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ATA  N.º  3/2015 
 

A T A  D A  P R I M E I R A  R E U N I Ã O  D A   
S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D E  A B R I L  D A  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  
R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 8  D E  A B R I L  2 0 1 5 :  

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, 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 Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique 
Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, 
Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar 
Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador 
(CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha 
(CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), 
Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), 
Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU) e Marcelino Lourenço Pereira (PSD) reuniu-se, ordinariamente, a 
Assembleia Municipal de Peniche, 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 do projeto de Regulamento de Atribuição das Casas 
Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga; 

3) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do Município 
de Peniche, relativos à gerência de 2014; 

4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de 
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano 
de 2015; 

5) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2014; 

6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
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revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 
Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015; 

7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para 
o ano de 2015; 

8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda 
alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2015; 

9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para designação 
do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da Divisão de Planeamento 
e Gestão Urbanística do Município de Peniche; 

10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 
da contratação de um empréstimo no âmbito da candidatura do Município ao programa 
do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar; 

11) Apreciação da informação trimestral sobre a execução do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL). 

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

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

Não compareceu à reunião a senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS). 
Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 

Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) e Marcelino Lourenço Pereira (PSD) 
encontravam-se a substituir os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Ana Cristina 
Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e José António Leitão da Silva 
(PSD) 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. As senhoras Inês Fitas Cação (CDU) e Laura Maria Gomes 
Silvério Ganhão (PSD), por serem os membros que se seguiam nas respetivas listas, 
também comunicaram as suas ausências. 

O senhor João Gomes só participou na reunião até às zero horas e trinta minutos, 
altura em que decorria a apreciação de outros assuntos de interesse para o Município no 
período de antes da ordem do dia. 

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

 
APROVAÇÃO  DE  ATAS  DE  SESSÕES  ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 1 e 2/2015 das sessões realizadas nos dias vinte e três 

de janeiro e vinte e seis de fevereiro, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os 
respetivos textos terem sido remetidos a todos os membros da Assembleia Municipal, no 
dia 15 de abril de 2015, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 
de novembro de 1963. 
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Postas à discussão usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, ao fim do dia de hoje, foi remetida a todos os membros da Assembleia 

Municipal, por correio eletrónico, uma segunda versão da ata n.º 1/2015, da sessão 
realizada no dia 23 de janeiro. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Solicitou que na ata n.º 2/2015, da sessão realizada no dia 26 de fevereiro, na sua 

intervenção referente ao antigo Convento de São Bernardino, fique registado que a 
propriedade está para venda. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Só ontem (27 de abril) é que teve a oportunidade de ver as atas e remeteu um 

e-mail a solicitar que se verificasse se faltavam intervenções, porque tinha ideia de faltar 
uma ou outra intervenção, tendo ficado surpreendido com a dimensão das alterações 
acrescentadas à segunda versão que foi enviada. 

- Está atento às atas, mas não se lembra de todas as intervenções, pelo que parte 
do princípio de que de todas as intervenções são feitos resumos. 

- O que se pretende das atas é que se faça um resumo das intervenções e não um 
resumo da sessão. 

- Solicitou que a senhora Presidente da Mesa apurasse o motivo da diferença, 
porque há, de facto, uma grande diferença entre a primeira e a segunda versão. 

- Porque gostaria de continuar a fazer fé de que todas as intervenções estão 
resumidas, porque é isso que se espera das atas, gostava que fosse apurada a razão da 
diferença, porque lhe faz confusão e ficou preocupado. 

- Não tem mais nada a acrescentar, porque lhe parece que a ata resume aquilo 
que se passou, que é o que se pede. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o que está acordado e o que o Regimento da Assembleia Municipal 

traduz é que se faça um resumo de todas as intervenções, e isso é confirmado, pelo que 
terão de estar atentos noutras atas. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 1/2015 – Aprovada, por unanimidade, com vinte e um votos a favor. 
Ata n.º 2/2015 – Aprovada, por maioria, com dezassete votos a favor e uma abs-

tenção, do senhor Vítor Mamede (PS). 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

Municipal que estiveram presentes nas reuniões a que elas respeitavam, observando o n.º 
3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
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De seguida, usaram da palavra os senhores: 
 
Vítor Mamede (PS): 
Declarou que se absteve na votação da ata n.º 2/2015 porque não teve contacto 

com a segunda versão da ata, porque esta só foi enviada às dezanove horas de hoje e não 
teve oportunidade de consultar o seu correio eletrónico. 

Lamentou que as alterações sejam feitas pouco tempo antes da aprovação dos 
documentos. 

Disse que deveria haver um prazo limite para as solicitações de alterações às atas, 
para que todos os membros da Assembleia Municipal tenham acesso, em tempo útil, às 
novas versões de atas. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que a ata que sofreu alterações foi a ata n.º 1/2015 e que na ata n.º 

2/2015 apenas houve a introdução de uma declaração de voto. 
 

PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do expediente, usaram da 

palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Deu conhecimento de que o expediente recebido desde a última sessão ordinária 

se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um memorando dos 
documentos recebidos, exceto de um convite da Câmara Municipal para a sétima edição 
da Feira do Ensino, Formação e Emprego - Oriente-te, que se realizará nos dias 6 e 7 de maio 
de 2015. 

Disse que solicitou aos serviços do Município uma informação, que aguarda, 
sobre uma exposição que foi remetida pela senhora D. Paula Capucho à Assembleia 
Municipal. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que a exposição da senhora D. Paula Capucho se refere a um processo 

que decorre há bastantes anos, tendo a Câmara Municipal, em reunião ordinária, 
realizada no dia 13 de abril de 2015, decidido retomar uma deliberação tomada em 28 de 
agosto de 2008, para se proceder à negociação para aquisição do terreno, que se localiza 
entre a Rua General Humberto Delgado e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche. 
Acrescentou que já se reuniu com a senhora D. Paula Capucho, filha do senhor Cantídio 
Viola Antunes, proprietário do terreno, para dar início às negociações. Informou, ainda, 
que o proprietário concorda com a alienação do terreno ao Município e que a Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística irá preparar o processo para que se adquira o serviço 
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de avaliação. 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Social Democrata, o seguinte voto de 

congratulação: 
«O grupo do PSD da Assembleia Municipal de Peniche congratula o Núcleo de Peniche 

da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em especial a Comissão organizadora das atividades sob o 
tema “Um dia pela Vida”, que culminará no próximo dia 23 de maio com a caminhada pela vida. 

Desde o início do projeto as coletividades e as diversas associações existentes no nosso 
concelho e nos concelhos vizinhos abraçaram esta causa, o que proporcionou uma extraordinária 
adesão por parte de toda a população, traduzida no grande número de atividades já efetuadas e em 
outras que ainda se irão efetuar até ao dia 23 de maio, o que é sintomático do como as causas 
humanitárias são envolventes e geram vontades que agregam à sua volta o melhor de todos nós. 

28 de abril de 2015 
O Grupo do PSD» 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Socialista, a seguinte moção: 
«Moção “Em defesa da pesca e dos pescadores” 
A pesca do cerco em Portugal atravessa momentos de dúvida e incerteza, com a recente 

implementação de legislação restritiva da pesca da sardinha. 
Verificou-se no decorrer do ano de 2014 a implementação da Portaria n.º 188-A/2014, 

que cessou a pesca da sardinha pelo cerco, desde 20 de setembro de 2014 até ao final do ano, 
alegadamente por ter sido atingido o limite máximo de captura da espécie. 

Em 2015, o Despacho n.º 15793-B/2014, de 31 de dezembro, estabeleceu a interdição de 
captura de sardinha até ao passado dia 28 de fevereiro e um limite de 4 mil toneladas para as 
descargas de sardinha capturada com arte de cerco, no período de 1 de março a 31 de maio. 

Foi, ainda, publicado o Despacho n.º 2179-A/2015, de 2 de março, que procede à repartição 
da quantidade de sardinha disponível pelas Organizações de Produtores (OP) reconhecidas para a 
sardinha reservando 3% deste total, ou seja, 120 toneladas, para serem pescadas pelas embarcações 
licenciadas para cerco cujos proprietários ou armadores não são membros de uma Organização de 
Produtores, em conformidade com a Portaria n.º 251/2010, de 4 de maio, na sua atual redação. 

Perante um sector totalmente estagnado, situação que afeta outras profissões e indústrias 
como por exemplo a reparação e construção naval e a indústria conserveira, o Grupo do Partido 
Socialista da Assembleia Municipal de Peniche manifesta grande preocupação pelas consequências 
sociais e económicas que se fazem sentir junto dos pescadores e das suas famílias. 

É extremamente importante o Governo entender que são necessárias medidas que 
contribuam para defender a riqueza do mar e a dignidade dos pescadores que vivem da pesca do 
cerco. 

A afirmação do Secretário de Estado do Mar, Dr. Manuel Pinto Abreu, que passo a citar 
“Nós temos de notar que não existe só sardinha, existem outros stocks, portanto há outras 
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possibilidades de pesca”, revela total desconhecimento do que é a arte do cerco e uma enorme falta 
de respeito para com os pescadores.  

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Peniche compreende que 
deverá existir um equilíbrio ecológico nesta e noutras questões, mas acima de tudo estão as pessoas 
e são as pessoas que devem ser protegidas e para as quais devem ser criadas condições de dignidade 
no trabalho. Por outro lado, é importante criar uma dinâmica que contribua para o seu 
desenvolvimento económico e social.» 

 
Jorge Guerreiro (CDU): 
Apresentou, em nome do grupo da Coligação Democrática Unitária, o seguinte 

voto de louvor: 
«Voto de louvor pela iniciativa projeto pão de algas, cujo lançamento oficial data de 24 de 

abril de 2015, no restaurante Nau dos Corvos, cabo Carvoeiro, em Peniche, no sentido em que 
temos aqui uma prova formal e prática em que, efetivamente, o ensino aliado à inovação, à 
criatividade ao arrojo e ousadia dos jovens investigadores e estudantes da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar, delegação de Peniche, são ideias que, efetivamente, geram valor 
acrescentado e, até mesmo, direta ou indiretamente, vão levar, certamente, à criação de postos de 
trabalho, num futuro próximo, assim esperamos, elevando, também, e projetando o nome da cidade 
de Peniche e de Portugal além-fronteiras.  

Este voto de louvor destina-se à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, 
Instituto Politécnico de Leiria, empresas e entidades envolvidas, nomeadamente com o apoio da 
Câmara Municipal de Peniche, com o aproveitamento de fundos europeus no quadro comunitário 
QREN e o MARE.  

É uma prova fidedigna, real e concreta em que o ensino aliado a inovação e à criatividade 
dá resultados e é, de facto, o caminho para o futuro.» 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou os seguintes votos de congratulação: 
«Um voto de congratulação para o Fórum do Associativismo do concelho de Peniche, que 

teve mais uma edição, e é mais um fator de desenvolvimento do nosso concelho.» 
«Um voto de congratulação pela continuação do projeto As Rendas de Bilros vão à Escola, 

um aproveitamento do nosso artesanato e do nosso saber e um passar às gerações mais novas, para 
que continue.» 

«Um voto de congratulação pela realização da Semana da Juventude, no passado mês de 
março.» 

«Um voto de congratulação às iniciativas do 25 de abril, realizadas um pouco por todo o 
concelho de Peniche, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, pelas juntas de freguesia 
e pelo movimento associativo.» 

 
José Amador (CDU): 
Apresentou a seguinte saudação: 
«Saudação sobre o 1.º de Maio 
Este ano vamos comemorar os 125 anos do início das comemorações do 1.º de Maio – Dia 

Internacional do trabalhador. 
Fazemo-lo num quadro de forte agravamento das condições de vida e de trabalho mas, 

também, de grandes potencialidades para o desenvolvimento da luta. 
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- Uma luta que travamos com confiança e que nas próximas eleições legislativas se deve 
traduzir no voto que garanta a eleição de deputados identificados com os interesses de classe dos 
trabalhadores. 

- As razões que levaram as gerações de mulheres e homens que nos antecederam a lutar 
tenazmente contra a exploração, os salários de miséria e os horários de sol a sol, enfrentando 
corajosamente a repressão e dando a própria vida pela emancipação da classe trabalhadora, têm 
hoje plena atualidade. Comemorar o 1.º de Maio é fazer deste dia um dia de festa pela liberdade 
conquistada, mas também um dia de protesto e de compromisso em prosseguir a luta pela afirmação 
dos direitos dos trabalhadores como parte integrante e indispensável do sistema democrático e do 
desenvolvimento económico e social do país. 

Vale a pena lutar! 
Foi com a luta dos trabalhadores e a Revolução de Abril, que conquistámos melhores 

salários, contratação coletiva, direito a férias pagas, criação do salário mínimo nacional, 
diminuição dos horários de trabalho e a sua regulamentação, carreiras profissionais, escola pública, 
segurança social, acesso à justiça assim como serviços públicos de qualidade e universais, para 
garantir a todo o povo o abastecimento de água, energia elétrica, esgotos, correios e um vasto 
conjunto de serviços e bens essenciais. 

Foi com a luta dos trabalhadores (greves, penalizações, concentrações e manifestações) que 
este ano já conquistámos aumentos salariais, abrigamos o patronato a sentar-se à mesa e a negociar 
a melhoria das condições de trabalho em muitas outras empresas, mantivemos as 35 horas na 
esmagadora maioria das autarquias e impedimos os bancos de horas, conseguimos a passagem a 
efetivos de trabalhadores que estavam em situação precária e reduzimos a base social e eleitoral dos 
partidos que apoiam o Governo. 

É com a luta que vamos pôr fim à política de direita e construir a alternativa política, de 
Esquerda e Soberana, que os trabalhadores e o povo anseiam e exigem. 

Um Portugal com Futuro exige: 
- A rutura com a política de direita; 
- Retirar Portugal das amarras do tratado orçamental; 
- Exigir a renegociação da dívida, nos seus montantes, juros e prazos de pagamento; 
- Aumentar a produção Nacional; 
- Promover a melhoria das condições de vida dos Trabalhadores e do Povo; 
- Garantir e melhorar os apoios sociais às famílias; 
- Combater a pobreza e a exclusão social. 
Vamos ao 1.º de Maio afirmar que não largamos os nossos direitos e que a luta vai 

continuar. 
Viva o 1.º de Maio! 
Viva todos os Trabalhadores! 
José António Amador – Bancada da CDU» 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária se associava ao voto apresentado 

pelo senhor Paulo Rodrigues (PSD), sobre as dinâmicas que foram criadas na iniciativa 
Um dia pela Vida, do Núcleo de Peniche da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que tem 
contado com o empenho das freguesias. Informou que a Freguesia de Peniche está a 
preparar um evento, para a tarde do dia 17 de maio, na sede da Associação de Educação 
Física, Cultural e Recreativa Penichense, com fados e outros tipos de música. 

Relativamente à pesca da sardinha, disse que: 
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- A pesca da sardinha é muito mais grave do que os documentos, as moções ou 
posições assumidas, pelo país fora, porque a sardinha, no contexto da pesca portuguesa, 
é o principal recurso; 

- Está convicto de que não há conhecimento das razões do que está a acontecer, 
excluindo as questões ambientais, alterações de clima, alterações das águas e deslocação 
dos stocks de sardinha para outras zonas; 

- O Sindicato das Pescas, com data de 20 de abril, fez um documento que é 
histórico e relata muito do que se passou; 

- Orgulha-se de, enquanto foi responsável, defender e tentar influenciar os 
governantes sucessivos da necessidade de se criar um entendimento para paragens 
biológicas consideráveis, de forma fundamentada e por precaução; 

- A pesca da sardinha, para comunidades como Peniche, será um fator 
determinante para o futuro da pesca em Portugal; 

- Estão a dar-se passos que, em sua opinião, não são os melhores, nomeadamente 
com o licenciamento de embarcações de pequeno arrasto, que estavam na Figueira da 
Foz, para pescar camarão, e que, neste momento, estão na costa de Peniche, se calhar, a 
destruir o que faltava destruir. Manifesta esta sua preocupação porque acha que se está 
a agir mal nesse sentido; 

- O Sindicato reivindica ser possível conjugar o interesse de todos, mas importa 
que se perceba, de uma vez por todas, que a pesca da sardinha em Portugal só pode ter 
futuro se se respeitar o princípio base de toda a estrutura da captura da sardinha, que é 
a sua defesa; 

- Como precaução, é defendida desde há muitos anos, a paragem biológica da 
pesca da sardinha, desde 1 de dezembro até 31 de março, que deve ser alargada até 31 de 
maio até que se estude convenientemente o problema; 

- O Sindicato reivindica ainda que: 
 Deve ser regulamentado um sistema de apoio às tripulações e às empresas que 

ficarem com as embarcações paradas; 
 Deve ser aprovado um sistema de gestão de capturas que tenha em conta as 

necessidades da comercialização, essencialmente do consumo em fresco, de junho a 
setembro, da indústria conserveira, particularmente de setembro a novembro, e da 
indústria de congelação, de junho a novembro; 

 Deve ser estabelecido um preço mínimo para a sardinha, o carapau e a cavala; 
 Deve ser estabelecido um programa que permita a devida rentabilização das 

empresas e remunerações dignas para os pescadores; 
 Deve ser reconhecido que os pescadores têm direito a estarem representados na 

Comissão de Acompanhamento ao Plano de Gestão da Sardinha, onde está a Direção-
Geral, o Ipimar, a Docapesca, a Anopcerco e a Associação de Industria de Conservas de 
Peixe, ou seja, o Governo, os “cientistas”, a primeira venda, as empresas de pesca e as 
indústrias conserveiras. 

Apresentou a seguinte moção: 
«MOÇÃO 
Os pescadores da pesca da sardinha, as suas empresas, as comunidades piscatórias com 

pesca do cerco, os comerciantes de pescado, os industriais de conservas, congelação e o País, estão 
apreensivos com o que tem acontecido com o setor da pesca da sardinha. 

Todos temos o direito de conhecer o estado em que se encontram os recursos da sardinha 
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na costa portuguesa. 
Desde há anos que se vem sentindo a existência de fatores perturbadores na atividade da 

frota que se dedica essencialmente à captura da sardinha. 
Durante anos, por precaução, alguns de nós fomos defendendo a necessidade de se 

estabelecerem períodos de paragens biológicas, na defesa do futuro e preservação da pesca da 
sardinha em Portugal. Os governantes foram ignorando os alertas e as propostas, não lhes 
prestando a devida importância de forma recorrente durante anos e anos. 

Nos últimos anos, decidiram-se períodos de paragens por 45 dias anuais, sem objetividade, 
sem as devidas fundamentações e dependentes do critério de escolha das organizações de 
produtores. 

Em finais de 2014 e no início deste ano, os períodos de proibição de captura da sardinha, 
aumentaram substancialmente. 

Hoje, infelizmente, conscientemente, ninguém consegue dizer o que se passa com os 
recursos e com os stoks da sardinha. 

Existe uma grave e preocupante inquietação nos pescadores, nas suas famílias e nos 
armadores da pesca da sardinha. 

• Torna-se necessário exigir do Governo um conhecimento profundo da situação. 
• É necessário estabelecer rapidamente um plano de gestão e funcionamento para a frota 

do cerco nacional. 
• É prioritário e de necessidade premente um programa de apoio para os pescadores e 

empresas afetadas pelas medidas a implementar. 
• Propõe-se que a Assembleia Municipal de Peniche, manifeste uma grande preocupação 

com o setor da pesca do cerco e solicite ao Governo uma clara informação sobre o conhecimento dos 
recursos da sardinha e sobre quais as medidas a implementar. 

Peniche, 28 de abril de 2015. 
Os deputados da CDU» 
 
Ademar Marques (PSD): 
Relativamente à congratulação que foi apresentada pela Coligação Democrática 

Unitária sobre o pão de algas, disse que: 
- O Partido Social Democrata se associa, com enorme gosto, à referida 

congratulação, porque lhe parece que esta valorização do ensino superior, através da 
ligação às empresas, é de facto o caminho de crescimento e desenvolvimento do concelho 
e das empresas, e é bom que este seja o primeiro de muitos exemplos; 

- Felicita a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e a equipa que 
trabalhou no projeto; 

- Todos devem estar satisfeitos por este desenvolvimento e espera que o projeto 
seja um sucesso comercial, por ser um produto que faz bem à saúde, por não ter sal, e 
espera que a saúde melhore em resultado deste projeto. 

Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 
Unitária, sobre a pesca, disse que: 

- Não tem pretensões de conhecer muito de pesca, mas, do que conhece e do que 
ouviu, não tem problemas em concordar com o teor de qualquer das moções; 

- Gostava de ter os textos para os poder ler, uma vez que as moções têm de ser 
votadas; 

- Parece-lhe interessante que se pudesse trabalhar num texto único, porque teria 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.04.2015 * Livro 25 * Fl. 63 

mais força do que apresentar duas moções sobre o mesmo assunto; 
- Não conhecia o comunicado do Sindicato dos Pescadores, mas parece-lhe um 

documento muito construtivo, porque, com grande honestidade, colocaram questões que 
não são tão diferentes das preocupações que o Governo tem manifestado com a 
sustentabilidade da pesca; 

- Parece-lhe que a posição é construtiva e que, provavelmente, se pode assinar 
por baixo a preocupação; 

- Deve ficar claro que ter-se conhecimento da realidade dos stocks de pesca é 
muito importante, para que não se esteja a pescar agora para daqui a uns anos não haver 
sardinha para pescar; 

- Quem tem de perceber não são os políticos, são os cientistas, e por isso é uma 
matéria que não é decretada sem ser definida por quem percebe do assunto; 

- Ele não percebe do assunto e calcula que a senhora Ministra perceberá aquilo 
que lhe dizem; 

- Parece-lhe que são os cientistas que têm de definir, porque a ciência também 
deve servir para isto; 

- Parece-lhe importante que a moção que for submetida a votação, poderão ser 
votadas as duas, mas parece-lhe que teria mais força, com o princípio de concordância de 
todas as bancadas, a uniformização de um texto, com o essencial dos dois textos, que 
pudesse ser enviado ao Ministério da Agricultura e do Mar e a quem a Assembleia 
Municipal entender, mas que manifestasse de uma forma unanime, unívoca e 
determinada a posição da Assembleia Municipal nesta solicitação de informação, como o 
senhor Henrique Bertino referiu, mas também na manifestação de preocupação com as 
condições de vida dos pescadores, que também lhe parece extremamente importante. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Apresentou o seguinte voto: 
«Um voto de congratulação com a Câmara Municipal pela celebração do acordo que foi 

feito entre a ESIP, a Docapesca e a Câmara Municipal, em 2012. Nunca é demais saudar e louvar 
esta iniciativa, uma vez que, recentemente, foi anunciado que mais um conjunto de trabalhadores, 
que prestavam serviço na ESIP pelas empresas de trabalho temporário, vão passar a integrar os 
quadros da empresa. 

A 2 de janeiro de 2015, a empresa passou vinte e um trabalhares e, agora, recentemente, 
anunciou que, a 1 de maio 2015, que será um dia histórico por ser o dia do trabalhador, estes 
trabalhadores verão o seu vínculo efetivo. 

Tendo em conta o desemprego existente no país e que a degradação dos postos de trabalho 
cada vez é mais, estes trabalhadores ficam muito gratos pelo seu vínculo efetivo. 

Mais uma vez, agradecer e louvar por esta iniciativa que tanto valor trás para os 
trabalhadores desta empresa. 

Como trabalhadora, há 26 anos, também fico muito satisfeita por ver os meus colegas, que 
trabalham em condições precárias, verem o seu posto de trabalho efetivo.» 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que é um tema que deixa a todos os membros da Assembleia Municipal 

com alegria, porque todos necessitam de ter o seu posto de trabalho. 
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Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que a bancada do Partido Socialista se associa aos votos apresentados. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 

Unitária, sobre a pesca, disse que: 
- Também não percebe muito de pesca; 
- Foi comentada uma afirmação do senhor Secretário de Estado de que haveria 

alternativas à pesca da sardinha para os pescadores, mas em Peniche parece que não há; 
- Se são os cientistas que devem estudar a questão específica da sardinha, há 

outras questões que as pessoas do Ministério da Agricultura e Pescas deveriam encarar 
de frente, que é o facto de efetivamente não haver alternativas à pesca da sardinha na 
pesca de cerco; 

- O que se tem verificado é que quando os pescadores pescam carapau, por 
exemplo, chegam a terra e, embora não trazendo para terra tudo aquilo que poderiam 
trazer, o carapau não leva preço, de modo que eles vão ao mar e só têm prejuízo; 

- Seria bom que os técnicos do Ministério da Agricultura e Pescas estudassem o 
que se passa e que faz com que os pescadores não possam vender o carapau ou a cavala 
que apanham; 

- A única espécie que, na sua altura, compensa alguma coisa é a sardinha e não 
há, de momento, nenhuma outra alternativa. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que todos os membros da Assembleia Municipal se associavam aos votos 

de congratulação apresentados. 
Na sequência do voto de congratulação apresentado pelo senhor Álvaro Amador 

pelas iniciativas do 25 de abril, disse que a participação dos membros da Assembleia 
Municipal de Peniche na sessão solene de comemoração do 25 de abril de 1974 não foi 
muito grande, havendo faltas justificadas, sendo necessário repensar a motivação para 
que os autarcas passem a estar presentes, nomeadamente com a melhoria da atratividade 
das sessões solenes. 

Agradeceu aos grupos municipais os discursos proferidos, na sessão solene de 
comemoração do 25 de abril de 1974, que foram de interesse para todos. 

Relativamente às duas moções apresentadas, disse que a sugestão do senhor 
Ademar Marques é interessante e perguntou se havia disponibilidade para se discutir 
nesse sentido. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não pôde estar presente na sessão solene de comemoração do 25 de 

abril de 1974, por ter estado a trabalhar nesse dia, mas fez um apelo aos membros da 
Assembleia Municipal eleitos pelo PSD para estarem, contudo, infelizmente, nem todos 
puderam estar. 

Referiu que é importante motivar e arranjar forma de que a sessão solene de 
comemoração do 25 de abril de 1974 possa ter mais adesão, não só dos autarcas da 
Assembleia Municipal, mas também do público. 

Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.04.2015 * Livro 25 * Fl. 65 

Unitária, sobre a pesca, disse que: 
- Relativamente à intervenção do senhor Vítor Mamede, as declarações que o 

senhor Henrique Estrelinha citou do senhor Secretário do Estado são parte de algumas 
declarações que foram citadas na impressa, o senhor Secretário do Estado diz outras 
coisas no seguimento do que foi citado; 

- Era importante que se conhecesse toda a extensão das declarações, para não se 
estar a descontextualizar; 

- O que o senhor Vítor Mamede disse não retira o problema, se os pescadores de 
Peniche não têm alternativa à sardinha, o Governo, parece-lhe, não pode decretar, só para 
os pescadores de Peniche, para que possam pescar sardinha e os outros não; 

- O problema é que se puderem todos pescar sardinha, qualquer dia não há 
sardinha; 

- É preciso ter uma compreensão mais abrangente do problema, como disse o 
senhor Henrique, saber quais são os stocks, conhecer a realidade, para não se pôr em causa 
o sustento no futuro, que é o que está em causa; 

- Como diz a moção da Coligação Democrática Unitária, nos últimos anos 
fizeram-se paragens de 45 dias sem se perceber porque era naqueles 45 dias e não em 
outros, ou seja, ao arrepiou daquilo que a ciência recomendaria; 

- Se houver paragens que se perceba porque são feitas, é evidente que os 
pescadores terão que se adaptar a elas, e não vê outra alternativa; 

- Está em causa o sustento dos pescadores, não naquele ano, mas no futuro, 
porque se acabar a sardinha haverá um problema; 

- Sendo um problema social grave, é necessário acautelar os prejuízos que os 
pescadores podem ter, e a questão dos preços mínimos pode ser uma das fórmulas, não 
faz ideia se é viável ou não, mas é prudente que se acautele o futuro; 

- Não se pode pensar apenas no dia seguinte, mas nas décadas seguintes, porque, 
se acabar a sardinha, se calhar, é pior para todos; 

- Não obstante poder assinar qualquer das moções, sem grande problema, 
parece-lhe que teria mais força uma moção única. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 

Unitária, sobre a pesca, disse que: 
- Este é um dos temas de que mais gosta de falar, mas de que se cansou em 

algumas fases da sua vida; 
- Em algumas vezes teve esperança de que as coisas pudessem mudar, 

nomeadamente no Governo do senhor António Guterres, porque apareceu um Secretário 
de Estado que era interessado e era biólogo. Mas, infelizmente, as coisas não avançaram 
por causa de um mal-entendido que alguns aproveitaram e o senhor Secretário de Estado 
teve de sair, porque não era um político, essencialmente era um técnico; 

- Podem todos ter ideias iluminadas sobre a pesca da sardinha e a pesca da 
sardinha não ter futuro, por motivos climáticos; 

- Um dos problemas de Portugal foi a incompetência da administração, 
nomeadamente diretores-gerais, responsáveis pelas pescas, que de pesca percebiam 
pouco; 

- Não é muito otimista com o atual Secretário de Estado, porque, há um ano, ele 
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defendeu e tentou fundamentar as paragens biológicas de 45 dias, contudo, em sua 
opinião, estas não têm fundamento; 

- Em Peniche, durante décadas, os pescadores fizeram o defeso de três meses, 
contudo, eram também três meses de fome e, por isso, foi fácil de convencer as pessoas a 
deixarem de fazer o defeso, o que se calhar foi uma asneira; 

- Um dos dramas que poderá existir na pesca e na avaliação do problema é a 
questão dos cientistas. Terão de ser reconhecidas as suas capacidades. Há opiniões 
diversas de cientistas que têm acesso aos mesmos dados sobre a pesca da sardinha; 

- O mais grave é a falta de meios para a investigação, talvez por isso se vão 
adiando as soluções; 

- Tem defendido, assim como outras pessoas, ao longo de décadas, que a 
implementação das paragens biológicas ou o defeso, como se queira chamar, seja por 
precaução, uma vez que não existiam certezas; 

- O comunicado não foi feito com um objetivo político, mas está objetivo, porque 
relata o que se passou e aponta soluções, nomeadamente a paragem da pesca da sardinha 
desde 1 de dezembro até 31 de maio, porque a situação é muito grave, ao ponto de ser 
uma posição também defendida pelos sindicatos sem a garantia da implementação de 
medidas de apoio aos pescadores e às empresas; 

- Não há capacidade para se fazer o que deve ser feito na costa portuguesa, por 
desconhecimento, falta de recursos e falta de embarcações, e, por isso, se defendem 
medidas mais radicais; 

- É a partir de junho que a sardinha começa a estar em condições de ser 
consumida e, por isso, a definição da data, aproveitando o mercado do consumo em 
fresco, a gordura da sardinha e a oportunidade da indústria da congelação se abastecer; 

- A indústria conserveira pode abastecer-se até novembro; 
- Em dezembro ainda há muita sardinha ovada, com a paragem permite-se que a 

sardinha desove; 
- Está disponível para aprovar estas moções e, com as outras bancadas, elaborar, 

posteriormente, um documento único; 
- São duas moções de teor diferente e o essencial é fazer passar a objetividade das 

duas moções; 
- Este é o primeiro dia em que a Assembleia Municipal falou de forma mais séria 

sobre o problema, que também é sério, mas deveriam de ser criadas condições para 
acompanhar esta situação, podendo ser criada uma comissão, e tentar influenciar quem 
está mais próximo do poder; 

- O importante é fazer passar a mensagem de que as medidas têm de ser tomadas 
com base no conhecimento, para que não sejam tomadas as menos adequadas, o que pode 
por em causa todo o setor da pesca, com influência em outros setores, como o do turismo. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Esclareceu que tem a perfeita noção de que os recursos marinhos, nomeadamente 

a sardinha, têm de ser preservados. 
Disse que não sabe se as pessoas em Lisboa têm noção do que está a acontecer, 

ou seja, que os pescadores não podem apanhar sardinha, apanham carapau ou cavala e, 
ao chegar a terra, atiram-nos ao mar, particularmente o carapau, porque não conseguem 
vender o peixe que pescam, porque há um bloqueio na comercialização, e não excesso de 
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carapau, e talvez o Governo possa fazer alguma coisa. 
 
José Amador (CDU): 
Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 

Unitária, sobre a pesca, disse que: 
- Vai votar as duas moções, porque esta é uma problemática que vem a ser 

debatida desde há uns meses; 
- Fala-se só na pesca da sardinha, mas este assunto tem problemas sérios a 

montante e a jusante; 
- Na sequência da intervenção da senhora Mariana Rocha, felicitava a ESIP que, 

provavelmente, está a trabalhar com matéria-prima vinda de outros países; 
- Tem a informação de que, no ano de 2014, foram investidos, na indústria 

conserveira, mais de cem milhões de euros. É uma indústria que está a funcionar muito 
bem e necessita de matéria-prima. Em 2014, já se verificaram quebras acentuadas na 
exportação de conservas; 

- Os cientistas têm de reconhecer que, para 2015, estão com números irrisórios 
que não podem continuar, sob pena de se chegar a agosto e já não existir sardinha para 
consumo; 

- É membro da Federação das Pescas e já se reuniu com o senhor Secretário de 
Estado, com o senhor Ministro e com a Comissão de Agricultura e Pescas e constatam 
que há um desfasamento de dados e gostariam que os cientistas, que são bons, quando 
fazem os cruzeiros, discutissem entre eles; 

- Caso os cientistas chegassem à conclusão que o stock está mau deveriam tomar 
medidas; 

- A pesca da sardinha é a única em Portugal que tem 48 horas de paragem; 
- A pesca da sardinha dá muito dinheiro a ganhar à Docapesca, caso não haja 

pesca da sardinha os trabalhadores desta empresa também estão metidos num problema; 
- As declarações do senhor Secretário de Estado, às vezes, são um pouco infelizes, 

porque ou não ouve bem o que lhe dizem ou quer brilhar e acaba por se enterrar; 
- A cavala pequenina vende-se, mas por baixo valor, o carapau não tem saída no 

mercado e os biqueirões pouco aparecem, não havendo outras alternativas; 
- É bom que os governantes tenham noção da realidade das pescas; 
- O ano de 2015 está a trazer problemas muito sérios, porque em Peniche está a 

existir um lock-out, por os armadores terem decidido parar, por a sardinha não ter 
qualidade e os preços serem baixos; 

- A opinião dos homens do mar é de que, nesta altura, há sardinha na costa e um 
cruzeiro, feito há pouco tempo, chegou a essa conclusão; 

- O problema é demasiado sério e a Coligação Democrática Unitária vai votar as 
duas moções, para chamar a atenção dos governantes para este problema. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 

Unitária, sobre a pesca, disse que: 
- Se trata de um problema sério e complexo; 
- Realçou os seguintes aspetos: 
 O facto de os pescadores reconhecerem a necessidade de existirem épocas de 
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defeso para proteção do recurso, o que é de saudar; 
 Existe um conflito entre artes de pesca, porque, antes de o cerco chegar à lota, 

já os arrastões inundaram o mercado e fizeram baixar os preços, o que evidencia que 
existe a necessidade de se regular o mercado; 

 Saúda a defesa da parte científica e o pugnar-se pela defesa de mais meios, para 
que exista um maior conhecimento dos stocks; 

 É um problema complexo, que não depende só da vontade dos cientistas, 
pescadores ou políticos, mas é global e tem-se assistido ao colapso de algumas pescarias 
que, por mais empenho que tenha a parte científica, não se consegue dar a volta. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Sugeriu, em nome da bancada do Partido Socialista, que se submetam as duas 

moções a votação, porque enriquece a democracia local e são duas moções de partidos 
distintos, e, quando for possível, que se faça uma única moção do Município para enviar 
ao Ministério. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Relativamente às moções do Partido Socialista e da Coligação Democrática 

Unitária, sobre a pesca, disse que: 
- Este debate, tranquilo e com posições claras de todos, é enriquecedor da 

democracia; 
- Não faz muito sentido aprovar duas moções e ir elaborar uma terceira; 
- Devem ser enviadas as moções aprovadas; 
- Enviar três moções sobre o mesmo assunto enfraquece a posição da Assembleia 

Municipal; 
- Parece-lhe interessante que haja uma única moção, porque se houver uma 

moção única sobre o assunto concentra-se toda a atenção nessa moção, sem prejuízo de 
ficar em ata que há a plena concordância de todos para as duas moções; 

- Enviar duas moções e fazer uma terceira, que será um resumo das duas, parece-
lhe redutor do impacto que se pretende; 

- Lida com moções de várias assembleias municipais e sabe distinguir o valor de 
uma coisa e de outra e valoriza-se muito mais se for uma posição única sobre o mesmo 
assunto; 

- Decidam como entenderem, porque, para ele, qualquer das soluções é válida. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que tomar uma decisão em reunião da Assembleia Municipal é diferente 

de se fazer, posteriormente, uma terceira moção que não vai ter o escrutínio direto da 
Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a Câmara Municipal acolhe a ideia da criação de uma comissão 

municipal, para acompanhamento deste tema, e está disponível para integrá-la, se for 
esse o sentido da Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
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Disse que é uma sugestão a acolher. 
 
Deliberação n.º 22/2015: Submetida a moção apresentada pelo Partido Socialista 

a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. 

 
Deliberação n.º 23/2015: Submetida a moção apresentada pela Coligação 

Democrática Unitária a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de 
Peniche deliberou, por unanimidade, aprová-la. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou se a Assembleia Municipal se associa à sugestão do senhor Henrique 

Bertino para se constituir uma comissão de acompanhamento da problemática da pesca 
da sardinha. 

Sugeriu que cada grupo partidário apresente um elemento para a comissão e que 
a Câmara Municipal tenha uma representação semelhante. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que este assunto irá acompanhar a Assembleia Municipal durante anos, 

mais do que o desejável, e será um dos temas mais fortes que o concelho de Peniche terá 
de enfrentar, conciliando os diversos interesses envolvidos, pelo que sugere que a 
comissão tenha a composição referida pela senhora Presidente da Mesa acrescentando a 
Opcentro - Cooperativa da Pesca Geral do Centro, CRL e o Sindicato dos Trabalhadores 
de Pesca do Centro. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Sobre a criação de uma comissão de acompanhamento à problemática da pesca 

da sardinha, disse que: 
- Acha mais interessante a versão de ter participantes externos; 
- A verdadeira discussão tida hoje mostra que se pode fazer isto no âmbito da 

Assembleia Municipal e com mais benefício para todos, porque todos participam e 
aprendem alguma coisa, do que estarem reunidas três pessoas, que já percebem do 
assunto e ouvem-se umas às outras, e os membros da Assembleia Municipal ficam sem 
perceber; 

- Sublinha que fica muito satisfeito com a discussão de hoje; 
- Parece-lhe mais interessante a versão em que há entidades externas convidadas 

a participar, para poderem expor aos representantes da população de Peniche as 
necessidades; 

- Da parte do Partido Social Democrata há concordância com a criação da 
comissão nesses termos; 

- Seria interessante e útil pensar-se na realização de uma sessão da Assembleia 
Municipal temática sobre o assunto, onde se pudessem convidar pessoas com 
conhecimento científico e com responsabilidades nas entidades governamentais, que 
pudessem explicar as suas posições, para que todos compreendam melhor as situações; 

- O representante do Partido Social Democrata na comissão será o senhor Paulo 
Balau. 
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Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sugeriu que a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto 

Politécnico de Leiria também integre a comissão. 
 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que concorda com a sugestão da senhora Presidente da Mesa. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a Câmara Municipal também se associa à criação da comissão. 
Informou que, no dia 31 de maio, se celebrará o Dia Nacional do Pescador e sugeriu 

que o tema seja abordado nesse dia. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que da parte do Partido Socialista será ele próprio a fazer parte da 

comissão. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que ficará a aguardar que a Coligação Democrática Unitária indique que 

será o seu representante. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que será ele próprio a representar a Coligação Democrática Unitária na 

comissão. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Sugeriu que seja ouvido o público antes de se avançar com o período de antes da 

ordem do dia. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que se trata de uma boa sugestão e, com a concordância da Assembleia 

Municipal, interrompeu o período de antes da ordem do dia e passou para o período de 
intervenção do público. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 
(continuação) 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  

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

os senhores, adiante identificados: 
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Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 
(PSD): 

Disse que: 
- Relativamente ao processo da capela do antigo Convento de São Bernardino, 

gostaria de saber se já se realizou a reunião com a empresa Estamo - Participações 
Imobiliárias, S.A., atual proprietária do imóvel, que foi anunciada pelo senhor Presidente 
da Câmara na última sessão da Assembleia Municipal. 

- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia ainda não recebeu a informação 
que o senhor Presidente da Câmara, na última sessão da Assembleia Municipal, disse que 
lhe iria enviar sobre o processo da vedação, por um particular, de parte da regueira do 
Poço, em Atouguia da Baleia. 

- No ano passado, o Município financiou o transporte das participantes 
residentes na cidade de Peniche na Corrida da Mulher e que este ano está a acontecer a 
mesma situação. Perguntou se este apoio pode ser extensivo às residentes de todo o 
concelho de Peniche. 

- A Freguesia de Atouguia da Baleia aguarda a comparticipação do Município no 
pagamento de uma viatura que foi adquirida há mais de quatro anos. Lembrou que a 
presidência da Câmara Municipal assumiu esse compromisso com a Junta de Freguesia, 
não tendo havido, ate à data, deliberação da Câmara Municipal. Perguntou se, entretanto, 
a Câmara Municipal já tomou deliberação sobre o assunto e qual a data prevista para o 
pagamento. 

- Há quase dez anos que solicita à Câmara Municipal que seja colocada 
iluminação pública nos acessos às praias do Molhe Leste e do Medão/Supertubos e que 
é um problema que deve ser resolvido com celeridade. Referiu que durante o 
Campeonato do Mundo de Surf aquela zona parece a cidade encantada, pela iluminação 
que tem, e no resto do ano não tem qualquer iluminação. 

- Gostaria de saber o ponto de situação do processo de aquisição de um imóvel 
sito em Atouguia da Baleia, conhecido como loja dos Vala. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
- Numa reunião de trabalho que teve no Pinhal Municipal, em que também 

esteve a Confraria do Pinhal da Nazaré, o engenheiro das florestas, um engenheiro do 
Município, o então Vereador Jorge Abrantes, o encarregado e a proteção civil, a Confraria 
da Nazaré disse que havia ali muita matéria para ele, se quisesse, atuar contra a Câmara 
Municipal, tendo ele respondido que não, porque não estava ali para esse efeito, mas as 
situações detetadas na altura continuam. 

- Gostaria que os trabalhadores da empresa que faz a extração de resina no Pinhal 
Municipal do Vale Grande estivessem identificados. 

- No Pinhal Municipal do Vale Grande não está a ser cumprida a legislação sobre 
a extração de resinas, nomeadamente na altura de colocação das bicas, no diâmetro dos 
pinheiros e na sua idade, não havendo fiscalização por parte do Município. 

- Leu atentamente o comunicado da Câmara Municipal à população, sobre a falta 
de médicos no concelho de Peniche, que está razoavelmente bem escrito, mas o problema 
não é só a falta de médicos, porque a extensão de Ferrel da Unidade de Saúde Familiar 
só não está fechada porque a Freguesia paga à trabalhadora administrativa e, durante um 
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mês, pagou o transporte do médico entre Peniche e Ferrel. 
- Durante o seu primeiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia de 

Ferrel, o Município comparticipava nas despesas das freguesias com as celebrações de 
comemoração do 25 de abril de 1974. Atualmente não existe qualquer comparticipação, 
o que é de lamentar, não tendo a presidência da Câmara Municipal comunicado essa 
decisão. 

- Relativamente a um processo anteriormente referido, referente à aquisição de 
um terreno sito em Peniche, a Câmara Municipal já assumiu outros compromissos para 
aquisição de terrenos e não sabe se o Município tem uma fábrica de dinheiro. Espera que 
a Câmara Municipal dê prioridade à aquisição de terrenos em Ferrel, considerando os 
compromissos que assumiu com a população de Ferrel. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- Agradecia a informação prestada sobre o processo de revisão do PDM, mas 

lamentava que apenas tenha sido entregue um cronograma da primeira fase, quando o 
que foi pedido foi, em outubro, e reiterado nas sessões da Assembleia Municipal 
subsequentes, foi um cronograma do processo de revisão, isto é, para além dos prazos 
previstos para os estudos de caracterização, queria também os prazos para a apresentação 
das propostas, a previsão da próxima reunião da Comissão de Acompanhamento, etc., o 
que falta. 

- Não foi entregue a informação sobre os custos do processo de revisão do PDM, 
os já despendidos e os previstos. 

- Tendo em conta a informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara, na 
última sessão da Assembleia Municipal, de que foi contratada uma empresa externa para 
coordenar a revisão e, consequentemente, uma reestruturação da equipa interna, leva-a 
a julgar que houve o reconhecimento da presidência da Câmara Municipal, da Coligação 
Democrática Unitária, de que algo tinha de mudar, dada a falta de resultados ao fim de 
três anos, pelo que se torna mais oportuna a atualização dos documentos e a entrega dos 
elementos já citados aos membros da Assembleia Municipal. 

- Gostaria de saber o ponto de situação da aplicabilidade do Regulamento 
Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo 
no Concelho de Peniche, nomeadamente a criação de locais para a prática do 
autocaravanismo, previstos no artigo 13.º, assim como de outras medidas recomendadas 
pela Assembleia Municipal, e se já houve, por parte de privados, propostas para a criação 
de espaços destinados à pernoita de autocaravanistas. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Referiu a importância de se desenvolver o processo da segunda fase da 

recuperação do fosso da muralha de Peniche, nomeadamente para que tudo esteja 
preparado para, caso haja a abertura de candidaturas, o Município possa candidatar a 
obra aos fundos comunitários e não acontecer o que aconteceu com outros processos, 
como o do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

Disse que, independentemente de uma candidatura, há que saber o que se quer 
para o local e o assunto tem de ser debatido, para um bom ordenamento do território, 
para o desenvolvimento do turismo e para embelezar aquele espaço, não só para quem 
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visita Peniche, mas também para quem mora em Peniche. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Relativamente aos cuidados de saúde no concelho de Peniche, disse que: 
- A Assembleia Municipal se deve regozijar pelo comunicado que a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, sobre os cuidados de saúde no concelho de 
Peniche; 

- A saúde é um assunto que gera consensos políticos no concelho, mas está no 
momento de aprofundar o que fazer, que medidas devem ser tomadas; 

- Em sua opinião, a Assembleia Municipal deveria subscrever a tomada de 
posição da Câmara Municipal; 

- Está no tempo de a Comissão Municipal da Saúde voltar a reunir, porque as 
coisas estão a agravar-se; 

- O Serviço Nacional de saúde está a ser destruído, umas vezes à peça outras 
vezes de uma forma encapotada, com consequências para os cidadãos, nomeadamente 
os trabalhadores do setor e as pessoas de baixos recursos que necessitam do atendimento 
dos médicos de família; 

- Recorda que mais de 50% da população do concelho de Peniche não tem médico 
de família; 

- É assustador o que se passa no Centro de Saúde de Peniche; 
- Quem tem recursos financeiros pode ir a um médico particular e parece-lhe que 

a oferta de médicos particulares em Peniche se vai alargar; 
- Deve haver a preocupação para que as pessoas mais vulneráveis do concelho 

tenham o acesso à saúde a que têm direito, para lhes dar dignidade de vida; 
- Quem tiver contacto com este tipo de população apercebe-se que hoje se abdica 

de outras coisas da área da saúde em prol do que, para a maior parte das pessoas, é 
essencial; 

- Sente que a qualidade da saúde está pior; 
- Ainda hoje foi ao hospital e sente uma degradação, inclusive na contratação de 

pessoal, desde auxiliar aos médicos; 
- Houve médicos que optaram por se aposentar mais cedo para não serem mais 

penalizados, porque, cada ano que passa, os trabalhadores são mais penalizadas na 
aposentação; 

- A situação é preocupante e tem de se aprofundar o que se quer neste campo, 
não é só dizer que se quer mais valências e médicos; 

- O Município tem o dever de criar condições para que os munícipes tenham 
melhores condições de acesso à saúde; 

- Por vezes, as coisas correm mal nos cuidados primários e urgentes porque não 
existem as condições para dar as respostas necessárias; 

- Sugere que se reative a Comissão, para que se possa ver o que é possível fazer; 
- Se não houver respostas do Município, não tem dúvidas de propor aos restantes 

membros do executivo da sua Freguesia que seja a Junta de Freguesia de Peniche a 
avançar; 

- É necessário que se tomem medidas, senão, como presidente de junta de 
freguesia, começa a relatar as coisas de que tem conhecimento; 

- Este é um pacto que tem funcionado bem, independentemente das posições 
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político-partidárias de cada um, mas há que estender as preocupações, porque não se 
quer um hospital e um centro de saúde piores. 

Disse, ainda, que: 
- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel disse que o Município tem 

adquirido prédios para todas as freguesias do concelho, mas o terreno sito na Rua 
General Humberto Delgado e Travessa do Galhalhaz, em Peniche, é muito específico, que 
está localizado junto de diversos equipamentos que necessitam de estacionamento, e, 
caso o Município não o adquira agora, poderá perder a oportunidade de o adquirir e a 
Câmara Municipal não pode impedir o atual proprietário de o vender. 

- Também os prédios sitos na banda nascente da Rua 13 de Infantaria, em 
Peniche, têm de ser adquiridos, para um melhor funcionamento daquela rua, assim como 
os prédios necessários à construção do parque central da cidade, na zona da Fonte Boa, 
mas não existe uma urgência nestas aquisições. 

- Não concorda com o senhor Paulo Balau em relação aos projetos. 
- Todos estão preocupados com o fosso da muralha de Peniche e gostava mais 

que a obra de recuperação não tivesse duas fases e tudo tivesse sido feito de uma só vez. 
- Na Junta de Freguesia de Peniche existem muitas prioridades, a grande 

dificuldade é definir o que fazer em primeiro lugar, tal como acontece com a presidência 
da Câmara Municipal. 

- Aceita que a Assembleia Municipal faça uma reunião temática com a Câmara 
Municipal sobre o que fazer na envolvente do fosso da muralha. 

- Há ideias que não se devem divulgar, para que não se percam ou se tornem 
mais dispendiosas de executar. 

- É fácil ter posições para agradar. 
- Tem uma preocupação permanente na gestão da sua Freguesia, que é tentar 

ganhar o máximo possível de dinheiro na gestão para poder fazer mais. 
- Concorda com alguma contenção para se perceber o que é possível candidatar 

ao Portugal 2020, seja a biblioteca, o fosso, etc., e que depois se discuta. 
- Não deve ser só a presidência da Câmara Municipal e os técnicos do Município 

a discutir assuntos essenciais para o concelho. 
- Regozija-se pelas obras que estão a ser realizadas no Filtro de Peniche de Cima, 

não obstante existirem alguns pormenores que faria de maneira diferente. 
- Regozija-se, também, por ter sido aprovada a candidatura para a reabilitação de 

casas do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, lamentando, contudo, que não se tenha 
construído um bairro novo. 

- É necessário que, em breve, se proceda a uma candidatura para a reabilitação 
de mais casas do Bairro Senhor do Calvário. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Balau, sobre a elaboração de projetos e as 

candidaturas ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020, disse que: 
- Todos já perceberam o sentido que foi dado ao Portugal 2020, todos sabem quais 

são as frentes onde a presidência da Câmara Municipal está a trabalhar, todos sabem as 
prioridades que são consensuais e todos sabem da limitação da capacidade financeira do 
Município para, indefinidamente, poder assumir alguns compromissos; 

- Vai realizar-se, no dia 26 de maio, uma reunião temática da Câmara Municipal 
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que será aberta aos senhores presidentes das juntas de freguesia, pelo que fica, desde já, 
o convite; 

- Nessa reunião, tentar-se-á, de forma objetiva, dar a conhecer o que se sabe, que 
é muito pouco, relativamente ao que seria desejável; 

- Neste processo, a exemplo dos outros quadros de programação financeira, há 
um ano ou dois que são para esquecer, que são 2014 e 2015; 

- Nessa reunião, porque existe uma equipa interna que está a acompanhar o 
processo, irá partilhar-se e equacionar as possíveis frentes que estão detetadas e, 
eventualmente, dizer onde é que o Município tem condições e dinheiro para desencadear 
o processo dos projetos; 

- No quadro dos Investimentos Territoriais Integrados, que é desenvolvido no 
quadro da Comunidade Intermunicipal do Oeste, há uma candidatura que é apresentada 
pela Oeste CIM e que o Município tem vindo a trabalhar, com valores extremamente 
reduzidos, o que justifica a necessidade da reprogramação já proposta por alguns 
partidos; 

- Relativamente ao quadro dos Investimentos Territoriais Integrados há um 
conjunto de fichas de projeto de trabalho que têm vindo a ser colocadas pelo Município, 
sendo o joker o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

- Solicita ao senhor Paulo Balau que não coloque no mesmo tacho o fosso da 
muralha de Peniche e o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

- No quadro dos Investimentos Territoriais Integrados o que são prioridades 
estabelecidas pela presidência da Câmara Municipal tem a ver com prioridades 
obrigatórias que são estabelecidas e existem três domínios em que se está a trabalhar: os 
equipamentos de educação, a eficiência energética e coisas mais residuais ou projetos 
comuns no quadro da Oeste CIM; 

- No domínio da eficiência energética entram investimentos em estruturas do 
Município, como as Piscinas Municipais ou o Parque Municipal de Campismo e 
Caravanismo; 

- Existe também a política de cidades, de que se sabe muito pouco; 
- Na reunião temática da Câmara Municipal, face à tipologia de operações 

definidas, ver-se-á o que se quer incluir, para desenvolver projetos que vão ao encontro 
da sua elegibilidade; 

- A Biblioteca Municipal é uma vertente e a sua conclusão é uma das coisas que 
a presidência da Câmara Municipal pretende verificar da sua inclusão, porque faz 
sentido, nos poucos recursos que se tem, dar prioridade ao investimento na elaboração 
de novos projetos para que estes correspondam às novas exigências legais; 

- O fosso da muralha de Peniche não é um projeto da exclusividade do 
Município, mas sim com a Docapesca; 

- Ainda não há por parte da Docapesca o conhecimento de como vai arranjar os 
meios financeiros para intervir no fosso da muralha; 

- O programa Mar 2020, que dará sequência ao Promar, ainda não está aprovado, 
existindo a indicação de que está direcionado para as questões da pesca e da aquacultura; 

- O prolongamento do esporão perpendicular ao molhe Oeste tem sido uma das 
insistências do Município nas reuniões com a Docapesca e com o senhor Secretário de 
Estado; 
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- Os portos de pesca que são geridos pela Docapesca têm de ter uma função de 
estimulação da atividade empresarial e na náutica de recreio; 

- O Município teve de ter uma grande retração por força da redução dos recursos 
humanos e existe a impossibilidade de suportar determinado tipo de custos com projetos; 

- Foi dada prioridade aos projetos da escola, da biblioteca, do Parque Municipal 
de Campismo e Caravanismo, etc., foram elaborados projetos de coisas que estão a ser 
concretizadas; 

- Não se trata só de elaborar projetos, mas tem de haver capacidade de 
financiamento, de realização, de elaboração de cadernos de encargos, de lançamento dos 
concursos e de avaliação das propostas, tudo tarefas extremamente exigentes; 

- O senhor Rogério Cação disse, em outra sessão da Assembleia Municipal, que 
há, de facto, muita coisa por fazer, mas há também muitas coisas que têm sido feitas; 

- A questão do fosso da muralha está integrada nesta matéria e é um objetivo; 
- Face aos valores reduzidos que possam existir, para a questão da política de 

cidades, é um modelo em que, definida a utilização, os concessionários podem fazer o 
investimento, com infraestruturação feita pelo Município; 

Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João, 
e à senhora Célia Martins quanto ao ordenamento do território e urbanismo, disse que: 

- Compromissos são compromissos, mas esses compromissos em nada podem 
bloquear o desenvolvimento de outros processos; 

- A intervenção que está prevista para o terreno que se localiza entre a Rua 
General Humberto Delgado e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche, foi acolhida por 
unanimidade pela Câmara Municipal; 

- O proprietário quer vender o terreno e, dada a classe de espaços, a Câmara 
Municipal poderá não ter condições para impedir o novo proprietário de ocupar o terreno 
com construções; 

- A Câmara Municipal teve de optar entre ser corresponsável pelo aparecimento 
de uma situação indesejável do ponto de vista urbanístico e do ordenamento do espaço 
ou ter uma atitude pró-ativa; 

- Os compromissos assumidos pelo Município têm sido sempre cumpridos e está 
em curso em Ferrel o cumprimento de um desses compromissos, que é o saneamento; 

- Foram ontem apresentadas, em reunião da Câmara Municipal, a metodologia e 
a equipa em torno das questões do ordenamento e os três domínios que estão a ser 
desenvolvidos em termos de ordenamento que são: a elaboração da revisão do PDM, 
perspetivar uma estratégia de reabilitação urbana e identificar e perspetivar a execução 
de operações urbanísticas estratégicas e/ou estruturantes; 

- Para Ferrel, foi elaborado um pré-desenho, também apresentado ontem à 
Câmara Municipal; 

- A proposta para Ferrel procura resolver um conjunto de situações, entre elas o 
tráfego de passagem, e cria uma zona que foi denominada o rossio de Ferrel, que engloba 
um terreno, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel; 

- Está na fase de adjudicação o processo para a aquisição do serviço de avaliação 
do referido terreno, assim como de uma parcela de terreno destinada à ampliação do 
cemitério da Freguesia de Ferrel; 

- Registou os aspetos referidos pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
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Ferrel sobre o Pinhal Municipal do Vale Grande e que o senhor Vice-Presidente 
esclarecerá melhor o assunto, contudo, acha muito estranho que uma confraria possa 
dizer que pode atuar contra a Câmara Municipal, mas tudo bem, a Câmara Municipal cá 
estará; 

- Registou, também, as informações sobre as questões da saúde, não tinha 
conhecimento, porque o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel não informou, 
e ficou sentido quando viu na Internet que a Junta de Freguesia fez isto e aquilo, porque 
gosta que essas dificuldades também sejam partilhadas, para que não haja injustiças ao 
não atuar ou não referir; 

- O financiamento das comemorações do 25 de abril de 1974 é um assunto que 
não tem sido colocado e cada entendida tem desenvolvido as suas iniciativas. 

Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
António Salvador, disse que: 

- O Município está em contacto com a Estamo - Participações Imobiliárias, S.A., 
tendo sido recebido um ofício que explicita com clareza o compromisso de a capela do 
antigo convento de São Bernardino estar enquadrada no protocolo; 

- Em breve realizar-se-á uma reunião entre a presidência da Câmara Municipal e 
a empresa Estamo para discutir diversos assuntos; 

- O Gabinete Jurídico do Município já prestou uma informação sobre o processo 
da regueira do Poço, sita em Atouguia da Baleia, que será presente à próxima reunião da 
Câmara Municipal; 

- Quanto à iluminação pública nos acessos às praias do Molhe Leste e do 
Medão/Supertubos e à cidade encantada, felizmente que existe essa cidade encantada, 
que voltará de 20 a 31 de outubro de 2015; 

- Que bom que é termos a cidade encantada, o Campeonato do Mundo de Surf, 
muito difícil e, portanto, sente-se muito orgulhoso que ele volte a Peniche, apesar de 
haver muitos apetites e muitas ameaças; 

- Pensa que também se devem fazer registos positivos, e o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia nem sempre o tem feito;  

- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel também não referiu o 
trabalho que está a ser executado no saneamento da vila de Ferrel; 

- É bom ouvir palavras de agradecimento e ainda bem que a bancada da 
Coligação Democrática Unitária vai dando alento. Obrigado CDU! 

- A cidade encantada custa zero ao Município de Peniche; 
- Quem retira os rendimentos da praia do Molhe Leste é a Docapesca, com as 

concessões de praia, e é importante que a Docapesca assuma a sua parte, assunto que lhe 
tem sido colocado; 

- Aproveitando a obra de consolidação das arribas de São Bernardino, serão 
colocadas duas luminárias no acesso àquela praia; 

- Deixa uma palavra ao atual Governo da República por ter contemplado, apesar 
da demora, a obra de consolidação das arribas, mas fruto de muita insistência; 

- O processo de aquisição de um imóvel sito em Atouguia da Baleia, conhecido 
como loja dos Vala, será remetido em breve para o Cartório Notarial, para a celebração 
de escritura; 

- Falta definir quais as utilizações a dar ao referido imóvel; 
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- Amanhã, irá assinar com o Governo da República um protocolo no âmbito do 
Aproximar para a criação de Espaços do Cidadão;  

- Inicialmente serão criados dois Espaços do Cidadão no concelho, um na cidade 
de Peniche e outro na vila de Atouguia da Baleia; 

- Estão também contemplados Espaços do Cidadão, numa segunda fase, para as 
vilas de Ferrel e Serra d'El-Rei; 

- Os técnicos do Município já elaboraram o projeto do edifício (loja do Vala); 
- Os referidos técnicos enquanto fizeram esse projeto não puderam fazer outras 

coisas, pelo que agradece compreensão quando não existe resposta pronta às solicitações, 
porque é bom ter em conta as coisas que são feitas e não só o que não é feito; 

- Foi necessário arranjar dinheiro para a aquisição do imóvel, através de um 
empréstimo; 

- A proposta de cofinanciamento na aquisição de uma viatura para a Freguesia 
de Atouguia da Baleia será presente à próxima reunião da Câmara Municipal, se tivesse 
havido dinheiro há mais tempo teria sido mais célere. 

Respondendo à senhora Célia Martins, disse que: 
- Com uma nova contratação de serviços as despesas com a revisão do PDM 

foram reformuladas; 
- Foi tomada a opção de valorizar os recursos do Município na revisão do PDM. 
Agradeceu as palavras do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, 

Henrique Bertino, e acolhe a sugestão do reatamento da Comissão Municipal de Saúde. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, sobre o processo de comparticipação financeira para aquisição de uma viatura 
para a Freguesia de Atouguia da Baleia, disse que: 

- A questão foi abordada por ele com o senhor Presidente da Junta de Freguesia, 
em março, aquando da solução que foi encontrada para o pagamento em atraso; 

- Na altura, referiu que era um assunto que iria a reunião da Câmara Municipal; 
- Em março, recebeu um e-mail da Junta de Freguesia a relembrar o ofício 

anteriormente enviado que, como já referiu, será presente a reunião da Câmara Municipal 
para que seja tomada uma deliberação, para se poder proceder ao pagamento à Freguesia. 

Sobre o Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 
Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche, disse que: 

- O Regulamento está em vigor sem qualquer entrave; 
- Realizou-se uma reunião com todas as forças de segurança envolvidas direta ou 

indiretamente no Regulamento; 
- Foi feita uma avaliação de um conjunto de questões, na presença de uma jurista 

do Município; 
- A presidência da Câmara Municipal propôs à Associação do Casal Moinho a 

construção de um parque de autocaravanas junto ao seu edifício-sede, em terrenos 
municipais, mas ainda não obteve resposta formal; 

- O Município tem feito melhoramentos significativos no interior do Parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo para receber mais autocaravanas; 

- Na cidade existe um outro parque de campismo que tem um espaço reservado 
a apoio a autocaravanas. 
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Sobre a utilização de autocarros municipais pelas participantes na Corrida da 
Mulher, em Lisboa, disse que: 

- Apenas defere os pedidos que lhe chegam, no uso das competências que lhe 
foram delegadas como responsável pelo Pelouro; 

- Não fez qualquer diferenciação entre freguesias; 
- Os primeiros pedidos a chegar, de acordo com as regras que estão estabelecidas, 

podem utilizar as viaturas; 
- Não tem conhecimento de que o Município pague determinadas viagens a uma 

freguesia e não pague a outras. 
Relativamente ao Pinhal Municipal do Vale Grande, disse que: 
- Por sua iniciativa, recente, o Departamento de Energia e Ambiente passou a 

fazer reuniões de coordenação quinzenais, há semelhança do que acontece com o 
Departamento de Obras Municipais, com o objetivo de melhorar os serviços; 

- Irá transmitir a questão colocada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Ferrel na próxima reunião com o Departamento de Energia e Ambiente; 

- O procedimento das resinas foi presente e aprovado em reunião da Câmara 
Municipal e não tem qualquer problema; 

- Vai verificar se as questões colocadas, nomeadamente sobre a identificação dos 
trabalhadores da empresa e outras de natureza técnica, estão a ser respeitadas, para, caso 
não estejam, os serviços do Município intervenham; 

- Vai solicitar que os técnicos do Município vão ao Pinhal verificar o que se passa 
e façam uma informação, que será remetida ao senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Ferrel. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Informou que o Tribunal de Contas visou o empréstimo para a aquisição de um 

imóvel sito em Atouguia da Baleia, conhecido como loja dos Vala, e já foi redigido o 
contrato do empréstimo. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que, ao contrário do que disse o senhor Presidente da Câmara, não pôs o 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia e o fosso da muralha no mesmo tacho, quem o fez 
foi o próprio Presidente de Câmara ao fazer essa referência. Esclareceu que não quer criar 
polémicas com ninguém, apenas está a fazer um alerta para que não aconteça o mesmo. 

Referiu que existe outro exemplo, recente, de outra situação que, por não estar o 
processo estruturado de modo a poder ser candidatado, poderá não ser viabilizado, que 
é o da ETAR de Peniche. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Disse que: 
- Não ficou muito elucidado sobre o possível apoio do Município às participantes 

na Corrida da Mulher. 
- Foi em fevereiro que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia enviou à 

Câmara Municipal o e-mail sobre a aquisição de uma viatura. 
- Não foi em termos depreciativos que se referiu à zona de logística Campeonato 
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do Mundo de Surf como cidade encantada, até porque valoriza muito aquele evento, 
apenas lhe custa ver a falta de iluminação naquela zona durante a parte restante do ano. 
Recordou que a EDP é parceira na realização do evento. 

 
Célia Martins (PSD): 
Relativamente ao Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 

Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche, disse que: 
- As suas questões decorrem da preocupação do Partido Social Democrata em 

garantir a aplicabilidade do Regulamento, nomeadamente por se aproximar o período de 
maior procura turística; 

- Como disse o senhor Vice-Presidente, o Regulamento entrou em vigor em 
novembro e não há qualquer impedimento para a sua aplicação, pelo que pergunta ao 
senhor Vice-Presidente se acha que o concelho tem capacidade para acolher todos os 
autocaravanistas nos dois únicos parques e, sendo proibido pernoitar fora desses 
parques, onde está a sinalética para proibir a permanência das autocaravanas na Papôa e 
junto das arribas ou em outro local da cidade e que tipo de fiscalização está a ser feita. 

- Em sua opinião, a aplicação do Regulamento não está a ser feita de forma assim 
tão clara como disse o senhor Vice-Presidente, porque, ao nível da concretização, à 
semelhança do que se tem passado com outros regulamentos, existe um instrumento 
legal que, na prática, é pouco útil na redução de conflitos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Relativamente à questão do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia sobre o transporte das participantes na Corrida da Mulher, disse que: 
- Quem tem tratado da participação é o Núcleo de Peniche da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, mas este ano, por dificuldades de agenda, porque estão muito 
empenhados em outras atividades, solicitaram o apoio da Junta de Freguesia de Peniche, 
tendo esta solicitado o apoio do Município com a disponibilização de dois autocarros; 

- O Município apenas pode disponibilizar um autocarro e a Freguesia pagará ao 
Município as despesas, como faz sempre; 

- Será a Freguesia a pagar o aluguer do outro autocarro que é necessário. 
Relativamente à iluminação na zona do Molhe Leste, disse que: 
- A iluminação pública tem se ser distribuída equitativamente por todos; 
- Na cidade de Peniche há situações muito graves, como na zona do Vale Verde; 
- Deverá ser feito um levantamento de todas as situações de carência de 

iluminação, para todos, em consciência, decidirem o que é mais justo. 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Perguntou qual o ponto de situação do processo do Centro Escolar de Atouguia 

da Baleia. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o senhor Pedro Barata, quando participou numa sessão da Assembleia 

Municipal na qualidade de Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, agradeceu a obra 
realizada pelos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento em Ferrel e 
informou que a Freguesia de Ferrel está a pagar à trabalhadora administrativa que está 
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na Extensão de Saúde de Ferrel. 
Apresentou à Câmara Municipal as recomendações que a seguir se transcrevem: 
«Recomendação n.º 1 
O Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal recomenda que, a curto prazo, 

todos os funcionários que realizam trabalhos na via pública recebam equipamento adequado para 
a execução dos mesmos, sejam eles funcionários do quadro de pessoal da CMP, SMAS ou em 
regime de contrato de inserção emprego (CEI). 

Recomendação n.º 2 
O Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal recomenda que seja criada 

uma solução viável e concreta para dar utilização à Escola do 1.º ciclo do Casal da Vala. 
Recomendação n.º 3 
O Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal recomenda que, num próximo 

Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL) seja contemplado, 
no mínimo, um estagiário na área da informática, tendo em conta a escassez nesta área nos quadros 
do Município, apesar do bom trabalho efetuado pelos recursos humanos existentes nesta mesma 
área. 

Recomendação n.º 4 
O Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal recomenda que seja 

averiguada a situação do Convento de São Bernardino à venda na Bolsa Nacional de Terras do 
Ministério da Agricultura e do Mar e que seja garantida que a Igreja possa continuar aberta ao 
culto para a população daquela localidade. 

Recomendação n.º 5 
O Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal recomenda a atualização no 

sítio da internet do Município do Relatório/Diagnóstico Social do CLAS, com carácter de urgência, 
para que se possa ter acesso ao relatório mais recente. 

Recomendação n.º 6 
O Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal recomenda que sejam 

asfaltadas as ruas estipuladas em Orçamento de 2015 na Freguesia de Ferrel, antes do verão, tendo 
em conta: 

1) o estado de degradação atual de algumas vias públicas; 
2) a aproximação da época balnear; 
3) a aproximação da Festa em honra de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel.» 
Felicitou a Câmara Municipal pelo evento As Rendas de Bilros vão à Escola. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara: 
- Já existem obras previstas para as praias do concelho? Para que não aconteça o 

que aconteceu no ano passado, nomeadamente nas escadas de acesso aos areais. 
- Quando será reposta a iluminação no pontão de acesso à ilha do Baleal? 
- Quando será reconstruído o pontão de acesso à ilha do Baleal? 
- Está prevista alguma intervenção para a escada da Casa da Rocha, na ilha do 

Baleal? Disse que a estrutura está perigosa e sem sinalização de perigo. 
- Qual o ponto de situação do processo de ampliação do cemitério da Freguesia 

de Ferrel? 
- O que aconteceu hoje de manhã na ponte rodoviária de acesso ao Largo do 

Município, em Peniche, não preocupa o senhor Presidente da Câmara? 
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Disse que o senhor Presidente da Câmara não consegue responder às questões 
que lhe são colocadas e, por isso, esteve uma hora a falar do Portugal 2020, em vez de dar 
respostas aos membros da Assembleia Municipal. 

Lembrou que, há dois meses, disse em sessão da Assembleia Municipal que não 
tinha o cartão de membro da Assembleia Municipal atualizado e, não obstante já ter 
entregado uma fotografia nos serviços do Município, ainda não recebeu o cartão. 
Perguntou se o Município não tem cartões de identificação para entregar aos autarcas e 
aos trabalhadores. 

Solicitou que o senhor Presidente da Câmara responda às questões que lhe são 
colocadas na Assembleia Municipal, o que pode fazer por escrito. 

Disse que também não recebeu resposta à questão que colocou sobre o 
pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores do Município no mês de janeiro. 

Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que seja pontual nas suas respostas e 
que não ande a divagar para desculpar algumas situações que não têm feito. Disse que é 
verdade que têm feito muitas coisas, mas também é verdade que têm falhado muitas 
coisas. 

 
Marcelino Pereira (PSD): 
Solicitou um ponto de situação da iluminação e do acesso pedonal à ilha do 

Baleal. 
Solicitou informações sobre um espaço, situado nos Casais do Baleal, a nascente 

da Avenida da Praia, junto ao posto de transformação da EDP, que foi organizado pela 
Câmara Municipal e serve de parque de estacionamento provisório desde há uns anos, 
nomeadamente se é intenção da Câmara Municipal continuar a utilizá-lo como parque 
de estacionamento e, em caso afirmativo, gostaria de saber a que se deve a falta de zelo e 
se a Câmara Municipal tem conhecimento de que o espaço está a tornar-se um depósito 
de entulho. Perguntou, ainda, se foi pago algum valor aos proprietários pela utilização 
do espaço ou se existe apenas acordo a título de empréstimo. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- As intempéries do ano passado deixaram mazelas, nomeadamente em Peniche 

de Cima, e a Câmara Municipal aceitou o desafio de se substituir à Agência Portuguesa 
do Ambiente e lançar concursos; 

- Para esses concursos foram necessários projetos, que foram executados pelos 
serviços do Município ou por empresas contratadas para o efeito; 

- Relativamente à recuperação do pontão de acesso à ilha do Baleal, está em 
audiência prévia a intenção de adjudicar a obra; 

- Relativamente a enrocamentos, teve de ser elaborado um segundo concurso, 
por o valor base ser insuficiente para as empresas que concorreram, o que obrigou a um 
ajustamento ao Orçamento Municipal; 

- A preparação da época balnear já começou há algum tempo, o que é visível pela 
limpeza das praias, que é feita pelo Município, não obstante ser a Agência Portuguesa do 
Ambiente a receber o pagamento das concessões de praia; 

- Desconhecia a situação, ocorrida hoje, na ponte rodoviária de acesso ao Largo 
do Município, em Peniche, referida pelo senhor Américo Gonçalves, contudo o problema 
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está identificado pelo Município e pela Docapesca. Irá incluir o assunto na agenda da 
próxima reunião que tiver com a Docapesca; 

- Pede desculpa ao senhor Américo Gonçalves pelo atraso na emissão do cartão 
de identificação como membro da Assembleia Municipal; 

- Está a aguardar que o Gabinete de Comunicação e de Relações Públicas 
apresente uma proposta de modelo de cartão; 

- O valor pago pelo Município em horas extraordinárias no mês de janeiro é 
idêntico ao pago nos outros meses do ano; 

- Será remetia ao senhor Américo Gonçalves a relação das horas extraordinárias 
pagas em cada um dos meses do ano de 2014. 

Respondendo ao senhor Álvaro Amador, disse que: 
- Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, a Câmara Municipal 

está a assegurar que a candidatura ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020 será 
apresentada pela Oeste CIM; 

- O concurso para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia será 
lançado em maio de 2015. 

Respondendo ao senhor Paulo Balau, disse que: 
- Nada está atrasado no processo da ETAR de Peniche e vai dirimir isso em sede 

de Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 
- Considera que a intervenção da ETAR de Peniche, um investimento de 3,2 

milhões de euros, só poderia avançar desde que houvesse a garantia de que se iria obter 
o respetivo financiamento, pelo que rejeita a observação do senhor Paulo Balau. 

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
- Admite não ter tomado nota do agradecimento do senhor Pedro Barata; 
- Existem equipamentos de trabalhos, mas a rotação dos trabalhadores em regime 

de Contrato Emprego-Inserção é muito maior do que a presidência da Câmara Municipal 
desejaria e não é fácil corresponder com o vestuário necessário; 

- A gestão dos recursos humanos do Município é uma competência do Presidente 
da Câmara Municipal e a avaliação das áreas a integrar nos PEPAL faz parte dessa gestão; 

- Foram definidas as áreas prioritárias a integrar nos PEPAL e pedido à Câmara 
Municipal para se pronunciar sobre o assunto; 

- Terá de ser tomada uma opção política sobre a possível vocação turística dos 
terrenos do antigo convento de São Bernardino, atualmente definidos no PDM como 
espaços culturais; 

- A alteração da classe de espaços irá criar um valor sobre os terrenos e terá de se 
saber quem vai arrecadar esse valor; 

- A recuperação do piso de algumas ruas de Ferrel é um compromisso assumido 
no Orçamento Municipal, assim como os sanitários do Mercado Abastecedor; 

- Agradece a felicitação sobre o evento As Rendas de Bilros vão à Escola. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha sobre o diagnóstico 
social, disse que: 

- Existe um diagnóstico social de 2004; 
- Posteriormente, foi aprovado pelo Conselho Local de Ação Social um diagrama 
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com ligação à Magna Carta, um documento estratégico, que permite definir os caminhos 
para a parte social; 

- Já decorreram várias coisas após esse planeamento, nomeadamente a questão 
do GPS, o Plano Gerontológico, o insucesso escolar, a habitação social, os equipamentos 
sociais, os projetos ligados à dependência e que se aguarda da Segurança Social que 
avance com o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, respondendo a uma questão do senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- Não houve praias com passagens de peões elevadas ou suspensas por 

responsabilidade do Município; 
- O que aconteceu é que, a Câmara Municipal, a exemplo de outras câmaras 

municipais, teve de apresentar candidaturas que foram objeto de atraso, por haver 
indefinição relativamente aos termos das candidaturas; 

- As obras só poderiam ser executadas se as candidaturas estivessem claras para 
serem apresentadas, o que não era o caso, por isso, a Câmara Municipal teve de fazer a 
candidatura e executar o trabalho. 

Sobre a intervenção do senhor Álvaro Amador, disse que: 
- Foi feito o trabalho que se impunha sobre o Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia; 
- A minuta do contrato de execução já foi aprovada pela Câmara Municipal; 
- Está a decorrer a apreciação pública do loteamento. 
Relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
- É muito raro a Câmara Municipal começar alcatroamentos antes em abril e que 

o asfaltamento das ruas de Ferrel é um objetivo a executar, para começar antes do verão; 
- Não faz sentido estar a discutir a utilização a dar à EB1 do Casal da Vala porque 

ainda não há a decisão final do tribunal. 
Relativamente à intervenção da senhora Célia Martins, sobre o Regulamento 

Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo 
no Concelho de Peniche, disse que: 

- O Regulamento está em vigor; 
- Houve reunião com as entidades, conforme já tinha informado; 
- O Município ficou de fazer a divulgação pelos meios que são da sua 

responsabilidade; 
- A Associação respetiva foi informada; 
- Admite que falta colocar alguns sinais. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Marcelino Pereira, disse que: 
- O espaço que está a ser utilizado como estacionamento, nos Casais do Baleal, 

foi objeto de um contrato de arrendamento entre o Município e os proprietários; 
- Vai solicitar ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro de Higiene e 

Limpeza, que mande preparar o terreno para o verão; 
- O facto de os trabalhos do PDM e das unidades estruturantes em termos de 

execução terem começado por Ferrel e Baleal inclui a pretensão e já foi apresentada à 
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Câmara Municipal um pensamento, já muito avançado, relativamente àquele espaço que 
é de vocação turística e que tem alguns desafios; 

- Toda aquela zona está a ser estudada, também na componente viária, com 
possibilidade de retirar o trânsito passante da vila de Ferrel; 

- O planeamento está todo orientado e começou-se por Ferrel com esta nova 
equipa. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que, como é do conhecimento da presidência da Câmara Municipal e da 

Junta de Freguesia, a terra que está no referido espaço de estacionamento dos Casais do 
Baleal está lá provisoriamente. 

 
Marcelino Pereira (PSD): 
Disse que: 
- Não tem nada contra aquele parque de estacionamento, mas, mesmo sendo 

provisório, poderia ser um espaço mais bem organizado e sinalizado para ser uma 
melhor alternativa ao estacionamento no Baleal; 

- Deveria ser exigido aos cidadãos o respeito pelas regras de trânsito; 
- Deveria ser feita alguma pressão junto das autoridades competentes para evitar 

que as pessoas estacionem na via pública e outros estacionamentos desgovernados; 
- Se as alternativas de estacionamento, mesmo sendo provisórias, se forem 

credíveis poderá exigir-se que as pessoas deixem de fazer determinados atropelos; 
- Além de poder causar problemas de segurança, o espaço causa um impacto 

negativo às pessoas que vêm de fora; 
- Não pretende criticar mas abordar o assunto no sentido positivo; 
- Já que o espaço existe, deve ser melhor aproveitado, organizando-o, 

sinalizando-o e exigindo dos utilizadores o cumprimento das regras. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Marcelino Pereira, disse que: 
- A presidência da Câmara Municipal regista, sempre de forma acolhedora, 

aquilo que é dito; 
- Aquele espaço foi criado para constituir uma alternativa de estacionamento; 
- Alguns dos temas colocados à nova Comandante do Posto Territorial da 

Guarda Nacional Republicana de Peniche foram hoje aqui abordados, particularmente a 
questão do estacionamento, nomeadamente na ilha do Baleal. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Relativamente à ETAR de Peniche, disse que: 
- O Partido Social Democrata está do lado da solução, e sempre esteve, e 

viabilizará tudo o que for necessário para melhorar as condições de vida dos munícipes 
de Peniche; 

- Mais uma vez, o Município terá de fazer um projeto apressadamente. 
- Se o projeto já estivesse feito, a candidatura não seria ao apoio que vai surgir, 

que obriga a um valor muito mais baixo de candidatura, porque já não há tempo para 
fazer concurso público; 
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- Navega-se à vista, sem planeamento, sem se fazer o trabalho de casa 
atempadamente, e, por isso, aborda tantas vezes o processo do fosso da muralha, para 
que não aconteça o mesmo, ou seja, quando aparecer a oportunidade de candidatura vai 
fazer-se o projeto à pressa. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que rejeita em absoluto as afirmações do senhor Paulo Balau e vai abordar 

o assunto em sede do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Agradece as intervenções dos membros da Assembleia Municipal e as respostas 

da presidência da Câmara Municipal. 
- A questão da ETAR de Peniche não ficou esclarecida e agradece ao senhor 

Presidente da Câmara que venha mais informação à Assembleia Municipal. 
- Solicita ao senhor Presidente da Câmara um ponto de situação sobre o 

Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e 
Caravanismo no Concelho de Peniche, através de uma informação escrita, detalhada, 
relativa às condições de operacionalização. 

- Solicita que estas duas informações sejam apresentadas à Assembleia Municipal 
numa oportunidade próxima e breve. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Deliberação n.º 24/2015: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

que os trabalhos desta sessão prosseguirão no dia vinte e nove de abril de dois mil e 
quinze, 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 e trinta minutos, com dispensa de convocação 
escrita. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 25/2015: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e quarenta minutos do dia vinte e nove de abril, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a primeira reunião da 
sessão ordinária de abril de 2015, 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 
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treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da Mesa assino. 

 


