos, 
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natural da freguesia e concelho de Peniche, com o número de identificação civil 11086030, 
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 86074871, 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 ANTERIO RES 

 
Foram presentes as atas n.os 6/2017, 7/2017, 9/2017 e 10/2017, das sessões 

realizadas nos dias 30 de junho e 4 de julho de 2017, 20 de outubro de 2017 e 24 de 
novembro de 2017, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os respetivos textos 
terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal, ao abrigo 
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. 

 
Postas à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
Ata n.º 6/2017, de 30 de junho – Aprovada, por unanimidade, com oito votos a favor. 
Ata n.º 7/2017, de 4 de julho – Aprovada, por unanimidade, com sete votos a favor. 
Ata n.º 9/2017, de 20 de outubro – Aprovada, por unanimidade, com dezanove 

votos a favor. 
Ata n.º 10/2017, de 24 de novembro – Aprovada, por unanimidade, com vinte 

votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

(Primeira parte) 
 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

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

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

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR :  1  –  10:56 
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A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 
seguintes intervenções: 

 
Henrique Estrelinha (PS): 1 – 11:34 
Apresentou, em nome do Partido Socialista, o voto de pesar que a seguir se 

transcreve: 
«Voto de pesar 
Pelo falecimento do antigo Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

Manuel Machado Chagas 
Faleceu, no passado dia 24 de dezembro, aos 78 anos, Manuel Machado Chagas. 
Natural da vila de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, onde nasceu, a 18 de março 

de 1939, e dedicou grande parte da sua vida à terra que o viu nascer. 
Em 1981, foi um dos fundadores e sócio-gerente da empresa Gelpinhos – Peixe Congelado, 

L.da, no Casal da Lameda, em Atouguia da Baleia. Dedicou-se, igualmente, a outras áreas de 
atividade, sendo de destacar a que desenvolveu no ramo da construção civil. 

Ao longo dos anos, envolveu-se no mundo associativo da sua terra natal, tendo sido 
dirigente da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro e do Grupo Desportivo Atouguiense. 

A sua vida será sentida e recordada por estas instituições onde, abnegadamente, 
emprestou o seu fortíssimo espírito de serviço em prol da comunidade de que fazia parte. 

Foi vereador, eleito pelo Partido Socialista para a Câmara Municipal de Peniche, no 
mandato de 1994 a 1997. 

Foi igualmente eleito Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e membro 
desta Assembleia Municipal nos mandatos de 1998 a 2001 e de 2002 a 2005. 

Exerceu, durante vários anos, cargos de dirigente local do Partido Socialista. 
Com uma excelente capacidade de trabalho, dedicação às causas que defendia e acreditava, 

um inabalável sentido de solidariedade, humanismo e tolerância, Manuel Machado Chagas 
preencheu a sua vida com os variados e relevantes serviços à sua terra natal, ao Município de 
Peniche e ao Partido Socialista. 

A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 27 de dezembro, compartilha a profunda 
dor e acentuado sentido de perda que o desaparecimento de Manuel Machado Chagas provocou à 
sua família, amigos e camaradas, e endereça-lhes as mais profundas condolências. 

Peniche, 27 de dezembro de 2017. 
Os deputados municipais do Grupo do Partido Socialista.» 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 1 – 14:04 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche tinha um voto de saudação 

que seria apresentado pela senhora Maria Leopoldina Manteigas. 
 
Maria Leopoldina Manteigas (GCEPP): 1 – 14:24 
Apresentou, em nome do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, o voto de 

saudação que a seguir se transcreve: 
 
«VOTO DE SAUDAÇÃO 
PELO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE PROSPEÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
Considerando que: 
i. A atividade de prospeção e produção de petróleo tem um elevado impacto negativo nos 
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ecossistemas marinhos, nos recursos naturais da nossa costa e de toda a atividade económica que 
deles depende, como é o caso da pesca e do turismo; 

ii. Os contratos de prospeção e produção de petróleo que previam esta atividade na bacia 
de Peniche, numa faixa marítima de Lisboa ao Porto, foram celebrados num processo pouco 
transparente e sem consulta pública, sem ouvir as organizações locais, dos órgãos autárquicos às 
organizações de pescadores, da restauração à hotelaria; 

iii. O retorno financeiro para o Estado português, previsto nos contratos era irrisório, com 
rendas de superfície num valor de 15€ anuais por Km2, e royalties de 2% sobre o valor de vendas 
e apenas após a liquidação dos investimentos; 

iv. As alterações climáticas são um problema cada vez mais premente e que só pode ser 
resolvido pelo desinvestimento em energias fósseis e pela aposta significativa nas energias 
renováveis; 

v. Foram cancelados os 4 contratos localizados na Bacia de Peniche, com o consórcio 
Repsol / Kosmos / Galp / Partex, libertando a nossa costa dos riscos inerentes a esta atividade; 

vi. Foi recentemente notícia que a Galp pretende tornar-se operadora exclusiva, numa das 
áreas anteriormente contratadas pelo consórcio, localizada entre a Figueira da Foz e o Porto, 
através de novo contrato; 

vii. Continuam ativos dois contratos em terra, ao longo da faixa litoral, de Caldas da 
Rainha a Soure, representando um risco acrescido para a região; 

viii. O movimento Peniche Livre de Petróleo contactou recentemente esta Assembleia e 
a Câmara Municipal, dando conta do cancelamento dos contratos na Bacia de Peniche e apelando 
ao posicionamento destes órgãos contra a instalação da indústria petrolífera na região; 

ix. Há uma petição subscrita por 6 mil cidadãos e promovida pelo movimento Peniche 
Livre de Petróleo que aguarda subida a plenário na Assembleia da República e propõe o 
cancelamento dos contratos em terra, das Caldas da Rainha a Soure, assim como em toda a Bacia 
de Peniche. 

Assim, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida a 27 de dezembro de 2017, ao abrigo 
do artigo 25.º, n.º 2, alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 

1. Saudar o trabalho de divulgação e esclarecimento público do movimento Peniche Livre 
de Petróleo e das diversas organizações ambientalistas do país que se têm debruçado sobre este 
assunto; 

2. Enviar esta saudação a todos os grupos Parlamentares da Assembleia da República e 
ao ministro do ambiente como forma de apelo ao cancelamento dos restantes contratos em vigor. 

Peniche, 27 de dezembro de 2017 
O Deputado Municipal eleito pelo Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche, 
António Moniz / Maria Leopoldina Manteigas» 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 17:01 
Propôs que os dois documentos que tinham sido apresentados, um pelo senhor 

Henrique Estrelinha e o outro pela senhora Maria Leopoldina Manteigas, fossem 
apreciados em separado. 

Perguntou quem se associava ao voto de pesar pelo falecimento do senhor 
Manuel Machado Chagas, apresentado pelo senhor Henrique Estrelinha. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a notícia do falecimento do senhor Manuel Machado Chagas tinha 

entristecido a todos. Acrescentou que o senhor Manuel Machado Chagas tinha tido 
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outras participações cívicas que seria bom recordar, nomeadamente, enquanto Presidente 
da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, onde se tinha empenhado na coorganização 
do evento denominado Tasquinhas Rurais, um projeto que tinha sido muito importante 
para o movimento associativo, e enquanto dirigente do Grupo Desportivo Atouguiense, 
duas áreas em que o senhor Manuel Machado Chagas tinha deixado marcas 
importantíssimas, assim como na área empresarial. 

Disse, ainda, que, em seu nome pessoal e da bancada da Coligação Democrática 
Unitária, deixava uma palavra de agradecimento ao senhor Manuel Machado Chagas 
pela sua dedicação à causa pública e que subscrevia o teor do voto de pesar, 
nomeadamente o envio de condolências à família e à Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que já tinha preparado um voto de pesar pelo falecimento do senhor 

Manuel Machado Chagas, mas que abdicava de o apresentar porque subscrevia o teor do 
voto de pesar que tinha sido apresentado pelo grupo do Partido Socialista. 

Referiu que o senhor Manuel Machado Chagas tinha sido uma figura 
importantíssima na vila e na freguesia de Atouguia da Baleia, não só como empresário, 
mas, também, socialmente, sendo uma pessoa respeitável que, com muita mágoa, tinham 
visto partir. 

Deixou, em seu nome pessoal, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e da 
bancada do Partido Social Democrata um voto de pesar pelo falecimento do senhor 
Manuel Machado Chagas. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que a bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche se associava ao 

voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Machado Chagas e apresentava 
condolências à família. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 20:09 
Disse que a Mesa da Assembleia iria enviar à família enlutada e à Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia o voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel 
Machado Chagas, aprovado pela Assembleia Municipal de Peniche. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Propôs, em nome da bancada do Partido Socialista, que a Assembleia Municipal 

de Peniche guardasse um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Manuel 
Machado Chagas. 

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

minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Manuel Machado Chagas. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou se algum dos membros da Assembleia Municipal se queria 

pronunciar sobre o voto de saudação pelo cancelamento dos contratos de prospeção e 
produção de petróleo, apresentado pela senhora Maria Leopoldina Manteigas, e se todos 
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concordavam com o seu teor. Não tendo havido qualquer manifestação de vontade de 
pronuncia sobre o assunto ou de discordância quanto ao teor do voto de saudação, disse 
que o documento seria enviado às entidades nele referidas. 

 
Jorge Guerreiro (CDU): 1 – 22:05 
Apresentou, verbalmente, em nome da bancada da Coligação Democrática 

Unitária, o seguinte voto de congratulação: 
«Queríamos congratular pela iniciativa que foi realizada, no dia 9 de dezembro, resultante 

de uma parceira entre a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche e a Junta de 
Freguesia da Serra d’El-Rei, no Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei, na Sala Jorge Amador. Foi 
feita pela primeira vez uma recolha de sangue e de medula óssea, com vinte e sete inscrições, cujo 
grosso destas inscrições foi maioritariamente por uma faixa etária de jovens. Foi uma iniciativa 
com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Foi uma iniciativa muito bem-
sucedida e da qual já existem marcações pré-reservadas para 2018, para, pelo menos, duas colheitas 
de sangue, na Serra d’El-Rei. Resulta de uma descentralização de colheitas de sangue e o nosso 
grupo queria apresentar esta congratulação por esta parceria em prol da sociedade e em prol desta 
causa, também humanitária.» 

 
Carlos Policarpo (GCEPP): 
Apresentou o documento que a seguir se transcreve: 
«MOÇÃO 
Carlos Manuel de Sousa Policarpo, proponho a esta Assembleia a aprovação de uma 

moção de congratulações e louvor a Marco Aurélio Vieira Leitão e Melanie da Felismina Pereira, 
por si e na qualidade de legais representantes da firma Marco & Melanie – Sociedade de Pesca, 
L.da. 

MOTIVO: 
Este voto deve-se ao facto de o senhor Marco Aurélio Vieira Leitão e a senhora Melanie 

da Felismina Pereira terem oferecido ao Pavilhão Polivalente do Lar de Santa Maria um marcador 
eletrónico, que veio enriquecer aquela infraestrutura desportiva, dando melhores condições para a 
prática das diferentes modalidades existentes e melhor informação aos espectadores. 

Tal benefício irá ainda permitir que se possa ali, num futuro breve, organizar atividades 
desportivas com um âmbito nacional, permitindo, ainda, por este facto que o anterior marcador 
eletrónico fosse colocado no pavilhão desportivo de Atouguia da Baleia, enriquecendo, também, 
assim, aquela infraestrutura desportiva. 

O proponente  
Carlos Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP)» 
 
Ademar Marques (PSD): 1 – 24:58 
Disse que deveria haver alguma confusão na terminologia utilizada no 

documento apresentado pelo senhor Carlos Policarpo, porque o que estava em causa era 
um voto de louvor ou de congratulação, mas não era uma moção. Seria bom retificar, 
para a Assembleia Municipal saber o que estava a aprovar. Contudo, a bancada do 
Partido Social Democrata associava-se ao louvor pela oferta que tinha sido feita. 

Disse, ainda, que gostaria de fazer uma saudação pelos trinta anos da elevação 
da vila de Peniche à categoria de cidade, que se tinham assinalado no dia 18 de dezembro. 
Julgava que a efeméride poderia ter sido marcada de uma forma mais solene, de qualquer 
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forma, era de louvar a iniciativa da exposição de fotografias que tinha sido espalhada 
pela cidade. Uma vez que estavam nos trinta anos, apelava ao senhor Presidente da 
Câmara que pudesse, ao longo do ano, assinalar o aniversário. Julgava que deveria ficar, 
também, uma palavra de gratidão aos autarcas que, antes daquela data, tinham permitido 
que a vila tivesse sido elevada a cidade, em 1987, e ao proponente dessa elevação, o então 
Deputado Reinaldo Gomes, que tinha sido o primeiro subscritor da proposta na 
Assembleia da República, pelo que, também a ele, se devia a honra de ter Peniche como 
cidade, havia trinta anos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Apresentou, verbalmente, o seguinte voto de congratulação: 
«Um voto de congratulação ao atleta Frederico Nunes, de Ferrel, que há duas épocas 

jogava na equipa de futsal de Ferrel e que, na presente temporada, assinou pela equipa do Fundão, 
estando assim na alta competição e no mais alto patamar da modalidade em Portugal, sendo um 
motivo de orgulho, não só para a Freguesia de Ferrel, mas, também, para o Município de Peniche.» 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO :  1  –  27:54 

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

senhores, adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Propôs à Assembleia Municipal que, naquele mandato, fosse dada continuidade 

à iniciativa O Poder Local e o Exercício da Cidadania. Na ausência de qualquer 
pronúncia, concluiu que todos concordavam com a continuação da referida iniciativa, 
pelo que leu a seguinte proposta de metodologia de trabalho: 

«1- Confirmar se a Câmara Municipal concretizou alguma ou algumas das propostas 
aprovadas na Assembleia Municipal de Jovens; 

2- Realizar sessões nas escolas durante o mês de abril, sobre o tema O 25 de Abril e o 
Poder Local Democrático. Poderá haver uma sessão por escola com participação de várias turmas; 

3- Assegurar a participação dos jovens das escolas na sessão solene do 25 de Abril; 
4- Realizar a Assembleia Municipal de Jovens, se possível, no mês de maio; 
5- Deverá ser criado um grupo de trabalho, com eleitos da Assembleia Municipal e da 

Câmara Municipal, representantes das escolas e, eventualmente, outros cidadãos, para programar 
e concretizar estas iniciativas. Este grupo deve ser constituído e deverá ter a sua primeira reunião 
no início de janeiro.» 

Disse que, se todos concordassem com aquela proposta, enviá-la-ia a todos os 
líderes das bancadas e, em janeiro, proporia uma reunião com os referidos líderes. 

Na ausência de qualquer pronúncia, concluiu que a proposta tinha sido aceite. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não tinha compreendido o primeiro ponto da proposta do senhor 

Presidente da Mesa. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o primeiro ponto era para que a Assembleia Municipal o mandatasse 
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para confirmar, junto da Câmara Municipal, se alguma das propostas aprovadas pela 
Assembleia Municipal de Jovens e, posteriormente, pela Assembleia Municipal de 
Peniche, em 4 de julho de 2017, já tinha sido concretizada. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 1 – 31:56 
Utilizando, simultaneamente, a projeção de diapositivos, que foram impressos e 

arquivados na pasta dos documentos referentes à presente sessão da Assembleia 
Municipal, disse que: 

O assunto que iria tratar tinha a ver com a matéria tributária ao nível do 
Município; 

Conhecia poucas pessoas que gostassem de pagar impostos, ele próprio não os 
gostava de pagar, mas percebia porque tinha de os pagar; 

Os impostos não eram mais do que o valor de se viver em sociedade. Era 
impossível viver-se em sociedade e não pagar impostos, ou seja, cada um, quer pessoas 
coletivas ou singulares, devem contribuir, de certa forma, para o bem comum. Era 
impossível ter um sistema nacional de saúde tendencialmente gratuito, era impossível ter 
escolas públicas, era impossível ter justiça, em resumo, era impossível ter uma série de 
coisas do Estado sem haver tributação, sem haver o contributo de cada um; 

Nesse sentido, iria debruçar-se apenas sobre matéria tributária em termos 
municipais, a qual incidia sobre a derrama, sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) e sobre a apropriação de uma percentagem do Imposto sobre os Rendimentos de 
Pessoas Singulares (IRS) por parte do executivo municipal; 

Começando pela derrama, iria analisar os dados dos trezentos e oito municípios 
de Portugal; 

Nos diapositivos, poderiam ver que a taxa de derrama praticada pelo Município 
de Peniche era de um por cento e os municípios com taxa normal de derrama, dos 
trezentos e oito, eram duzentos e dois; 

A taxa média de derrama era de cerca de um vírgula trinta e oito por cento, o 
Município de Peniche praticava um por cento; 

O Município de Peniche tinha, ainda, isenção para os três primeiros anos de 
atividade e para empresas com um volume de negócios até cento e cinquenta mil euros, 
por ano; 

Noventa e oito dos municípios portugueses não tinham derrama o que 
correspondia a trinta e dois por cento do total do censo, porque não era uma amostra, era 
um censo; 

Se fosse feita uma classificação ordenada da taxa de derrama dos municípios que 
a praticavam, da mais elevada até à mais baixa, o Município de Peniche ficaria no 
primeiro decil, ou seja, ficaria nos dez por cento dos municípios que praticavam a taxa 
de derrama mais baixa; 

Dos trezentos e oito municípios, apenas cerca de três por cento dos localizados 
no litoral continental não recorriam à taxa de derrama. Não era usual que os municípios 
que estavam posicionados geograficamente no interior recorrerem à taxa da derrama, 
alegadamente para atraírem investimento; 

O grupo municipal do Partido Social Democrata, na sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no dia 24 de novembro de 2017, tinha associado que a 
derrama poderia ser um obstáculo ao investimento, pelo que tinha ido analisar se haveria 
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uma correlação entre a derrama e o investimento; 
Do estudo realizado, tinha sido possível ver que nenhuma das variáveis tinha 

significância estatística, o que significava que nenhuma delas obedecia a uma distribuição 
conhecida, designadamente à distribuição normal, o que levava a testes não 
paramétricos, 

Do seu estudo, tinha concluído que existia uma correlação positiva entre as duas 
variáveis, criação líquida de empresas e aumento da taxa de derrama, mas eram testes 
não paramétricos, uma vez que as variáveis não obedeciam a uma normalidade dos seus 
dados; 

Quando tinha analisado se a constituição de empresas diminuía quando a taxa 
de derrama aumentava, tinha verificado uma correlação positiva, ou seja, quando a taxa 
de derrama aumentava, aumentava a constituição de empresas; 

Portanto, não se tinha verificado o que tinha sido aventado pela bancada do 
Partido Social Democrata, porque nos trezentos e oito municípios não havia uma relação 
direta entre a derrama e os fatores associados ao investimento; 

Ao nível da economia institucional, havia outros fatores que poderiam propalar 
o investimento; 

O concelho de Peniche, em 2015, segundo dados do Instituto Nacional de 
Estatística, tinha dois mil setecentos e noventa e oito empresas. Ao analisar se existia uma 
diminuição da constituição líquida de empresas quando a taxa de derrama aumentava, 
numa amostra de cento e sete municípios, todos com um número de empresas 
semelhante ao de Peniche, por isso mais próximos ao tecido empresarial de Peniche, com 
testes não paramétricos, tinha verificado que não existia significância estatística, porque 
o nível de significância era superior a zero vírgula zero cinco, ou seja, não existia 
correlação entre as duas variáveis. Contudo, para os mesmos cento e sete municípios, 
existia uma relação entre a taxa de derrama e o valor acrescentado bruto médio por 
empresa; 

Relativamente à criação líquida de valor acrescentado bruto (VAB), para o 
conjunto dos trezentos e oito municípios portugueses, existia uma significância estatística 
e, do ponto de vista estatístico, tinha verificado que existia uma associação direta e 
positiva entre a taxa de derrama e a criação líquida de empresas e a criação líquida média 
de meios brutos libertos por empresa; 

Ao contrário do que tinha sido dito pela bancada do Partido Social Democrata, 
na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, não existia significância estatística, ou 
seja, uma evidência empírica, para se dizer que existia uma diminuição na constituição 
de empresas quando a taxa de derrama aumentava; 

Segundo uma análise empírica, muito simples de fazer, a derrama não era um 
instrumento relevante para obstruir ou condicionar fatores relacionados com o 
investimento nos diversos municípios, o que desconstruía o discurso que tinha sido 
aventado na anterior sessão da Assembleia Municipal; 

No inquérito de conjuntura ao investimento, do Instituto Nacional de Estatística, 
a palavra derrama estava citada zero vezes, ou seja, a derrama, do ponto de vista 
institucional, não era um obstáculo ao investimento, era uma gota no oceano de custos 
de contexto no âmbito da economia institucional. Desafiava o grupo municipal do 
Partido Social Democrata a encontrar um artigo científico ou técnico que dissesse o 
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contrário; 
Relativamente à percentagem de participação municipal sobre o Imposto sobre 

os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), segundo a Autoridade Tributária e 
Aduaneira, de acordo com a Lei das Finanças Locais, os municípios tinham direito a ficar 
com cinco por cento da coleta líquida dos seus cidadãos. No entanto, existia a 
possibilidade de prescindirem dessa mesma taxa, ou de uma parte dela, e devolvê-la, sob 
a forma de dedução à coleta, aos contribuintes que residiam na sua área territorial. Cada 
município podia devolver entre zero e cinco por cento do imposto que recebia do Estado. 
Contudo, era importante ressalvar que essa devolução, a cada um dos cidadãos, só incidia 
sobre quem pagava o Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares. Ou seja, só 
quem pagava o Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares é que poderia 
beneficiar. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não era verdade o que o senhor Gonçalo Brás estava a dizer sobre o 

Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares. 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Continuou a sua intervenção, dizendo que: 
Dos cidadãos que contribuíam para a liquidação, em termos de escalões de 

rendimento bruto, oitenta e oito por cento eram pessoas que auferiam mais de dezanove 
mil euros brutos por ano. Quem pagava o Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas 
Singulares era quem mais rendimentos tinha. Quem mais contribuía para o Imposto 
sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares era quem mais iria beneficiar com a 
devolução do Município; 

Cento e oitenta e nove dos municípios portugueses não faziam a devolução do 
Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares; 

Quem mais iria ganhar com a devolução seriam os contribuintes que mais 
auferiam, anualmente, em termos brutos, e o Município de Peniche, e bem, tinha optado 
por não fazer a devolução a quem menos precisava. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 1 – 47:24 
Relativamente às obras que estavam em curso no IP6, entre os quilómetros 13,670 

e 14,430, perguntou ao senhor Presidente da Câmara se o estudo geológico e geotécnico, 
fundamental para o lançamento do concurso para execução da obra, já estava concluído 
e se a Câmara Municipal tinha uma informação atualizada sobre o desenvolvimento 
daquela situação. 

Referiu que a empresa EDP tinha vindo a fazer um trabalho extraordinário no 
concelho de Peniche, tendo feito muitos investimentos que tinham melhorado as 
condições para a distribuição de eletricidade. Disse que, sendo o clima do concelho de 
Peniche muito corrosivo, o que obrigava à substituição mais frequente de equipamentos, 
gostava de saber se a Câmara Municipal já se tinha reunido com a empresa EDP e, em 
caso afirmativo, quais tinham sido, em concreto, as propostas apresentadas para 
investimento na rede elétrica do concelho. 

Perguntou, ainda, se já existia um cronograma para a discussão, entre a Câmara 
Municipal e as juntas de freguesia do concelho, para a celebração dos contratos 
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interadministrativos de delegação de competências e de execução de competências 
delegadas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 1 – 50:46 
Disse que se associava ao voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel 

Machado Chagas, de quem tinha sido amigo e colega como presidentes de junta de 
freguesia. Referiu que o senhor Manuel Machado Chagas tinha sido um homem bom que 
tinha feito um excelente trabalho e tinha dado um grande contributo ao concelho de 
Peniche. 

Agradeceu à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pelo excelente concerto 
de Natal que esta tinha proporcionado à população, no dia 23 de dezembro de 2017, na 
igreja de São Leonardo, em Atouguia da Baleia. Felicitou os grupos que tinham atuado, 
concretamente, a Banda da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia, o Grupo Coral Stella Maris e o Grupo Coral de Geraldes. Realçou e 
felicitou o contributo dos solistas Inês Fernandes e Alexandre Noivo. 

Relativamente às questões que o senhor Presidente da Junta de Freguesia da 
Serra d’El-Rei, Jorge Amador, tinha colocado, disse que: 

Já se tinha reunido com a empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pelo 
IP6, que lhe tinha transmitido que, uma vez que o concurso para execução da obra iria 
ser lançado em breve, tinha a perspetiva de terminar a intervenção nos prazos 
inicialmente previstos, ou seja, até ao final do ano de 2018, podendo haver uma 
derrapagem de um mês; 

A presidência da Câmara Municipal já se tinha reunido duas vezes com a 
empresa EDP, não havendo qualquer proposta para a realização de obras pela empresa 
no concelho de Peniche. Quando tivesse mais informações, comunicá-las-ia à Assembleia 
Municipal. Agradecia que as freguesias lhe fizessem chegar os contributos que julgassem 
convenientes; 

Relativamente aos contratos interadministrativos de delegação de competências 
e de execução de competências delegadas, de acordo com a informação que a presidência 
da Câmara Municipal já tinha prestado às juntas de freguesia, pretendia fazer a avaliação, 
que não tinha sido feita, relativamente aos contratos do mandato anterior, para, em 
função dessa avaliação, elaborar as propostas para os contratos do mandato em curso. 

 
Mariana Rocha (CDU): 1 – 55:47 
Disse que: 
Queria colocar duas questões que tinham a ver com o emprego em Peniche; 
A primeira questão era para perguntar ao senhor Presidente da Câmara se tinha 

tido conhecimento de que uma empresa de Peniche tinha sido premiada com o primeiro 
lugar por ter sido a empresa que mais trabalhadores tinha contratado, entre os anos de 
2015 e 2016, concretamente duzentos e setenta e dois trabalhadores, e estava a referir-se, 
precisamente, à empresa conserveira penichense ESIP - European Sea Food Investments 
Portugal, S.A., do grupo Thai Union; 

A segunda questão era para perguntar se o senhor Presidente da Câmara tinha 
conhecimento de um despedimento massivo de trabalhadores da indústria conserveira, 
na empresa South Atlantic Capital, S.A., uma empresa que tinha sido construída com 
dinheiros de fundos comunitários, e que, no final do mês de novembro e no início do mês 
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de dezembro, tinha feito um despedimento massivo, pelo que poderia considerar a 
empresa, praticamente, inativa, porque, com o número de trabalhadores que tinha, 
naquele momento, era difícil estar ativa; 

Gostaria de saber se o senhor Presidente da Câmara tinha tido conhecimento 
daquela situação e, se tinha tido conhecimento, quais as diligências que tinha tomado, 
ou, se não tinha tido conhecimento e estava a receber a informação naquele momento, 
quais as diligências que pensava tomar junto da empresa, nomeadamente, para saber o 
que a mesma pretendia e se haveria continuidade da sua atividade ou se era para 
encerrar; 

Existia alguma preocupação, nomeadamente dos trabalhadores da empresa que 
tinham ido para o desemprego e dos que permaneciam na empresa, mas que tinham os 
contratos de trabalho a terminar e estavam preocupados por poderem também ir para o 
desemprego, uma vez que a empresa estava praticamente inativa, por não ter número de 
trabalhadores suficientes para laboração. 

 
Ademar Marques (PSD): 1 – 58:31 
Disse que: 
Sabia que o senhor Presidente da Câmara partilhava a preocupação que ele iria 

transmitir e que tinha a ver com a Fortaleza de Peniche e a recuperação do património 
histórico, nomeadamente da muralha da Fortaleza e da muralha da cidade; 

A última questão que tinha colocado ao anterior presidente da Câmara Municipal 
tinha sido se já existia uma avaliação sobre o estado de conservação da muralha da 
Fortaleza de Peniche, tendo em vista a sua conservação no âmbito do plano que o 
Governo tinha delineado para o monumento; 

Sabia que o senhor Presidente da Câmara já tinha tido reuniões sobre aquele 
assunto, mas não sabia se aquela questão da degradação da muralha da Fortaleza de 
Peniche tinha sido abordada, pelo que lhe pedia, encarecidamente, que a tivesse em 
conta, porque, ter um museu nacional era positivo, mas todos iriam lamentar se, depois 
de terem o museu nacional aberto, caísse um bocado da muralha; 

A conservação da muralha tinha de ser assegurada, ou pelo Estado ou pelo 
Município, pelo que, em primeiro lugar, tinham de saber o estado da sua conservação; 

O anterior presidente da Câmara Municipal tinha dito que, ao que sabia, não 
tinha sido feita a avaliação do estado de conservação da muralha. Mas, era urgente que 
se procedesse a essa avaliação, até pelo que tinha acontecido no Forte de Nossa Senhora 
da Consolação, havia uns anos; 

O senhor Gonçalo Brás tinha passado quinze minutos a defender a manutenção, 
ou o aumento, se possível, dos impostos municipais, porque até tinha dito que a 
correlação era que haveria mais investimento de houvesse mais derrama; 

Naquele caso, a estatística poderia ser usada e lida de várias formas, consoante 
os dados que se selecionavam para serem analisados; 

Era diferente estar a comparar a derrama entre os vários concelhos do país, ou 
entre um concelho que a tinha ou que não a tinha, ou entre o mesmo concelho, antes e 
depois de a ter. Mesmo assim, ainda era preciso ver quais eram os anos que se estavam a 
avaliar, se eram anos em que, em termos nacionais, tinha havido criação de empresas, 
porque os anos também variavam consoante o estado da economia do país; 

A bancada do Partido Social Democrata assumia claramente a sua discordância. 
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O senhor Gonçalo Brás tinha estado quinze minutos a defender a manutenção ou até a 
subida dos impostos, mas a bancada do Partido Social Democrata entendia que os 
impostos podiam e deveriam baixar, quer para as pessoas quer para as empresas. 
Poderiam baixar se houvesse uma boa gestão dos recursos municipais e se houvesse uma 
boa gestão dos arrendamentos municipais, como tinham dito na anterior sessão da 
Assembleia Municipal; 

Também tinham dito, na anterior sessão da Assembleia Municipal, que aquele 
era um de vários aspetos a ter em conta, relativamente ao investimento. A não existência 
de uma derrama num concelho que já estava geograficamente isolado, apesar de estar no 
litoral, e estava em competição com outros que estavam menos isolados, era também um 
fator a ter em conta; 

Claro que existiam outros fatores, mas, infelizmente, não tinha ouvido nenhuma 
ideia sobre quais eram os outros fatores que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche 
propunha para que houvesse investimento no concelho de Peniche; 

A derrama tinha sido introduzida no ano de 2013, porque tinha sido preciso 
arranjar receitas para o Plano de Ajustamento Financeiro no âmbito do Plano de Apoio à 
Economia Local, pelo que tinha sido feita em termos temporários e, de acordo com a 
informação prestada pelos serviços, já tinha deixado de ser necessária para pagamento 
do empréstimo que tinha sido contraído pelo Município; 

Estava convicto de que, se se baixasse a derrama, seria um sinal de que o 
Município estava com vontade de atrair mais empresas e continuaria convicto disso, 
independentemente da estatística, porque a estatística não tinha em conta a realidade de 
cada concelho e as condições de cada concelho. O concelho de Peniche não tinha mais 
nenhum fator de competitividade; 

O que tinha sido apresentado e dito pelo senhor Gonçalo Brás, relativamente ao 
Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), era pura e simplesmente falso 
e não era admissível, do seu ponto de vista, que um membro da Assembleia Municipal 
levasse para uma sessão da Assembleia Municipal uma coisa escrita que era pura e 
simplesmente falsa; 

Uma coisa era a tributação do Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas 
Singulares, outra coisa era o pagamento do Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas 
Singulares, havia pessoas que eram tributadas e outras que não eram tributadas, mas, das 
pessoas que eram tributadas, quer as que pagavam Imposto sobre os Rendimentos de 
Pessoas Singulares quer as que recebiam Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas 
Singulares, todas seriam beneficiadas pela não participação do Município. Ou seja, quem 
pagava Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares pagaria menos, quem 
recebia Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares receberia mais. Era assim 
que funcionava uma dedução à coleta. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 2 – 04:42 
Disse que convidava o senhor Ademar Marques a encontrar um artigo 

técnico-científico credível que mostrasse que a derrama era um obstáculo ao 
investimento. Leu a alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: 
«Uma participação variável de 5 % no IRS, determinada nos termos do artigo 26.º, dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, calculada sobre a respetiva 
coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS.» Sublinhou que a 
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lei referia que era sobre a coleta líquida. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 2 – 05:36 
Referiu que, no mês de julho de 2018, completavam-se cem anos sobre a 

construção da Escola Básica Velha de Peniche. Perguntou ao senhor Presidente da 
Câmara se estava a ser preparado um conjunto de atividades para celebrar aquele 
centenário, tendo em conta a importância da educação, em qualquer sociedade, por ser 
estrutural para a construção dessa mesma sociedade. 

Disse que havia vários meses que se partia pedra junto às instalações da Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, nos Remédios, em Peniche, para 
preparar o terreno para a construção de um parque de estacionamento, e gostava de saber 
o ponto de situação daquela obra. 

Perguntou se já existia uma solução para a descarga de esgoto localizada junto à 
praia do Quebrado, em Peniche. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 2 – 07:14 
Respondendo à intervenção da senhora Mariana Rocha, disse que: 
Se congratulava pela empresa onde a senhora Mariana Rocha trabalhava ter 

ganhado um prémio. A presidência da Câmara Municipal apenas tinha conhecimento do 
que lhe comunicavam, não tinha nenhum canal de informação privilegiado, não tendo a 
empresa, nem a estrutura sindical, dado conhecimento de que tinha sido agraciada com 
um prémio; 

Não sabia qual era o alcance da expressão “despedimento massivo”, porque 
tinha ficado sem saber quantos trabalhadores tinham sido despedidos. Achava que a 
empresa South Atlantic Capital, S.A. era uma situação parecida com a de outras 
empresas, que tinham aparecido no concelho, que tinham tido um conjunto de apoios, e, 
passado algum tempo, paravam a sua atividade; 

Todos os encerramentos de empresas o preocupavam, mas não era a Câmara 
Municipal que poderia resolver esse tipo de problemas. A Câmara Municipal tinha de 
estar atenta a todas as empresas que lhe pediam colaboração no âmbito das suas 
competências. Agradecia o alerta dado pela senhora Mariana Rocha e iria tentar saber o 
que se passava e se a Câmara Municipal poderia, ou não, intervir; 

Tinha conhecimento de que, naquele momento, existiam ofertas de emprego, em 
número considerável, no Centro de Emprego, algumas dessas ofertas na área da indústria 
conserveira e que não estavam a ter correspondência em termos de procura. 

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, disse que: 10:38 
Sabia que era do conhecimento do senhor Ademar Marques o facto de existir uma 

avaliação sobre o estado da muralha; 
Nas duas reuniões em que o Município tinha participado na Direção-Geral do 

Património Cultural, nomeadamente na primeira, com o senhor Ministro, a questão da 
conservação da muralha tinha sido colocada; 

A sua posição, que defendia que fosse a posição da Câmara Municipal, era que o 
Município deveria reivindicar mais da Direção-Geral do Património Cultural e do 
Ministério, em relação à Fortaleza de Peniche, do que aquilo que eles estavam dispostos 
a dar ao Município; 

Julgava que não seria fácil conseguir que se fizesse uma intervenção nas 
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muralhas ao nível do que elas precisavam sem que fosse o Município de Peniche a fazê-la; 
A preocupação da sua parte em manter com o Ministério uma relação de respeito 

e de alguma ligação e proximidade para fazer uso dela, no futuro, era, exatamente, em 
relação à intervenção que as muralhas necessitavam, particularmente a muralha sul da 
Fortaleza de Peniche; 

O Governo da República reconhecia que o valor que estava estipulado no 
caderno de encargos não era suficiente e era essa parte que pretendia continuar a 
acompanhar; 

Não era necessário pedir encarecidamente, porque os membros da Câmara 
Municipal, e também os da Assembleia Municipal, estavam nos órgãos autárquicos para 
defender os interesses do concelho de Peniche e ter, particularmente, atenção à situação 
da manutenção das muralhas. 

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que: 14:20 
As comemorações dos cem anos da Escola Básica Velha de Peniche estavam a ser 

tratadas com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; 
A obra junto às instalações da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

de Peniche tinha estado algumas semanas parada, por sua iniciativa, aquando da 
transição dos mandatos; 

Não era uma obra fácil, tinha sido efetuada uma avaliação, mas era o caminho 
que a Câmara Municipal tinha escolhido; 

Em sua opinião a obra deveria ter sido executada aquando da construção da 
escola, mas não tinha sido possível, por indisponibilidade financeira; 

No essencial, já tinha sido retirada toda a pedra e iria começar a execução da rede 
de drenagem de águas pluviais; 

A situação do saneamento junto à praia do Quebrado, em Peniche, não era nova, 
sendo recorrente quando acontecia uma descarga; 

A Câmara Municipal só podia tomar medidas depois de avaliar as situações; 
Pretendia criar algumas comissões para avaliação de algumas situações; 
O problema da zona do Quebrado era consequência da ligação de esgotos 

domésticos de anexos de algumas moradias à rede de saneamento pluvial. 
 
Mariana Rocha (CDU): 2 – 19:02 
Disse que, não obstante ser trabalhadora da empresa ESIP - European Sea Food 

Investments Portugal, S.A., do grupo Thai Union, não era privilegiada na informação e 
tinha tido conhecimento do prémio através de um jornal, publicado no dia 17 de 
dezembro de 2017. 

Disse, ainda, que, para si, um despedimento massivo era quando uma empresa 
que laborava com cerca de sessenta trabalhadores passava a laborar com menos de 
quinze trabalhadores. A empresa South Atlantic Capital, S.A. tinha sido inaugurada 
havia menos de dois anos e todos sabiam que, quando havido um investimento público, 
existia um prazo em que as empresas tinham de garantir o seu funcionamento. Como o 
referido prazo era de cinco anos, ainda estavam a tempo de intervir junto da empresa e 
das entendidas competentes. Se a empresa não estivesse a criar o emprego a que se tinha 
comprometido, aquando da candidatura para obter fundos públicos, que reembolsasse o 
dinheiro que lhe tinha sido entregue, porque era dinheiro dos contribuintes. Se a empresa 
não cumpria com os requisitos com que se tinha candidatado aos fundos, havia que 
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pressionar as entidades competentes para que houvesse a devolução do dinheiro. Ou a 
empresa criava o emprego a que se tinha comprometido ou devolvia o dinheiro, que era 
público. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 20:46 
Disse que o senhor Presidente da Câmara tinha dito que era do seu conhecimento 

o facto de existir uma avaliação sobre o estado da muralha, mas a última informação que 
ele tinha, dada pelo anterior presidente da Câmara Municipal, era contrária, ou seja, que 
não tinha sido feita uma avaliação da muralha exterior. Não sabia se tinha havido mais 
alguma informação após aquela intervenção do anterior presidente da Câmara 
Municipal. 

 
Célia Martins (PSD): 2 – 21:37 
Disse que: 
Gostaria de saber como é que o senhor Presidente da Câmara perspetivava a 

continuação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, que estava em curso, 
desde o ano 2012, nomeadamente em termos de recursos humanos a afetar e, também, 
no âmbito das prioridades que preconizava; 

Queria relembrar ao senhor Presidente da Câmara a urgência em incorporar no 
Plano Diretor Municipal as normas que vinculavam os particulares aos planos especiais 
de ordenamento do território que estavam em vigor no concelho de Peniche, 
nomeadamente o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, o Plano de 
Ordenamento da Albufeira de São Domingos e o Programa da Orla Costeira 
Alcobaça-Cabo Espichel, anteriormente Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), 
dando assim cumprimento à Lei de Bases de Ordenamento do Território e ao Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Era uma questão que já tinha alertado 
no anterior mandato, mas que ainda não tinha sido solucionada; 

Relembrava que o prazo estipulado para a transposição das normas já tinha sido 
ultrapassado, pelo que era fundamental fazer a referida transposição, sob pena da 
suspensão das normas do Plano Diretor Municipal e de a Câmara Municipal de Peniche 
ficar impedida de aceder a subsídios e ao financiamento comunitário nas áreas 
abrangidas pelos planos; 

Aproveitando a aposta assumida pela nova presidência da Câmara Municipal, 
ao nível da comunicação, alertava, mais uma vez, para a necessidade de se atualizar e 
melhorar a forma como era disponibilizada a informação sobre planeamento urbanístico, 
particularmente no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, porque 
essa informação ainda tinha muitas lacunas, nomeadamente no sítio do Município na 
Internet, e também na disponibilização de informação acerca do Plano de Urbanização 
do Vale do Grou, que tinha sido aprovado, no anterior  mês de setembro, pela Assembleia 
Municipal de Peniche; 

Queria deixar uma nota sobre a exposição efetuada pelo senhor Gonçalo Brás. 
Realçava o esforço feito na apresentação dos dados, que eram interessantes, por terem 
mostrado o universo dos municípios quanto aos impostos municipais. Sobre aquela 
matéria, tinha uma leitura diferente da do senhor Gonçalo Brás, mas não iria repetir os 
argumentos apresentados pela bancada do Partido Social Democrata na anterior sessão 
da Assembleia Municipal, onde tinham sido aprovados os impostos municipais, nem o 
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que o senhor Ademar Marques tinha acabado de referir; 
Gostaria de realçar que o Partido Social Democrata tinha tido, não só no mandato 

em curso, mas ao longo dos últimos anos, uma postura coerente e responsável na análise 
dos impostos municipais; 

Centrando-se na derrama, o Partido Social Democrata tinha defendido, em vários 
momentos, a necessidade de uma estratégia municipal de empreendedorismo, de 
investimento e de criação de emprego, nomeadamente através da instalação de novas 
empresas no concelho de Peniche; 

Como era óbvio, não poderiam fazer uma leitura isolada do fator derrama, ou de 
qualquer outro fator relevante que pudesse ser considerado quando se referiam à 
localização de empresas. Poderiam falar da posição geográfica, do potencial humano, nas 
condições de acessibilidades, nas infraestruturas, nas condições de acesso às tecnologias 
e à informação, nas estruturas de apoio ao empresário e, até, nos incentivos fiscais. 
Apenas se estava a referir a fatores que dependiam de um território, naquele caso o 
concelho de Peniche. Todos os fatores que tinha referido tinham pesos e medidas 
diferentes naquela avaliação; 

Porque representavam um órgão autárquico, o Partido Social Democrata discutia 
opções políticas, num contexto mais abrangente, e sempre tinha defendido uma 
estratégia municipal de captação de investimento que implicasse uma reconfiguração do 
papel do Município enquanto agente dinamizador e, por isso, não hesitaria em suprimir 
aquele imposto, uma medida que, em conjunto com outras medidas, poderia fazer a 
diferença; 

Era bom não esquecer o contexto daquela discussão. A Assembleia Municipal era 
um órgão municipal e, tal como o executivo, deveria procurar soluções para os problemas 
com que o seu território se defrontava, num contexto de uma realidade económica e social 
que era complexa; 

O Partido Social Democrata queria apostar em soluções que permitissem 
dinamizar uma economia local que fosse sustentada. Por isso, era necessário que 
houvesse uma visão holística dos problemas e da realidade, em vez de se focarem e, por 
vezes, afunilarem as questões, em correlações de variáveis e de estatística. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, por serem vinte e três horas, nos termos do Regimento, 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 

 
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 

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

 
JOÃO NEVES :  2  –  28:07 
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Disse que: 
Esperava que as decisões que viessem a ser tomadas pela Assembleia Municipal 

contribuíssem, efetivamente, para a melhoria das condições de vida da população do 
concelho de Peniche; 

A primeira nota que queria colocar era a interrupção do ponto anterior da ordem 
de trabalhos. Colocava à consideração da Assembleia Municipal, para reflexão, se não 
seria de, em futuras sessões da Assembleia Municipal, fazer a alteração da ordem de 
trabalhos, ou seja, fazer primeiro o período de intervenção do público e passar depois ao 
período de antes da ordem do dia; 

Gostaria de referir alguns aspetos relacionados com a sua formação académica e 
política e com a experiência vivida, relativamente às questões relacionadas com a 
participação pública ou a discussão pública dos problemas. Era um defensor acérrimo da 
cidadania, da gestão democrática e da democracia participativa; 

Considerava que quanto mais fosse a participação dos cidadãos na vida da 
sociedade, melhor poderia ser a sociedade, daí considerar que, nas grandes decisões que 
o Município viesse a tomar, quanto mais ampla fosse a discussão pública, relativamente 
àqueles problemas, em melhores condições estariam para poder tomar essas decisões; 

Apelava a uma certa reflexão da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, 
para que, nas grandes questões, fosse prioritário discutir, em ampla discussão pública, e 
que se ouvisse o público e os contributos que eram necessários para essas grandes 
matérias; 

Gostaria de colocar à reflexão algumas questões, para o ano de 2018; 
A primeira, que já tinha sido colocada pelo senhor Presidente da Mesa, era a 

iniciativa, muito meritória, da Assembleia Municipal junto dos jovens. Fazia votos para 
que aquela iniciativa se concretizasse no ano letivo em curso. Era um dos que, desde o 
primeiro minuto, tinha apoiado a iniciativa, e continuaria a apoiar, estando disponível 
para ajudar à sua concretização; 

Parecia-lhe importante que, se queriam valorizar a cidadania, tinham de dar 
resposta às questões que eram colocadas pelos cidadãos. Tinha sido realizada uma sessão 
da Assembleia Municipal de Jovens, onde tinham sido aprovadas uma série de propostas, 
que refletiam as preocupações dos jovens, relativamente aos problemas do concelho. 
Gostaria de saber se as Grandes Opções do Plano, para o ano de 2018, já contemplavam 
as preocupações que tinham sido colocadas na Assembleia Municipal dos Jovens; 

Gostaria de saber se o orçamento participativo estava contemplado nas Grandes 
Opções do Plano, para o ano de 2018, permitindo a realização de uma segunda edição, e 
se as propostas que tinham sido aprovadas na primeira edição, no ano de 2017, por 
votação dos cidadãos, estavam contempladas nas Grandes Opções do Plano, para 
poderem ser concretizadas; 

Pensava que, fazer orçamentos participativos e haver propostas dos cidadãos que 
não eram concretizadas, era diminuir a participação cidadã na vida do concelho; 

Defendia que o orçamento participativo deveria ir mais longe do que o que se 
tinha realizado em 2017. Sugeria que houvesse uma ampla discussão pública, o mais 
aberta possível, antes da aprovação das Grandes Opções do Plano e do orçamento, com 
sessões a realizar em todas as freguesias, onde pudessem ser auscultadas as opiniões das 
populações. As propostas que existiam deveriam ser apresentadas às populações, para 
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ouvir o que achavam dessas propostas e se tinham novas sugestões a fazer e, 
eventualmente, poder contemplar novas propostas nas Grandes Opções do Plano e no 
orçamento. Assim, seria, efetivamente, um orçamento participativo, onde iriam discutir, 
olhos nos olhos, com as populações aquela iniciativa e iriam estar a reforçar a própria 
cidadania; 

Pensava que, para Peniche, o fosso da muralha era um projeto de muita 
importância. O fosso da muralha deveria ser transformado num cartão de visita de 
Peniche, mas existia um deficit de discussão pública sobre o que se pretendia, 
efetivamente, para o fosso da muralha. Sugeria que fosse aberto um debate, o mais amplo 
possível, para ouvir a opinião das pessoas sobre o que pretendiam para transformar 
aquela zona num espaço que fosse, efetivamente, um cartão de visita da cidade; 

O fosso da muralha poderia ser um espelho de água muito importante, desde 
que as comportas funcionassem, porque poderia ser aproveitado para atividades 
náuticas, quer do ponto de vista do lazer, quer do ponto de vista desportivo, mas, existia 
um problema grave, que, se não fosse resolvido, o fosso não serviria para nada, que eram 
as descargas de esgotos domésticos que poluíam as águas; 

Tinha assistido a uma iniciativa do Desporto Escolar, promovida pela Escola 
Secundária de Peniche, realizada no fosso da muralha, e existiam uns objetos castanhos, 
estranhos, a flutuar na água, juntamente com os miúdos. Não lhe parecia que aquela 
situação fosse boa para o desenvolvimento que queriam para o fosso da muralha. Aquele 
era um problema que era urgente resolver, se queriam melhorar e valorizar aquele 
espaço; 

Pensava que existia financiamento para concluir a obra do edifício da antiga 
central elétrica de Peniche e gostaria de saber o que iria funcionar no referido edifício. 
Não tinha dúvidas de que a biblioteca municipal deveria funcionar naquele edifício, mas 
deveriam ser discutidos, muito rapidamente, os outros usos que lhe pretendiam dar; 

Pensava que aquele espaço poderia ser transformado numa casa da cultura de 
Peniche, com diferentes valências, onde pudessem haver atividades de dança, de música, 
de teatro, de cinema, de exposições, de debates, de encontros, etc., com a biblioteca a 
funcionar simultaneamente; 

Outra questão que queria colocar para o ano de 2018 tinha a ver com a rede 
museológica. Pensava que era muito importante fazer uma discussão pública sobre o que 
se queria da rede museológica do concelho de Peniche. Havia questões que estavam em 
aberto e que era necessário que fossem definidas e discutidas como, por exemplo, se o 
museu municipal iria ou não sair da Fortaleza de Peniche. Ele achava que deveriam lutar 
para que o museu municipal continuasse na Fortaleza de Peniche, mas, se não 
funcionasse na Fortaleza de Peniche, qual seria o espaço onde o iriam localizar? Peniche 
deveria ter um museu municipal; 

Estavam também em aberto outros núcleos ou tipos de museu. Iriam ou não 
avançar para um museu da construção naval e para um centro interpretativo de busca e 
salvamento? Era para manter o museu da geologia na Consolação ou iriam trazê-lo para 
perto da Ponta do Trovão e da Papôa, em Peniche? Toda a questão da rede museológica 
requeria uma discussão urgente. Era necessário que fosse definido um plano estratégico 
que pudesse dar resposta àquele tipo de questões; 

A partir de 2020, haveria um novo pacote de fundos comunitários. Não poderiam 
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estar à espera do ano 2020 para começar a pensar que tipo de projetos e que tipo de 
candidaturas é que iriam apresentar aos fundos comunitários, a partir de 2020. Era 
necessário que, desde aquele momento, começassem a discutir, no concreto, 
publicamente, eventualmente, que tipo de candidaturas é que iriam apresentar aos novos 
fundos comunitários; 

Deveria haver projetos preparados, em carteira, porque, normalmente, no final 
dos quadros comunitários, no caso o Portugal 2020, possivelmente, iria haver dinheiro 
que não seria aproveitado. Era importante que houvesse projetos elaborados para 
candidatar aos fundos restantes; 

Sugeria duas candidaturas a partir de 2020. Era muito urgente para Peniche ter 
um pavilhão multiusos ou um centro de congressos. Peniche precisava, como de pão para 
a boca, de uma boa sala de espetáculos, porque não a tinha. Também muito importante, 
era a existência de uma pista de atletismo em Peniche, que poderia ter associada um 
campo de relva sintética, que poderia ser utilizado pelo futebol amador. Eram duas 
sugestões que apresentava, outras, certamente, poderiam aparecer; 

Todos sabiam que o Partido Social Democrata tinha acabado com mil cento e 
sessenta e oito freguesias de Portugal. O grande objetivo do Partido Social Democrata era 
reduzir custos. Um estudo recente tinha chegado à conclusão de que os custos não tinham 
sido reduzidos, antes pelo contrário, em alguns aspetos até tinham aumentado. Mas 
havia uma certeza, em termos de cidadania e em termos de funcionamento democrático, 
tinha havido uma redução, muito significativa, de participação dos cidadãos. Tinha 
havido milhares de pessoas que eram eleitos nas autarquias que tinham deixado de o ser, 
o que tinha empobrecido a democracia; 

Na cidade de Peniche, havia três juntas de freguesia e três assembleias de 
freguesia e tinha passado a existir apenas uma junta de freguesia e uma assembleia de 
freguesia. Havia menos pessoas a participar na vida democrática, na discussão dos 
problemas das pessoas, do que existia anteriormente; 

Possivelmente, a partir de janeiro ou fevereiro de 2018, iria ser discutida a 
reversão das freguesias que tinham sido anuladas pelo Partido Social Democrata. Tal 
como estava a ser recolocada a reposição de rendimentos e de direitos que tinham sido 
retirados aos trabalhadores e à população, também se iria colocar a questão se iriam ter, 
ou não, as freguesias da cidade de Peniche, concretamente, São Pedro, Conceição e Ajuda; 

Pensava que aquela questão tinha de ser acompanhada por uma grande 
discussão pública, tinham de ouvir as populações e tinham de saber qual era a opinião 
das populações, relativamente àquela problemática; 

Considerava que o Plano Diretor Municipal era um documento muito importante 
para o desenvolvimento do concelho e para o ordenamento do território. Havia mais de 
seis anos que estava decidida a revisão do Plano Diretor Municipal. Por aquilo que ele 
acompanhava, conhecia e sabia, qualquer processo de planeamento tinha de ter uma 
discussão muito grande, quer com as populações quer com os diferentes agentes 
económicos, sociais, etc., para recolher o máximo de opiniões. Sentia que havia um deficit 
de discussão pública em torno do Plano Diretor Municipal; 

Lançava o repto à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de que 
transformassem o ano de 2018 no ano de uma discussão aprofundada do Plano Diretor 
Municipal. Tinham de ouvir as populações, tinham de ouvir os diferentes agentes e 
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tinham que, efetivamente, apontar medidas do ponto de vista estratégico e do ponto de 
vista do ordenamento do território, para poderem dar um salto em frente e concluir a 
revisão do Plano Diretor Municipal. 

 
MARTA SILVA :  2  –  44:31 

 
Disse que gostaria de esclarecer a senhora Mariana Rocha, que estava mal 

informada, porque a empresa South Atlantic Capital, S.A. não estava à beira da falência 
nem tinha despedido sessenta pessoas, pelo que a senhora Mariana Rocha estava 
completamente errada. Antes de se fazerem intervenções na Assembleia Municipal, as 
informações deveriam ser averiguadas. Desde outubro de 2017 até 27 de dezembro de 
2017, a situação da empresa South Atlantic Capital, S.A. era muito diferente da descrita 
pela senhora Mariana Rocha, pelo que era grave a acusação que tinha sido feita. 

 
CARLOS JORGE DIAS MOTA :  2  –  45:21 

 
Disse que: 
Era sócio gerente de um bar, situado junto à praia do Quebrado, em Peniche; 
Queria falar sobre dois temas; 
O primeiro era o enrocamento, que tinha ficado limitado à frente da sua empresa 

e não a protegia. Tinha estado presente numa sessão da Assembleia Municipal para dizer 
que se sentia um pouco desprotegido, porque, depois de colocadas as pedras, o mar tinha 
começado a abraçar aquele bocado de terra de outra maneira, fazendo uma onda de 
reversão, porque o mar subia e descia muito; 

Na sequência da sua intervenção na sessão da Assembleia Municipal, tinham 
sido colocadas umas pedras por cima, tendo ficado um buraco que, com o alcatroamento 
da estrada, originava um rio e estava a fazer um buracão na frente do bar. Gostaria de 
saber se a obra era para continuar, porque a casa já tinha muitas rachas. O problema era 
a drenagem das águas, porque havia fazendas que tinham sido alcatroadas com cimento, 
não havendo regueiras; 

Relativamente às descargas de esgotos junto à praia do Quebrado, podia garantir 
que o bar, quando tinha sido licenciado, tinha sido obrigado a ligar o saneamento à 
conduta. O bar tinha uma bomba e uma estação de elevação para levar as águas residuais 
à conduta de saneamento. Em doze anos, a referida bomba tinha avariado apenas uma 
vez, o que tinha feito com que as águas tivessem transbordado. As descargas de fossas 
não eram caras; 

O outro tema era o dinamismo de Peniche. A situação das praias de Peniche 
preocupava-o. Todo o litoral tinha perdido praias, nomeadamente zonas de areia para as 
pessoas estarem. A zona de Peniche de Cima parecia quase um cemitério, porque não 
havia negócio, estava tudo muito parado e vivia-se quase apenas do alojamento local. As 
ondas e os espaços de praia estavam apenas do Baleal para norte. Via-se que havia uma 
grande extensão de praia acumulada a norte do Baleal, o que tinha ficado provado com 
a afetação de dezasseis milhões de euros para retirar areia da Lagoa de Óbidos. A areia 
que estava na Lagoa de Óbidos era a areia que tinha formado o istmo de Peniche. A praia 
de Peniche de cima estava a desaparecer e o mar estava a chegar ao muro do Fialho. No 
Algarve, estavam a destruir falésias para criar praias. Se não se podia destruir o 
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enrocamento que tinha sido feito no Baleal e que tinha destruído o dinamismo natural, 
que tinha feito Peniche num curto prazo de quinhentos anos, que se tentasse fazer alguma 
coisa para salvar as praias. 

 
ANTÓNIO MORAIS :  2  –  51:15 

 
Disse que: 
As questões que gostaria de apresentar para reflexão tinham, essencialmente, a 

ver com a segurança. Começaria pelos edifícios municipais. Nenhum dos edifícios 
municipais de Peniche cumpria os critérios de sinalização de emergência, a começar pela 
sala onde estava reunida a Assembleia Municipal e pelo próprio edifício onde aquela se 
localizava. Seria interessante tomar aquele assunto em mãos e, sobretudo, em relação às 
escolas. Na escola que a sua filha frequentava, a planta de acesso ao edifício para as 
viaturas dos bombeiros estava situada na porta dos professores, no primeiro andar. De 
facto, era necessário pensar a sério naquela questão; 

A segunda questão tinha a ver com o acesso, no verão, em caso de emergência, à 
praia da Gamboa, em frente ao bar. As pessoas costumavam ficar no único acesso 
possível e, caso fosse necessário aceder uma viatura, numa situação de emergência, não 
seria possível. Tinha presenciado várias situações e toda a gente deveria saber que, nas 
situações de urgência, os segundos contavam em caso de socorro. Se um carro dos 
bombeiros ou da polícia marítima tivesse de estar à espera que as pessoas se levantassem 
e tirassem a toalha poderia ser fatal. Parecia-lhe que seria uma boa altura para se pensar 
na definição de um corredor permanente de acesso a viaturas de socorro à orla marítima, 
desde a Gamboa até ao Baleal; 

Também na praia da Gamboa existia uma escada, que tinha sido feita depois do 
enrocamento. Ainda não estava inválido para não conseguir subir aquela escada, mas 
confessava que, no verão anterior, em algumas vezes, tinha tido alguma dificuldade em 
subi-la. Ao ver algumas das pessoas que estavam na praia, caso surgisse uma situação de 
urgência, elas não sairiam de lá em segurança; 

Em relação à praia do Quebrado, e alguns outros planos de água do concelho de 
Peniche, não sendo responsabilidade direta da Câmara Municipal, seria bom pensar-se 
no acesso a esses planos de água. Se queriam fomentar um turismo náutico se, 
inclusivamente, numa situação qualquer fosse necessário aceder a esses planos de água, 
só com muita dificuldade, quem operava o socorro, o poderia fazer, bastava ver a 
inclinação das rampas no fosso de Peniche, onde, de facto, os tais substratos castanhos 
tinham aumentado espetacularmente. Fazia algumas vezes canoagem no fosso e 
cruzava-se com esses turistas náuticos, que, seguramente, não seriam um bom cliché; 

Queria deixar bem claro que não havia, em momento algum, crítica a quem tinha 
funções, até porque, as funções que algumas pessoas atribuíam não eram aquelas que 
efetivamente competiam em termos de determinação moral; 

Gostaria de relembrar, até com alguma mágoa, o plano de emergência do Parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, que tinha sido feito por uma pessoa, 
que tinha sido seu aluno no curso técnico superior de segurança, higiene e saúde no 
trabalho, e de que se tinha perdido o rasto; 

De igual modo, também se tinha perdido o rasto ao plano de emergência da 
barragem de São Domingos, que deveria estar a dormir em alguma gaveta; 
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O primeiro plano de emergência de defesa da floresta, que tinha sido feito por 
ele próprio, por contrato com a Câmara Municipal de Peniche, que previa um plano 
detalhado de informação pública e ensino nas escolas, também deveria ter adormecido 
em alguma gaveta; 

Era altura de se vasculharem as gavetas, porque, pelo menos três planos de 
emergência, feitos a favor de Peniche, mereceriam, por certo, melhor trato do que o 
arquivo morto. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 2 – 55:31 
Deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara e solicitou-lhe que respondesse 

apenas às questões mais específicas. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 2 – 56:14 
Disse que julgava que se tinham colocado mais questões no período de 

intervenção do público daquela sessão da Assembleia Municipal do que se tinham 
colocado nos anteriores quatro anos em todas as sessões da Assembleia Municipal. 

Relativamente à intervenção do senhor João Neves, disse que: 
A forma como as questões tinham sido despejadas não era um bom método, 

porque não ajudava nada à discussão e à participação cívica de ninguém; 
A presidência da Câmara Municipal tinha o propósito de colocar um conjunto de 

questões à discussão pública, e iria falar em algumas, mas não iria passar todo o ano de 
2018 a promover sessões públicas, porque era impossível; 

Daria algum desconto se tivesse partido de pessoas que não conheciam bem o 
funcionamento da Câmara Municipal, mas o senhor João Neves conhecia; 

Arriscava a dizer que, naquele momento, era central para o Município de Peniche 
dar resposta a três questões que eram muito objetivas, concretamente o Centro Escolar 
de Atouguia da Baleia, o fosso da muralha de Peniche e o edifício da antiga central elétrica 
de Peniche, por terem questões de fundos comunitários; 

A par daqueles processos, a Câmara Municipal tinha de dar resposta ao facto de 
o Município ter de retirar, rapidamente, os serviços que se encontravam instalados na 
Fortaleza de Peniche, por ser esse o compromisso que existia; 

Depois daquelas questões, teriam tempo para outras; 
Quem tratava de todos aqueles processos e de outros que estavam a ser 

elaborados? Parecia que o Município de Peniche tinha recursos humanos infindáveis, o 
que não era verdade, havia limitações e o senhor João Neves conhecia esse facto. Havia 
pessoas que estavam subcarregadíssimas com trabalho e não conseguiam dar resposta; 

Sempre tinha dito que gostava mais de orçamentos participados do que 
orçamentos participativos, e não iria deixar de dizer o que tinha assumido no passado. 
Às vezes, nos orçamentos participativos, havia propostas que, se calhar, tinham sido 
aprovadas sem alguma razoabilidade e o dinheiro do Município não era infindável, 
sempre o tinha dito, havia muitos sítios onde o gastar, pelo que tinha de haver um 
critério; 

Preferia ter a oportunidade de discutir as Grandes Opções do Plano e os 
orçamentos com as populações, não criando espectativas que pudessem iludir as pessoas. 
Se calhar, chegariam a conclusões diferentes do que chegavam com os orçamentos 
participativos. Os orçamentos participativos, no plano teórico, eram muito bonitos, eram 
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muito aceitáveis e muito fáceis de defender, mas, em termos de execução, não era assim; 
Com os orçamentos participativos estava-se a desvirtuar a própria democracia. 

Aquele seu discurso não era politicamente correto e ninguém o fazia. Com o orçamento 
participativo, iriam colocar um conjunto de verbas, que eram do orçamento municipal, 
em alguns projetos que eram aprovados com dez ou quinze votos e as propostas das 
forças políticas representadas na Câmara Municipal ficariam por aprovar por falta de 
verbas; 

Era fácil argumentar e fazer demagogia com muitas coisas, o difícil era executar 
o que o concelho mais precisava; 

Estava completamente de acordo com que se incentivasse a participação das 
pessoas, mas com objetividade. Estava de acordo com que de discutisse o processo do 
fosso da muralha, que até já deveria ter sido discutido com as populações. O processo do 
fosso da muralha estava a ser tratado, havia um júri que já tinha chegado a algumas 
conclusões. Havia, também, um grupo de técnicos que estava a agarrar nos contributos 
que existiam e tinha liberdade criativa para propor outras soluções, para tentar 
influenciar quem executasse o projeto. No momento em que se pudesse desenvolver uma 
ação de discussão pública, iriam fazê-la. O mesmo iria acontecer para o processo do 
edifício da antiga central elétrica de Peniche; 

O Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche era acusado de incompetência e de 
não ter ideias, mas o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche tinha chegado à 
presidência da Câmara Municipal havia dois meses e os dias eram passados em reuniões; 

O Plano Diretor Municipal deveria servir, basicamente, para dinamizar a 
economia, era essa a perspetiva do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, para além 
das questões de planeamento, era uma oportunidade para o fazer; 

O Plano Diretor Municipal não seria levado a uma discussão pública virtual, 
porque a presidência da Câmara Municipal pretendia promover a participação das 
pessoas na sua análise. Também pretendia colocar as pessoas a discutirem o Plano de 
Urbanização do Vale do Grou; 

O processo de revisão do Plano Diretor Municipal não estava parado, já tinha 
havido uma segunda reunião com a empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, 
e o cronograma dava boas perspetivas de desenvolvimento. Pretendia que, no mês de 
fevereiro de 2018, houvesse uma apresentação e uma avaliação das propostas para a 
freguesia de Atouguia da Baleia, com a participação dos técnicos e dos membros da 
Câmara Municipal de Peniche e da Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia; 

Pretendia juntar os proprietários dos terrenos de cada uma das unidades de 
execução para verem qual a possibilidade de desenvolvimento; 

Não concordava com a forma como tinha sido levantada a questão dos fundos 
comunitários para o quadro 2020 a 2030. Antes de avançar para aquele propósito tinham 
de saber quias eram os objetivos da União Europeia e do Estado Português. Também era 
apologista de que deveria haver projetos em carteira, mas era depois de se executarem os 
que havia premência de serem feitos; 

Relativamente ao pavilhão multiusos ou centro de congressos e à pista de 
atletismo, era uma questão de opinião. Tinha dúvidas, porque dependia do investimento 
e do grau de comparticipação financeira. A componente financeira a ser suportada pelo 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 27.12.2017 * Livro 27 * Fl. 348 

Município é que poderia fazer a diferença; 
A questão das freguesias levaria a uma grande discussão. Ele tinha votado contra 

a agregação das três freguesias, mas a agregação das três freguesias da cidade de Peniche 
tinha sido aprovada pela Assembleia Municipal de Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor Carlos Mota, disse que: 3 – 06:36 
Relativamente ao enrocamento da praia do Quebrado, em Peniche, não era 

técnico, pelo que poderia dizer os maiores disparates, porque não tinha formação naquela 
área. Um presidente de câmara podia dizer disparates, tinha era de assumi-los. Os 
técnicos é que não podiam dizer disparates. Aos políticos cabia liderar os processos, mas 
de mente aberta e defendendo o que era melhor para o concelho; 

Quando viu o enrocamento da praia do Quebrado, achou que não estava bem 
construído, porque tinha dado cabo da praia e as ondas, ao baterem nas pedras, 
galgavam-nas e não voltavam para trás. Na altura da construção, se o tivessem ouvido, 
enquanto presidente da Junta de Freguesia de Peniche, teria dito para cortarem um pouco 
da estrada, para colocar o enrocamento mais afastado da zona de rebentação das ondas, 
protegendo a praia; 

O que poderia fazer a Câmara Municipal? A obra tinha sido da responsabilidade 
da Agência Portuguesa do Ambiente, que tinha técnicos especializados na área, e o 
Município de Peniche apenas tinha sido a entidade promotora do processo burocrático, 
para facilitar a sua tramitação; 

A presidência da Câmara Municipal estava a preparar uma reunião com a 
Agência Portuguesa do Ambiente; 

O dinamismo de Peniche era uma questão que estava em cima da mesa. 
Politicamente, a presidência da Câmara Municipal estava a ser apertada sobre essa 
questão, mas não tinham qualquer receio. Pedissem contas ao Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche um ano após o início do mandato, não após trinta ou sessenta dias; 

Se havia um fator que seria determinante para o concelho de Peniche, não tinha 
dúvidas de que seria o desenvolvimento económico. O concelho de Peniche tinha 
potencialidades, que poderiam, ou não, ser aproveitadas; 

O Plano Diretor Municipal parecia muito bem encaminhado, mas, na primeira 
reunião que tinha tido com a equipa técnica, tinha assumido a responsabilidade de dizer 
aos técnicos que pretendia outro caminho, nomeadamente na questão da Estrada 
Marginal Norte, em Peniche, que estava para ser anulada, solução com a qual não 
concordava e, por isso, tinha defendido a sua dama, facto que também poderia ser 
determinante para o desenvolvimento económico. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 10:08 
Disse que o modo como algumas pessoas de uma das bancadas se tinham mexido 

nas cadeiras evidenciava que não tinham gostado que ele tivesse dado primeiro a palavra 
ao senhor Presidente da Câmara. Sabia que as questões eram colocadas à Assembleia 
Municipal e não à Câmara Municipal e, por isso, o regimento estipulava que as respostas 
se iniciavam pelos grupos municipais e, por último, era dada a palavra à Câmara 
Municipal, mas, apenas tinha sido levantada uma questão, referente à praia do 
Quebrado, e apenas a Câmara Municipal lhe poderia dar resposta, as restantes 
intervenções tinham sido apenas sugestões. A única pessoa que tinha interpelado a Mesa 
da Assembleia Municipal tinha sido o senhor Carlos Mota, o resto tinham sido sugestões. 
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Mariana Rocha (CDU): 3 – 11:40 
Disse que: 
Não tinha referido que tinham sido sessenta trabalhadores despedidos. Tinha 

dito que, à data de final de outubro, trabalhavam na empresa South Atlantic Capital, S.A. 
cerca de sessenta trabalhadores, estando, à data daquela sessão da Assembleia Municipal, 
menos de quinze trabalhadores na empresa; 

A munícipe Marta Silva tinha dito que era muito grave o que ela tinha afirmado 
naquela sessão da Assembleia Municipal, porque não correspondia à verdade, mas o que 
era muito grave era o que a empresa tinha feito, ao despedir uma trabalhadora que estava 
de licença de maternidade. Tinha tido acesso a várias cartas de despedimento, inclusive 
a daquela trabalhadora, pelo que sabia do que falava; 

Lamentava que a senhora Marta Silva, enquanto trabalhadora da empresa South 
Atlantic Capital, S.A., não soubesse daquela situação ou não estivesse solidária com 
aquela sua colega que tinha perdido o trabalho numa situação de licença de maternidade; 

Não tinha referido que a empresa estava em insolvência, apenas tinha alertado 
para o facto de a empresa se ter candidatado a fundos comunitários, que era dinheiro dos 
contribuintes, para a criação de postos de trabalho, o que não estava a ser feito. Tinha 
sido com base naquele facto que tinha alertado o senhor Presidente da Câmara para que, 
com as competências que este tinha, interviesse junto da empresa e das instituições 
competentes para fiscalização; 

O senhor Presidente da Câmara tinha o direito de pedir a fiscalização, porque a 
empresa não estava a cumprir com o projeto ao qual se tinha candidatado. Era dinheiro 
dos contribuintes e todos pagavam a fatura pelos erros cometidos, fosse por quem fosse; 

Era no sentido da responsabilidade que ela tinha alertado. A empresa não estava 
a criar os postos de trabalho para que se tinha candidatado aos fundos comunitários. Não 
tinha dito que a empresa estava insolvente. Tinha a informação de que a empresa ia 
dizendo aos seus trabalhadores que não estivessem preocupados, porque os salários não 
faltariam no final do mês; 

Conhecia bem aquele grupo económico, que tinha empresas no Algarve, na 
Figueira da Foz e nos Açores, e tinha um projeto de deslocalização da empresa dos 
Açores, mas, felizmente, os trabalhadores açorianos não deixaram que a sua empresa 
tivesse sido deslocalizada para Peniche. Um dos problemas que poderia estar a afetar a 
empresa de Peniche poderia ser a não deslocalização da empresa dos Açores; 

Infelizmente, a munícipe Marta Silva, mais tarde, ir-lhe-ia dar razão. 
 
Ademar Marques (PSD): 3 – 15:23 
Disse que: 
Em relação à intervenção do senhor João Neves, na parte que dizia respeito à 

Assembleia Municipal, a questão da participação do público estava a ser discutida na 
Comissão de Revisão do Regimento. Não havia unanimidade quanto a essa questão, mas 
a experiência de quem tinha assento na Assembleia Municipal, havia vários anos, era de 
que, em todas as sessões em que se tinha começado pela intervenção do público, 
concretamente nas sessões extraordinárias, nunca tinha havido a intervenção de qualquer 
cidadão; 

A Comissão de Revisão do Regimento, com base na experiência de diversos 
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mandatos da Assembleia Municipal, em vez de optar pela solução de colocar em primeiro 
lugar o período de audição do público, estava a ponderar interromper o período de antes 
da ordem do dia, como se tinha feito naquela sessão, para dar lugar ao período de 
intervenção do público, e, depois, retomar o período de antes da ordem do dia; 

Em relação ao orçamento participativo, tinha uma discordância de fundo em 
relação à interpretação que o senhor Presidente da Câmara tinha efetuado, mas, para 
além disso, existia um problema prático, que era o facto de a Assembleia Municipal de 
Peniche, no mandato anterior, ter aprovado um regulamento do orçamento participativo, 
que estava em vigor e ao qual a Câmara Municipal deveria dar cumprimento, ou seja, em 
cada ano, deveria inscrever no orçamento municipal uma verba para o orçamento 
participativo; 

Independentemente do que fosse a opinião do senhor Presidente da Câmara, que 
era respeitável, embora não concordasse com ela, considerava que o orçamento 
participativo, se fosse bem feito e bem divulgado, e não houvesse apenas dez ou quinze 
votos, mas houvesse duzentos, mil ou três mil votos, aí sim, haveria participação pública. 
Se defendiam que deveria haver mais participação pública, não necessitavam de estar 
constantemente a inventar a roda. O orçamento participativo era um instrumento que era 
usado em muitos concelhos do país e com resultados muito positivos; 

Lamentava a exclusão do orçamento participativo das Grandes Opções do Plano, 
para o ano de 2018. Apesar de constar a concretização dos projetos anteriores, não estava 
a renovação do orçamento participativo e julgava que tinha de estar, porque a Assembleia 
Municipal tinha aprovado um regulamento que deveria ser cumprido. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 3 – 18:59 
Disse que, nas respostas às intervenções do público, os membros da Assembleia 

Municipal deveriam ser os primeiros a falar e o senhor Presidente da Mesa tinha de 
cumprir o Regimento da Assembleia Municipal. 

Disse, ainda, que fazia sentido que a Comissão de Revisão do Regimento 
ponderasse a questão colocada pelo senhor João Neves. O Regimento da Assembleia 
Municipal não era um documento fechado e estava na altura de a Assembleia Municipal 
o apreciar, aliás, já o deveria ter feito, porque tinha ficado assente que seria agendada 
uma reunião, para quinze dias depois, o que não tinha acontecido. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge 

Amador, é que tinha faltado à reunião da Comissão de Revisão do Regimento. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o senhor Presidente da Mesa é que tinha ficado de apresentar um 

resumo das questões discutidas na reunião, mas ele não o tinha recebido. Iria às reuniões 
para as quais tivesse sido convocado por escrito e, para aquela reunião da Comissão de 
Revisão do Regimento, não tinha sido convocado por escrito. 

Disse, ainda, que, para o período de intervenção do público, considerava que a 
Assembleia Municipal poderia prever uma situação muito idêntica à que acontecia nas 
reuniões da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha dois tipos de reunião, as 
públicas e as… 
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Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 20:20 
Interrompeu o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge 

Amador, e disse-lhe não era naquela sessão da Assembleia Municipal que ele deveria 
emitir opinião sobre as alterações ao Regimento, porque tinha sido constituída a 
Comissão de Revisão do Regimento, à qual o senhor Jorge Amador pertencia, mas tinha 
faltado à reunião do dia 16 de dezembro de 2017. Ninguém tinha sido convocado por 
escrito para a reunião do dia 16 de dezembro de 2017, todos os membros da Comissão 
tinham sido convocados verbalmente e todos tinham comparecido, exceto o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 3 – 21:20 
Disse que fazia todo o sentido ponderar a questão colocada pelo senhor João 

Neves. 
Relativamente ao orçamento participativo, disse que era verdade o que tinha sido 

dito e também era dos que achava que o orçamento participativo valia o que valia. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 3 – 22:01 
Disse que: 
O orçamento participativo não tinha sido excluído das Grandes Opções do Plano 

e o Regulamento seria cumprido; 
O conjunto das questões colocadas pelo senhor António Morais era muito 

pertinente e seriam tidas em atenção e avaliadas; 
O plano de emergência do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, o plano de emergência da barragem de São Domingos e o plano de emergência 
de defesa da floresta estavam em cima da mesa. O plano de emergência do Parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche tinha de ser executado, porque o 
Parque tinha de ser um exemplo, o que seria feito de forma faseada. O plano de 
emergência da barragem de São Domingos teria de ser analisado com a Agência 
Portuguesa do Ambiente, porque era uma zona com um potencial económico muito 
grande; 

O acesso às escadas da praia da Gamboa teria de ser avaliado, porque poderia 
ser melhorado; 

Iriam tentar contemplar as preocupações colocadas sobre o fosso da muralha. Iria 
tentar que as rampas e escadas de acesso ao fosso fossem contempladas na segunda fase 
da obra. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 3 – 25:10 
Disse que, sobre a intervenção do senhor João Neves, que se tinha pronunciado 

relativamente à participação do público no início, como os outros membros da 
Assembleia Municipal já tinham referido, existia a Comissão de Revisão do Regimento e 
essa era uma das propostas em cima da mesa, por parte do Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

(segunda parte) 
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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: 

 
Sofia Barradas (PSD): 3 – 27:04 
Disse que: 
Como todos sabiam, o espaço a Fortaleza de Peniche tinha sido encerrado à 

visitação turística, no final do mês de novembro de 2017, incluindo o Museu Municipal, 
e sobre aquele assunto, pretendia colocar duas questões; 

Por um lado, queria questionar qual o ponto de situação da requalificação da 
Fortaleza de Peniche e da criação do museu nacional dedicado à luta pela liberdade e 
pela democracia; 

Pretendia saber se já estava definido, concretamente, o que contemplava o projeto 
museológico e, naquele contexto, o que defendia o executivo municipal em termos de 
ocupação do restante espaço da Fortaleza de Peniche; 

A segunda questão era relativa ao Museu Municipal. Gostaria de saber qual o 
ponto de situação relativamente ao respetivo acervo, que pensava que já estava a ser 
armazenado, temporariamente. Gostaria, também, de saber o que se perspetivava ao 
nível do próprio museu. Julgava que não era desejável que o acervo ficasse em condições 
de armazenamento por um longo período de tempo e que não era dispensável a 
existência de um museu, sendo que a situação, daquele momento, poderia motivar a 
reestruturação do Museu Municipal, que julgava necessária. Poderia ser uma 
oportunidade para repensar e reestruturar o que se pretendia do Museu Municipal; 

Aquelas suas questões vinham de um certo receio que tinha de que, após a 
instalação do museu nacional, o acesso e a fruição ao espaço da Fortaleza de Peniche 
ficasse bastante limitada a todos, em particular à população de Peniche, a quem aquele 
espaço dizia mais respeito, por fazer parte do seu crescimento; 

Julgava que ainda estariam em tempo de desenvolverem conversações com a 
Direção-Geral do Património Cultural no sentido de impedir que tal acontecesse, ou seja, 
que a fruição do espaço da Fortaleza de Peniche não ficasse limitada. Não só porque não 
deveria ser limitada, mas também porque entendia que era de todo o interesse da Câmara 
Municipal conseguir uma gestão de parte do espaço da Fortaleza de Peniche. 

Bruno Rasteiro (PSD): 3 – 29:53 
Disse que o problema do lixo, em Peniche, era uma realidade que tinha 

perturbado a cidade e pensava que também seria uma preocupação do senhor Presidente 
da Câmara. A falta de civismo de algumas pessoas continuava a evidenciar-se, como no 
passado, e continuavam as queixas sobre a limpeza urbana. Além da contratação de mais 
trabalhadores, prevista no mapa de pessoal que seria submetido a votação na ordem do 
dia daquela sessão da Assembleia Municipal, gostaria de saber qual a estratégia que o 
senhor Presidente da Câmara pretendia seguir para resolver aquele problema, fosse em 
termos de lavagem de contentores, fosse em limpeza de ruas. 

 
Nuno Nico (PSD): 3 – 30:39 
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Disse que, havendo interesse da presidência da Câmara Municipal para resolver 
o Plano Diretor Municipal, havia uma questão que era de interesse público, que era o 
autocaravanismo. Organizando a cidade, aquele assunto teria de se resolver. Gostaria de 
saber a posição do senhor Presidente da Câmara sobre o problema do autocaravanismo 
e se havia a pretensão de abrir um canal de comunicação entre as forças de segurança, 
concretamente Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Polícia 
Marítima, para se colocar em funcionamento o Regulamento, que existia desde o ano de 
2013, mas ainda não estava a ser aplicado. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 3 – 31:50 
Disse que: 
O primeiro assunto que queria expor à Assembleia Municipal tinha a ver com o 

encerramento da caixa multibanco, da Caixa Geral de Depósitos, na vila de Atouguia da 
Baleia. Depois da frustração que tinha sido para a população da vila, e não só, o 
encerramento da agência de Atouguia da Baleia da Caixa Geral de Depósitos, tinha ficado 
a promessa, aos clientes da Caixa Geral de Depósitos e à população em geral, de que seria 
melhorado o serviço da agência de Peniche da Caixa Geral de Depósitos, o que parecia 
que não tinha acontecido, mas não queria imiscuir-se nesse trabalho. Entretanto, algum 
tempo depois, e não tinha sido tanto tempo quanto isso, infelizmente, a Caixa Geral de 
Depósitos tinha procedido ao encerramento da caixa multibanco da sua antiga agência; 

Era, de facto, uma frustração e uma desilusão imensa para Atouguia da Baleia, 
porque havia um prejuízo notório dos serviços da Caixa Geral de Depósitos. Pensava que 
aquele banco deveria ter mais respeito pelos seus clientes e deveria ter mais respeito pela 
vila de Atouguia da Baleia, porque era uma terra com alguma dimensão e poder 
económico que via serem-lhe cortadas algumas formas de vida mais capazes e mais 
dinâmicas da sua vida própria; 

Não queria deixar de lavrar uma palavra de lamento. Sabia que a Câmara 
Municipal estava a tomar posição relativamente àquele assunto, tal como a Junta de 
Freguesia já tinha feito. Sublinhava a frustração que toda a população de Atouguia da 
Baleia sentia em relação ao encerramento daquele serviço na vila de Atouguia da Baleia; 

Gostaria de saber o que se tinha passado com os semáforos inoperacionais que se 
encontravam semeados pela freguesia de Atouguia da Baleia. A empresa Infraestruturas 
de Portugal tinha retirado alguns desses semáforos, mas não todos. Era uma luta que já 
durava havia mais de doze anos. Alguns daqueles semáforos, para além da questão da 
segurança, causavam transtorno para quem circulava nas estradas, nomeadamente para 
os estrangeiros. Frente à estação dos correios de Atouguia da Baleia, acontecia, com 
alguma frequência, os automobilistas paragem, porque, ao fim da tarde, o sol refletia no 
vidro vermelho dos semáforos dando a ideia de que estes estavam operacionais; 

Gostaria de manifestar a sua satisfação e regozijo pela forma célere como a 
Câmara Municipal tinha tratado do processo de aquisição de um terreno, sito na Rua D. 
Francisco Coutinho, em Atouguia da Baleia, para corrigir o alinhamento e permitir o 
arranjo daquela artéria. Ele não estava habituado a que os serviços do Município 
funcionassem de maneira tão célere. 

 
Ângelo Marques (PS): 3 – 36:51 
Disse que: 
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Já vários membros da Assembleia Municipal tinham falado sobre a questão da 
Fortaleza de Peniche e ele queria, ainda em 2017, apresentar à Assembleia Municipal de 
Peniche uma boa notícia. Pensava não ser o único a saber daquela novidade, mas tinha 
entendido por bem apresentá-la. Prendia-se com o facto de a verba nacional necessária à 
requalificação da Fortaleza de Peniche, financiada por fundo comunitários, estar 
assegurada em meio milhão de euros, por estar inscrita no Orçamento de Estado; 

A situação que se mantinha, desde 1995, tinha sido alterada. Compreendia as 
preocupações da bancada do Partido Social Democrata, em relação ao destino a dar a 
alguns espaços confinantes à Fortaleza de Peniche e recuperação das muralhas, porque 
eram preocupações que todos tinham. Deveriam estar todos satisfeitos por o Orçamento 
de Estado contemplar quinhentos mil euros para a Fortaleza de Peniche; 

O valor de quinhentos mil euros poderia ser, por si só, determinante para a 
questão da Fortaleza de Peniche, mas não, a verba ficaria inscrita no Orçamento de 
Estado, garantindo, assim, os meios financeiros necessários para assegurar a 
comparticipação nacional dos fundos estruturais Portugal 2020. O que queria dizer que, 
para a recuperação da Fortaleza de Peniche, estava garantido um investimento total de 
três milhões e meio de euros. Mais do que irem a pormenores de opiniões diferenciadas, 
aquela deveria ser a grande questão que os deveria unir. Pela primeira vez haveria um 
valor tão significativo para combater a grave degradação de vários elementos do 
complexo, nomeadamente das muralhas e dos edifícios da antiga prisão política; 

Era uma intervenção urgente, que iria ser realizada, o que era uma boa notícia, 
independentemente das decisões futuras, não estava a fazer juízos de valor, era óbvio 
que tinham de discutir o assunto e todos deveriam ter um papel ativo no que seria a 
decisão relativamente aos espaços da Fortaleza de Peniche; 

Queria juntar-se ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, relativamente à referência à questão da Caixa Geral de Depósitos. Saudava a 
posição tomada pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, julgava que a Câmara 
Municipal também já tinha abordado o assunto, pelas palavras do senhor Presidente da 
Câmara Municipal, e não seria de mau tom que a Assembleia Municipal aprovasse uma 
moção de lamento; 

Existia um prédio, na Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, na vila Atouguia da 
Baleia, que tinha um edifício em ruinas e um logradouro infestado de todo o tipo de lixo 
e com um matagal, com concentração de ratos, o que causava transtorno e poderia causar 
doenças. Sabia que se tratava de um terreno privado, mas sugeria que a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia tentassem resolver aquela situação, para que não se 
transformasse numa situação preocupante de saúde pública. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 3 – 42:53 
Disse que considerava que a apresentação do senhor Gonçalo Brás, sobre a 

derrama, tinha o mérito de evidenciar que a derrama não era um problema para o 
investimento no concelho de Peniche. Solicitou ao senhor Presidente da Mesa que pedisse 
ao senhor Presidente da Câmara que fizesse chegar à Assembleia Municipal as 
informações necessárias sobre quem pagava derrama no concelho de Peniche. Referiu 
que, no ano de 2016, a empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A., do 
grupo Thai Union, tinha pagado cerca de cinquenta mil euros de derrama e a empresa 
Plátimar - Indústria de Matérias Plásticas, S.A., do grupo Synbra, tinha pagado cerca de 
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quinze mil e seiscentos euros, sendo aquelas as empresas que mais tinham pagado 
naquele ano. 

Relativamente ao centenário da Escola Básica Velha de Peniche, disse que a 
anterior presidência da Câmara Municipal tinha preparado o projeto de um painel de 
azulejo para colocar na fachada da escola, uma iniciativa que era do conhecimento do 
senhor Presidente, porque, tal como ele, também pertencia ao Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, e à qual deveria ser dado seguimento. 

Disse que a construção de um parque de estacionamento junto às instalações da 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, nos Remédios, em Peniche, 
era uma obra do Município de Peniche e do Instituto Politécnico de Leiria, tendo sido 
celebrado um protocolo entre as duas entidades, e a morosidade na sua execução tinha a 
ver com o facto de ser uma zona de pedra calcária que tinha de ser removida. 

Disse, ainda, que valorizava a intervenção da senhora Mariana Rocha, sobre o 
prémio que a empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A., do grupo 
Thai Union, tinha recebido e que aquele agraciamento se enquadrava no espírito no 
protocolo, celebrado no ano de 2015, que todos tinham aprovado, relativo à locação de 
um edifício à empresa, o que tinha permitido o alargamento das suas instalações. Referiu 
que o senhor Presidente da Câmara tinha dito que não tinha conhecimento do prémio, 
mas que ele próprio tinha enviado, por correio eletrónico, ao senhor Presidente da 
Câmara e ao seu Chefe de Gabinete, a informação do jornal Económico com a notícia do 
prémio. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 3 – 45:30 
Disse que o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge 

Amador, enquanto Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, tinha previsto 
cento e noventa e cinco mil euros de derrama, para o ano de 2017, mas o Município já 
tinha arrecadado duzentos e quarenta e três mil euros. Iria pedir ao senhor Presidente da 
Câmara que disponibilizasse os documentos com a indicação de quem pagava derrama 
no concelho de Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 3 – 46:00 
Disse que a anterior presidência da Câmara Municipal tinha previsto cento e 

noventa e cinco mil euros de derrama, para o ano de 2017, porque, no ano de 2016, tinham 
sido arrecadados duzentos e seis mil euros. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 3 – 46:20 
Disse que: 
Em relação à agência de Atouguia da Baleia da Caixa Geral de Depósitos, a 

Câmara Municipal já tinha manifestado, mais do que uma vez, a sua posição e tinha 
solicitado uma reunião, com urgência, estando a aguardar uma resposta. A Câmara 
Municipal comungava do lamento e da frustração da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia; 

Não tinha consigo a informação sobre os semáforos, mas, na segunda reunião 
daquela sessão, daria conhecimento do ponto de situação do processo; 

Partilhava da satisfação do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, relativamente à capacidade de resposta dos serviços do Município no processo 
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da Rua D. Francisco Coutinho, na vila de Atouguia da Baleia. Era uma prova de que, 
quando havia vontade, os problemas se resolviam. Esperava, no ano de 2018, devolver 
àquele arruamento a dignidade merecida; 

Tinha conhecimento da notícia relatada pelo senhor Ângelo Marques. Era um 
motivo para se darem por satisfeitos, por serem mais quinhentos mil euros, mas todas as 
verbas que estavam consagradas eram muito insuficientes para as necessidades; 

Concordava com o senhor Ademar Marques, relativamente à necessidade de se 
intervir na defesa da muralha; 

Iria ser criado um conselho para acompanhamento das obras da Direção-Geral 
do Património Cultural, onde o presidente da Câmara Municipal teria lugar, por 
inerência, e a Câmara Municipal iria indicar uma personalidade para integrar esse 
conselho; 

A intervenção na Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, na vila de Atouguia da Baleia, 
estava inscrita no orçamento municipal; 

Uma das preocupações do executivo era a intervenção do Município nos espaços 
maltratados, fossem públicos, municipais ou privados; 

Quando o mandato se tinha iniciado, tinha tido a surpresa de que existia uma 
informação, de julho de 2017, que era do conhecimento da Câmara Municipal, que referia 
que os serviços do Município teriam de se retirar da Fortaleza de Peniche; 

A situação da concessão da loja de artesanato e a situação da Associação Local de 
Artesanato ainda não estavam resolvidas, assim como outras; 

O ponto essencial era a reabilitação do edifício; 
Em relação à ocupação dos espaços, o que estava previsto era destinar a zona à 

direita de quem entra para museu nacional, podendo o Município usar a zona à esquerda, 
exceto o salão nobre, que poderia ser partilhado; 

Tinhas dúvidas se o Município de Peniche tinha interesse, ou não, em fazer a 
gestão do espaço da Fortaleza de Peniche, porque dependia das contrapartidas 
financeiras. O museu nacional teria agregado mais de vinte postos de trabalho e teria de 
estar definido quem iria pagar aqueles salários. Aquele era um assunto de interesse que 
tinha de ser publicamente discutido; 

A seu tempo, o Município teria de tomar decisões sobre a Fortaleza de Peniche e 
a rede museológica do concelho, mas existiam algumas decisões que já não estavam do 
lado do Município; 

Defendia que o Município deveria tirar contrapartidas da situação em relação ao 
Governo. Se o Município conseguisse fazer uma boa negociação, estaria a fazer um bom 
trabalho para o concelho de Peniche; 

A limpeza do concelho era uma prioridade da presidência da Câmara Municipal 
e não poderia voltar a falhar de forma estrutural. Estava prevista nas Grandes Opções do 
Plano a aquisição de uma viatura para limpeza de contentores e arruamentos; 

O Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo 
Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche teria de ser alterado e teriam de ser 
tomadas algumas medidas sobre o autocaravanismo. Teria de haver uma sintonia entre 
as diversas entidades na fiscalização do autocaravanismo. Era necessário que se criassem 
espaços para o aparcamento das autocaravanas; 

Eram as grandes empresas que pagavam derrama, o que era bom para elas e para 
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o Município. Não era defensor que se baixassem os impostos. Todos os portugueses 
achavam que pagavam impostos de mais, mas o que o incomodava era o facto de os 
serviços serem de menos. Quando se baixavam os impostos, haveria serviços que teriam 
de ser reduzidos, porque uma coisa dependia da outra; 

Propunha ao senhor Presidente da Mesa que se realizasse uma sessão temática 
da Assembleia Municipal sobre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 
porque havia um deficit de informação; 

Não tinha conhecimento de que existia um projeto para um painel de azulejos 
para colocar na fachada da Escola Básica Velha de Peniche. Era um assunto que seria 
analisado pelo Pelouro da Educação; 

Concordava que a obra de construção de um parque de estacionamento junto às 
instalações da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, nos 
Remédios, em Peniche, era difícil, mas estava a ser acompanhada e estava a ser resolvido 
um problema que deveria ter sido resolvia havia muito tempo. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESI DENTE DA CÂMARA ,  

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

DO MESMO :  4  –  05:30 
 
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 apenas usado da palavra apenas o senhor Presidente da 
Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), que fez a apresentação do documento. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :  4  –  07:24 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, referente à proposta da Câmara Municipal aprovada por unanimidade, em reunião 
ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2017, para nomeação do Conselho 
Municipal de Educação, não tendo havido qualquer intervenção. 

 
Deliberação n.º 54/2017:  Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida no artigo 6.º e observando o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, 
de 15 de janeiro, e na alínea s) 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, nomear os cidadãos 
adiante referidos para constituírem o Conselho Municipal de Educação de Peniche, para 
a vigência do mandato autárquico 2017/2021: 

Henrique Bertino Batista Antunes, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Peniche; 

Américo de Araújo Gonçalves, na qualidade de Presidente da Assembleia 
Municipal de Peniche; 
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Mark Paulo Rocha Ministro, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal de 
Peniche responsável pela educação; 

Pedro Henrique Lourenço Barata, na qualidade de Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel, em representação das freguesias do concelho de Peniche; 

Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, designada pela Diretora-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares em substituição do Delegado Regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo; 

Rui Manuel Oliveira Cintrão, na qualidade de Diretor do Agrupamento de 
Escolas D. Luís de Ataíde; 

Alexandra Isabel Amador Grazina Marques, na qualidade de Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Peniche; 

Deolinda Sara Gomes Andrade e Guardado da Silva, na qualidade de Diretora 
do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; 

Manuel Lopes Martins, na qualidade de Diretor da Escola Secundária de Peniche; 
Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, em representação da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar; 
Maria João Afonso Mota, em representação do pessoal docente do ensino básico 

público; 
Mary Celeste Silva Completo, em representação do pessoal docente da educação 

pré-escolar pública; 
Elsa Maria da Costa Nuno Antunes e Rita Andreia Mendes Rodrigues, em 

representação das associações de pais e encarregados de educação; 
 Guilherme Alexandre Tormenta Correia, em representação das associações de 

estudantes; 
Andreia Leonor Capataz Duarte Costa, em representação das instituições 

particulares de solidariedade social que desenvolvem atividade na área da educação; 
Anabela de Jesus Pereira Vala, em representação dos serviços públicos de saúde; 
Maria Suzete Dias, em representação dos serviços da segurança social; 
Célia Maria Gomes Roque, em representação dos serviços de emprego e 

formação profissional; 
Catarina Augusta Cunha Nabais Durão, em representação dos serviços públicos 

da área da juventude e do desporto; 
Nuno Miguel Doirado Oliveira, em representação das forças de segurança. 
 

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

TERCEIRA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DE 

PENICHE (MODIFICAÇÃO 26),  PARA O AN O DE 2017:  4  –  07:50 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

referente à proposta da Câmara Municipal aprovada por unanimidade, em reunião 
ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2017, para a terceira revisão aos 
Documentos Previsionais do Município de Peniche (modificação 26), para o ano de 2017, 
tendo apenas usado da palavra a senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, 
em regime de substituição, Josselène Nunes Teodoro, que, por solicitação do senhor 
Presidente da Câmara, fez a apresentação do documento. 
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Deliberação n.º 55/2017:  Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 
nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea 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 
terceira revisão aos Documentos Previsionais Município de Peniche (modificação n.º 26), 
para o ano de 2017. 

Os originais dos documentos referentes à terceira revisão aos Documentos 
Previsionais Município de Peniche (modificação n.º 26), para o ano de 2017, ficaram 
arquivados 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. 

 

MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  
 

Deliberação n.º 56/2017: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
que os trabalhos da sessão prosseguiriam no dia vinte e oito de dezembro de dois mil e 
dezassete, com a realização de nova reunião, no Auditório do Edifício Cultural do 
Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, freguesia e concelho de 
Peniche, com início pelas vinte e uma horas, com dispensa de convocação escrita. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 

Deliberação n.º 57/2017: 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 zeros horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de dezembro, o 
senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a primeira 
reunião da sessão ordinária de dezembro de dois mil e dezassete, 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) 

_____________________________________ 


