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ATA  N.º  4/2015 
 

A T A  D A  S E G U N D 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 9  D E  A B R I L  2 0 1 5 :  

 
Aos vinte e nove 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), 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 a Assembleia Municipal de Peniche, para 
continuar os trabalhos da sessão ordinária do mês de abril, iniciada a 28 de abril de 2015, 
concretamente os seguintes pontos da ordem de trabalhos: 

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 
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; 
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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 reunião foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

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

A senhora Anabela Correia Dias (PS) compareceu no decurso da reunião, quando 
decorria a apreciação do ponto um dar ordem do dia, e passou de imediato a participar 
nos trabalhos. 

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. 

Não compareceram à reunião os senhores João Manuel de Jesus Gomes (PS) e 
Natália Susana Colaço Rocha (PS). 

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), 
Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e André Sebastião da Silva Cardoso (PSD), este 
último em substituição da senhora Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

 
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 :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, salientando a situação financeira do 

Município, nomeadamente o aumento das dívidas a terceiros, que se encontra associado 
aos valores que foram assumidos para apoio a diversas instituições particulares de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 29.04.2015  *  Livro 25 * Fl. 90 

solidariedade social, na ordem um milhão e duzentos mil euros. 
Referiu que continua a verificar-se a redução das dívidas a fornecedores e que o 

grau de execução do Orçamento Municipal está de acordo com o programado nas 
Grandes Opções do Plano. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou qual o ponto de situação da apreciação anual que é presumível que se 

faça aos contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de 
freguesia do concelho, porque, com certeza, serão necessárias adaptações. 

Lembrou que o Partido Social Democrata se absteve na votação de todos os 
contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do 
concelho, não por não respeitar o acordo a que se chegou com as freguesias, mas por 
discordar do critério que foi usado para a atribuição das verbas. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o documento que recebeu refere que a dívida do Município a médio e 

longo prazo é de 7 353 574 euros e a dívida a curto prazo é de 1 428 056 euros, o que dá 
um total de 8 781 630 euros, existindo, ainda, os valores de 689 920 euros de empréstimos 
e 31 926 euros de locações financeiras que não entram no total da dívida. Solicitou 
esclarecimentos sobre esta situação. 

Disse que, pelo documento denominado outras dívidas a terceiros, da prestação 
de contas, a 31 de dezembro de 2014, a dívida do PAEL era de 2 081 674,73 euros e, em 
março de 2015, era de 2 589 475,75 euros, sendo um valor inferior em cerca de 600 mil 
euros em relação ao documento que foi entregue sobre a dívida financeira. Solicitou uma 
justificação para estes valores. 

Perguntou o motivo de existirem dívidas a fornecedores com valores de cerca de 
um euro. Sugeriu que os valores irrisórios sejam pagos no momento da compra, para 
facilitar a gestão contabilística. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- A informação do senhor Presidente da Câmara refere algumas reuniões com 

diversas entidades sobre os instrumentos de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária (DLBC) Costeiro e Urbano e solicitou que o senhor Presidente da Câmara 
especificasse mais o assunto; 

- A mesma informação refere também uma reunião do senhor Presidente da 
Câmara com a empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A. e 
perguntou qual o teor dessa reunião; 

- No dia 23 de março de 2015, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
uma proposta do Partido Social Democrata, para a elaboração de um plano de 
arborização para o concelho de Peniche, decisão que lhe agrada e espera que não fique 
esquecida, pelo que gostaria de saber se já houve algum desenvolvimento no processo e 
qual o próximo procedimento a efetuar. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, sobre a reunião com a ESIP, disse que: 
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- Tem contactos periódicos com a empresa, presenciais e telefónicos; 
- Deslocou-se às suas instalações, naquele dia, por lhe ter sido colocado um 

conjunto de questões, extremamente positivas; 
- A intervenção da senhora Mariana Rocha, na reunião de ontem, está alinhada 

com a conversa que teve com os representantes da empresa; 
- Ontem também se falou sobre a crise na pesca de cerco, particularmente na 

pesca da sardinha; 
- Esta crise está a criar problemas ao nível do aprovisionamento da própria 

fábrica, tendo a empresa criado mais uma linha de produção, destinada a trabalhar o 
atum; 

- Os responsáveis pela fábrica informaram da criação dessa linha de produção e 
da instalação de um sistema de exaustão de fumos e odores da fábrica, que serão 
canalizados para uma torre de desodorização; 

- Com a criação da nova linha do atum, há a necessidade de aumentar a 
capacidade de armazenamento, pelo que a empresa pretende construir mais um 
armazém; 

- A empresa pretende adquirir dois atuneiros, o que também justifica a ampliação 
do espaço de armazenamento; 

- É também pretensão da empresa deslocar o espaço dos depósitos de recolha de 
resíduos para um terreno que é propriedade do Município, sendo um assunto que terá 
de ser objeto de apreciação em reunião da Câmara Municipal; 

- Em resumo, na reunião que teve com a empresa ESIP, tomou conhecimento dos 
investimentos que a empresa pretende fazer e das dificuldades ao nível do abastecimento 
da matéria-prima da fábrica, nomeadamente com a sardinha, e o uso do atum. 

Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, sobre os instrumentos de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) Costeiro e Urbano, disse que: 

- Os concursos para os DLBC foram dos primeiros a ser lançados; 
- Existem também DLBC para as questões rurais; 
- O DLBC Costeiro é a continuação do Grupo de Ação Costeira do Oeste (GAC 

Oeste); 
- A Lourinhã e Torres Vedras também apresentaram uma candidatura, para 

Lourinhã e Torres Vedras, sendo que essa área também está incluída no DLBC Costeiro 
do Oeste; 

- O DLBC Costeiro do Oeste inclui diversas empresas e os municípios de Nazaré, 
Peniche, Óbidos, Alcobaça e Caldas da Rainha; 

- O GAC Oeste só incluía os municípios de Peniche e Óbidos, para além de 
empresas e institutos; 

- O DLBC Costeiro do Oeste está aprovado condicionadamente; 
- O DLBC Urbano do Oeste engloba sete concelhos: Peniche, Caldas da Rainha, 

Nazaré, Alcobaça, Alenquer, Óbidos e Torres Vedras; 
- Os resultados do concurso já saíram e só foram aprovados DLBC Urbanos nas 

regiões de Lisboa e do Algarve; 
- As restantes candidaturas não foram aprovadas, por um critério que tem a ver 

com a orientação política que foi definida; 
- As candidaturas aos DLBC Costeiro e Urbano foram protagonizadas pela 
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Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche em conjunto com um número 
significativo de parceiros; 

- As candidaturas do Oeste ao DLBC Rural foram chumbadas com a formulação 
de que excedem a população abrangida; 

- A Freguesia de Peniche foi incluída no DLBC Rural, o que muito o admirou; 
- A Líder Oeste vai reformular a candidatura ao DLBC Rural, retirando a 

Freguesia de Peniche, porque é excêntrica a essa componente rural. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, respondendo à questão do senhor Ademar Marques sobre os contratos de 
delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do concelho, 
disse que: 

- A presidência da Câmara Municipal pretendia que o assunto fosse presente à 
sessão de abril da Assembleia Municipal, mas não foi possível, porque as juntas de 
freguesia não entregaram os documentos dentro dos prazos estabelecidos; 

- Só na sua sessão de junho é que a Assembleia Municipal poderá avaliar a 
execução dos contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas 
de freguesia do concelho; 

- Em termos financeiros, o pacote para as freguesias foi o maior de sempre; 
- A presidência da Câmara Municipal está a trabalhar com as juntas de freguesia 

a celebração de contratos de execução de obras, nomeadamente com a Junta de Freguesia 
de Peniche para reabilitação de casas de habitação social. 

Relativamente ao plano de arborização para o concelho de Peniche, referido pelo 
senhor Paulo Rodrigues, disse que, em outubro de 2014, aquando da apresentação de um 
conjunto de medidas relativas ao tratamento e abate das palmeiras e da rearborização, 
esta questão já tinha sido debatida e aprovada pela Câmara Municipal. Acrescentou que, 
mais tarde, o Partido Social Democrata apresentou uma proposta para desenvolvimento 
de um plano, o qual a Câmara Municipal se comprometeu a desenvolver. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente ao plano de arborização para o concelho de Peniche, referido pelo 

senhor Paulo Rodrigues, disse que: 
- A elaboração do plano de arborização para o concelho de Peniche não ficará 

esquecida; 
- A Câmara Municipal foi informada de todo o trabalho que tem sido 

desenvolvido, nos últimos anos, ao nível dos espaços verdes do Município; 
- O Município tem duas arquitetas paisagistas no seu mapa de pessoal, mas uma 

dessas arquitetas paisagistas está afeta a cem por cento ao processo de revisão do PDM e 
a outra encontra-se a gozar uma licença por maternidade; 

- Possivelmente, o Município terá de recorrer a serviços externos para elaborar o 
plano e fazer outros trabalhos que se encontram suspensos. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
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: 
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- A informação financeira é datada de 16 de abril de 2015, não sendo reportada a 
um final de mês tendo em conta a estrutura que vem sendo seguida há vários anos, e a 
impossibilidade de emitir listagem de fornecedores reportada ao final do mês, em data 
diferente desta; 

- Os empréstimos bancários e as locações financeiras a pagar no próprio ano são 
considerados dívida a curto prazo; 

- O valor de 1 428 056 euros de dívida a curto prazo engloba 706 210 de dívida a 
fornecedores, 689 920 euros de empréstimos e 31 926 de locações financeiras; 

- O valor contratado inicialmente no PAEL foi de 3 202 576,21 euros. Como 
algumas faturas não puderam ser consideradas, nomeadamente por a despesa a que 
respeitavam já ter comparticipação de algum programa, esse valor foi reduzido; 

- A data de 24 de março de 2015, indicada no documento denominado outras 
dívidas a terceiros, da prestação de contas, é a data da impressão do documento, sendo o 
valor de 2 081 674,73 euros o saldo inicial da gerência, a 1 de janeiro de 2014, e o valor de 
2 589 475,75 euros o saldo final da gerência, a 31 de dezembro de 2014; 

- No ano de 2014, foi feita uma amortização ao empréstimo do PAEL, prevendo-
se nova amortização, no valor de 235 406,90 euros, em 2015; 

- O plano de pagamentos a fornecedores é feito mensalmente, seguindo diversos 
critérios, sendo o prazo máximo de pagamento de 60 dias, após o vencimento da fatura, 
para os fornecedores que não são do concelho de Peniche, e 30 dias, após o vencimento 
da fatura, para os fornecedores do concelho de Peniche; 

- As faturas de valor inferior a 150 euros são incluídas no plano de pagamento do 
mês em que a fatura for registada, no entanto, existem situações pontuais e que resultam 
de fatores de diversa natureza, que não permitem o pagamento nesse período; 

- A Câmara Municipal constituiu um fundo de maneio, para despesas urgentes e 
inadiáveis, mas que apenas está afeto a algumas rubricas contabilísticas, não podendo ser 
usado para efetuar pagamentos em função do valor; 

- O procedimento, a nível burocrático, para aquisição de bens até 5 mil euros é 
sempre o mesmo, independentemente de o bem custar poucos cêntimos ou um valor até 
5 mil euros. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- A Junta de Freguesia de Peniche entregou, atempadamente, os relatórios 

semestrais relativos aos contratos de delegação de competências da Câmara Municipal 
nas juntas de freguesia do concelho; 

- A Junta de Freguesia de Peniche está a aguardar as conclusões da avaliação 
desses relatórios para saber que novas propostas irá apresentar à Câmara Municipal; 

- A Junta de Freguesia de Peniche está interessada em fazer contratos de execução 
de obras em várias áreas, e não só a reabilitação de casas de habitação social. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que os contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas 

juntas de freguesia do concelho têm a validade de um ano e têm de ser aprovados 
novamente e perguntou se essa aprovação será feita pela Assembleia Municipal na sua 
sessão de junho ou será necessário fazer uma sessão extraordinária para esse efeito. 
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Disse, ainda, que lhe pareceu ouvir na rádio o senhor Vice-Presidente dizer que 
tinha passado novos espaços verdes para manutenção da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, situação que não foi aprovada pela Assembleia Municipal. Solicitou 
esclarecimentos sobre este assunto. 

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

Câmara, respondendo às questões do senhor Ademar Marques, disse que: 
- Relativamente ao balanço, aguarda que os técnicos do Município tenham 

disponibilidade para o acompanhar na avaliação técnica, para depois se fazer a avaliação 
política; 

- O que disse na rádio foi que “hoje mesmo, tivemos uma reunião de trabalho 
com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia em que avaliamos 
a possibilidade de descentralizar mais espaços verdes para esta Junta de Freguesia” e deu 
os exemplos todos: “São Bernardino, Casais do Júlio, Reinaldes, entre outros.”; 

- Os espaços verdes de Consolação também estão incluídos, não os tendo referido 
porque a razão da apreciação deste assunto tem a ver com a Consolação; 

- Esta apreciação será feita durante o mês de maio, indo a reunião da Câmara 
Municipal assim que estiver concluída e poderá vir à Assembleia Municipal na sua sessão 
de junho. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, uma vez que a sessão de junho da Assembleia Municipal é 

descentralizada ou descentralizável, se puder ser ir, em vez de vir, seria bom. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a lembrança do senhor Ademar Marques, uma vez que falta realizar 

uma sessão da Assembleia Municipal na vila de Serra d'El-Rei. 
 

2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO 

DAS CASAS DENOMINADAS ABRIGO DOS PESCADORES SITAS NA ILHA DA 

BERLENGA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do segundo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Deu conhecimento do histórico do processo. 
Informou que, na sequência da consulta pública, foram recebidas algumas 

sugestões que já foram analisadas pelos líderes dos grupos municipais. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Este processo, desde que passou para a Assembleia Municipal, parece que 

entrou nos eixos; 
- Na semana passada, numa reunião que tiveram, o senhor Presidente da Câmara 
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deu explicações sobre algumas das reclamações recebidas, o que agradece; 
- Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata 

analisaram as reclamações e entenderam que havia questões que foram suscitadas, 
algumas que iam ao encontro de dúvidas já manifestadas pelo Partido Social Democrata, 
que lhes parece que podem ter acolhimento no regulamento; 

- Na semana passada, por correio eletrónico, informou os líderes municipais 
desta posição do Partido Social Democrata, uma vez que este assunto foi sempre 
discutido pelos três partidos, procurando o entendimento; 

- Hoje, fez chegar à Mesa da Assembleia Municipal, aos líderes municipais e ao 
senhor Presidente da Câmara as propostas de alteração na sequência da consulta pública 
e que têm a ver com a utilização dos abrigos que são atribuídos, entre maio e setembro, 
aos operadores marítimo-turísticos nos restante meses, porque lhes parece que, numa 
ótica de maximização daqueles espaços, poderiam ser atribuídos aos pescadores que não 
são contemplados na lista de abrigos atribuídos, sem prejuízo para ninguém; 

- Deveria ser acolhida a sugestão de que as pessoas que têm outra forma de 
alojamento na Berlenga não deveriam poder candidatar-se e, como há uma comissão que 
verifica os factos que são declarados nas candidaturas, julga que essa comissão poderia 
também avaliar esta questão; 

- No correio eletrónico que enviou, propõe uma alteração ao artigo 4.º, no sentido 
de incluir um n.º 2 que diga: “Os abrigos atribuídos aos operadores marítimo-turísticos 
podem ser atribuídos, entre os meses de outubro e abril, aos pescadores que não forem 
contemplados com os abrigos destinados aos pescadores na ordem que lhes corresponde 
na lista final de atribuição dos abrigos.”; 

- No mesmo correio eletrónico propõe, ainda, uma alteração ao artigo 11.º, 
acrescentando uma alínea h) ao n.º 1, que define os critérios de elegibilidade, que diga: 
“Não tenham outra forma de alojamento na ilha da Berlenga.”; 

- Tem sido sempre posição do Partido Social Democrata não lhe parecer correta 
e razoável a discriminação dos mariscadores; 

- O senhor Presidente da Câmara invocou a razão histórica da criação dos abrigos 
para justificar a exclusão dos mariscadores, mas, para o Partido Social Democrata, essa 
razão não é suficiente; 

- No ano passado, quando foi criada uma comissão eventual para a atribuição 
dos abrigos, foram atribuídos abrigos a mariscadores, o que os leva a duvidar da 
convicção dos próprios utilizadores e utentes dos abrigos da razoabilidade da 
discriminação; 

- Não obstante esta ser a posição do Partido Social Democrata, e foi sempre, face 
a uma dúvida que lhe foi levantada pela senhora Presidente da Assembleia Municipal 
quanto à eventual necessidade de se realizar uma nova consulta pública caso a proposta 
referente aos mariscadores seja aprovada pela Assembleia Municipal, caso a Assembleia 
Municipal considere que tem de haver nova consulta pública, o Partido Social Democrata 
retira a proposta de não exclusão dos mariscadores, porque considera que a urgência da 
aprovação do regulamento se sobrepõe a esta questão; 

- Caso a Assembleia Municipal considere que não há necessidade de nova 
consulta pública, o Partido Social Democrata mantém a proposta de não exclusão dos 
mariscadores; 
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- O Partido Social Democrata propõe que as suas três propostas de alteração 
sejam votadas separadamente. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Recebeu o correio eletrónico do senhor Ademar Marques esta tarde; 
- Na reunião que se realizou com os representantes dos grupos municipais, onde 

foram analisadas as reclamações, ficou com a ideia de que o assunto era pacífico e estava 
concluído; 

- Ficou surpreendido com as alterações propostas pelo senhor Ademar Marques; 
- As posições constantes nas reclamações já eram conhecidas antes da consulta 

pública; 
- São também conhecidas as pressões, ele próprio é pressionado, pode é não ser 

tão pressionável em relação a algumas coisas; 
- Apetece-lhe dizer que o melhor era a Câmara Municipal entregar a gestão das 

casas a quem de direito, que são os pescadores, às organizações de produtores, 
particularmente a AMAP, e ao Sindicato; 

- As casas foram construídas pela Junta Central das Casas dos Pescadores, pelo 
que foram os pescadores que as pagaram, em prejuízo de outros interesses, uma vez que 
o dinheiro que ali foi utilizado não foi investido em outras coisas a que tinham direito; 

- A questão dos mariscadores não pode ser incluída, não estava na proposta e é 
uma questão de princípio; 

- Mariscadores e pescadores não são a mesma coisa; 
- Os mariscadores nunca tiveram casa na Berlenga; 
- A pesca ao robalo e à dourada era a atividade fundamental dos pescadores que 

tinham embarcação na Berlenga; 
- Os operadores marítimo-turísticos chegaram mais tarde; 
- Relativamente à proibição de candidatura a quem tem outra forma de 

alojamento na Berlenga, parece-lhe que os candidatos declaram por sua honra que não 
têm outros alojamentos, pelo que não vê necessidade de se acrescentar mais um ponto; 

- Apesar de parecer lógico e razoável a utilização dos abrigos destinados aos 
operadores marítimo-turísticos por pescadores, nos meses em que aqueles os não 
utilizam, tem algumas dúvidas, porque não entende porque é que os operadores 
marítimo-turísticos têm de parar a sua atividade de outubro a maio; 

- Tem toda a lógica que, com a evolução da tecnologia, os operadores marítimo-
-turísticos tentem aproveitar da melhor forma o facto de se poder utilizar uma casa 
daquelas durante todo o ano e potenciar essa utilização fora da época balnear; 

- Seria uma forma de explorar a Berlenga fora do contexto do verão, aproveitando 
o bom tempo que, por vezes, também se verifica no inverno; 

- Deveria ser formada uma comissão para acompanhamento da utilização das 
casas que iria alertando para situações que possam suscitar a alteração do processo. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que não é a primeira vez que se discute este assunto, que já se conseguiram 

consensos importantes, o que é de saudar, e, neste momento, é importante que a 
Assembleia Municipal tome uma decisão sobre este regulamento. 
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Solicitou que as intervenções dos membros da Assembleia Municipal sejam 
curtas, porque a agenda da sessão é extensa. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que: 
- A questão dos mariscadores não é só ao nível histórico, mas também ao nível 

do enquadramento legal; 
- O Regulamento da Apanha de Percebe Pollicipes Pollicipes na Reserva Natural 

das Berlengas, republicado pela Portaria n.º 232/2011, de 14 de junho, limita a apanha do 
percebe; 

- Estipula o Regulamento que nos meses de janeiro a março e agosto e setembro, 
a apanha do percebe é interdita e que a apanha do percebe apenas é permitida com os 
seguintes condicionamentos: Ser efetuada apenas na faixa entre marés; Ser efetuada 
apenas no período diurno, entre o nascer e o pôr-do-sol; Ser efetuada apenas às terças-
feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, desde que não sejam dia de feriado nacional; etc.; 

- Com estas restrições e limitações à atividade dos mariscadores, tem dúvidas 
quanto à necessidade do uso de um abrigo. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o grupo do Partido Socialista não teve oportunidade de analisar as 

propostas do Partido Social Democrata, contudo não vê qualquer problema quanto aos 
artigos 4.º e 11.º, mas quanto ao artigo 21.º não lhe parece razoável, porque a questão dos 
mariscadores foi bastante falada. Sugeriu que o grupo do Partido Social Democrata 
retirasse a proposta de alteração ao artigo 21.º. 

Leu a declaração que a seguir se transcreve: 
«Abrigos da Berlenga – declaração 
O Partido Socialista teve sempre uma atitude responsável em sede de Câmara Municipal. 

Prova disso é que foram os vereadores do Partido Socialista, passado poucos meses de tomarem 
posse, depois de verificarem a impossibilidade de atribuir os abrigos, propôs a criação de um regime 
excecional para que os pescadores pudessem usufruir daqueles espaços no ano de 2014.  

Os vereadores do Partido Socialista viabilizaram através da abstenção a aprovação do 
regulamento aqui discutido, como tal o grupo do Partido Socialista responsavelmente vai abster-
se na votação nesta assembleia municipal.» 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Não vai comentar a declaração do Partido Socialista, porque não sabe se 

corresponde à verdade dos factos, mas, independentemente disso, não é relevante; 
- O que é relevante, relativamente ao que disse o senhor Henrique Bertino, sobre 

pressões, é que ninguém o pressionou; 
- Em resultado dos contributos recebidos na consulta pública, fizeram uma 

reflexão e algumas das questões que colocou são questões de princípio para o Partido 
Social Democrata; 

- Relativamente à intervenção do senhor Sérgio Leandro, se apenas se estivesse a 
falar da atividade de mariscador em exclusivo, parecia-lhe razoável; 

- O que está em causa é uma discriminação para todos os que exerçam pesca e 
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apanha de marisco, mesmo que a apanha de marisco seja uma atividade complementar; 
- Não lhes parece razoável que se faça uma exclusão por existir a atividade de 

mariscador, mesmo quando esta é em quantidade reduzida; 
- Parece-lhes suficiente o uso do critério da antiguidade, como foi utilizado no 

ano passado; 
- Estão a ser coerentes com o que sempre defenderam em todas as reuniões, ou 

seja, a não discriminação dos mariscadores e que se privilegie o critério da antiguidade; 
- Não há dúvida que o critério da antiguidade é o que tem maior peso e, por isso, 

o Partido Social Democrata se absteve; 
- Entendeu da intervenção do senhor Henrique Bertino que este defendeu o uso 

dos abrigos por turistas, o que não está previsto neste regulamento; 
- Este regulamento prevê o uso dos abrigos pelos operadores marítimo-turísticos 

de maio a setembro; 
- Se os abrigos estão vagos no resto do ano, entende que se pode ajudar três 

pescadores que precisem dos abrigos a ficarem na Berlenga nesses meses; 
- A questão essencial é a urgência do regulamento, pelo que esta se sobrepõe à 

questão dos mariscadores; 
- A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro deveria 

pronunciar-se sobre a necessidade de se proceder a nova consulta pública caso se altere 
o artigo 21.º. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Quando foi feito o artigo para a questão dos operadores marítimo-turísticos, foi 

feito especialmente para salvaguardar os antigos pescadores que, ao reformarem-se da 
pesca, ficavam a fazer visitas às grutas; 

- Quem faz as visitas às grutas é que pernoita na Berlenga, os outros andam para 
trás e para a frente; 

- Os utilizadores dos outros operadores marítimo-turísticos não querem ficar na 
ilha, querem que os barcos rápidos os levem de Peniche para ver a pesca de cerco e voltam 
para Peniche; 

- Espanta-o a intervenção do senhor Henrique Bertino sobre a utilização dos 
abrigos pelos operadores marítimo-turísticos, porque os abrigos são para os pescadores, 
como ele também afirma e tem toda a razão, e parece haver um contrassenso ao defender 
que os operadores marítimo-turísticos devem ocupar os abrigos por mais tempo. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- É uma pessoa de espírito aberto e o que, por vezes, parecem contradições não 

são contradições, conhece é bem demais certas situações de que prefere nem falar; 
- Em relação aos pescadores, não existe tanto a necessidade de ficar na Berlenga 

como havia dantes; 
- Ao falar nas possíveis potencialidades da atividade dos operadores marítimo-              

-turísticos, sabe que é um assunto discutível, mas não contraditório, podendo até ser 
complementar; 

- Todos sabem que até os próprios pescadores, sempre que há alguma 
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oportunidade, podem levar algum amigo a pescar. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Lembrou que este projeto de regulamento tem a montante um protocolo entre o 

Município e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social que define o número 
de abrigos a atribuir aos pescadores e a atribuir aos operadores marítimo-turísticos, o que 
condiciona tudo o resto. 

Leu uma informação dos serviços do Município com o seguinte teor: 
- As propostas de alteração aos artigos 11.º e 21.º implicam uma alteração do 

modelo de avaliação que foi testado e é aplicável, por outro lado, as alterações propostas 
exigem uma revisão global do regulamento para que se garanta a coerência em toda a 
sua estrutura, uma vez que todo o regulamento visa o desenvolvimento de um 
procedimento concursal que carece de ser validado; 

- No que diz respeito ao artigo 11.º, seria necessário explicitar quem comprova a 
alternativa do alojamento e de que forma se comprova; 

- Qualquer das alterações propostas implicam uma nova apreciação pública. 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa disse que: 
- A única alteração que lhe parece que não necessitaria de nova discussão pública, 

é a proposta de alteração ao artigo 4.º, para atribuição de abrigos destinados a operadores 
marítimo-turísticos a pescadores nos meses de outubro a abril; 

- A proposta de regulamento prevê que seja a Câmara Municipal a definir o 
número de abrigos para uma e outra situação; 

- O Protocolo remete a distribuição dos abrigos para o Regulamento; 
- A alteração proposta não se confina apenas ao artigo 4.º, pois tem implicação no 

artigo 31.º e obrigaria a definir-se o procedimento para a troca dos utilizadores; 
- A Assembleia Municipal terá de definir como vai distribuir a proposta pelos 

diversos artigos em que tem implicação e a redação na ligação entre artigos; 
- As outras duas propostas, a serem aprovadas, obrigam a nova discussão 

pública; 
- Qualquer alteração à proposta, obriga a uma revisão de toda a redação e a uma 

reavaliação do modelo, para testar a sua aplicabilidade. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Inicialmente tinha preparado uma alteração ao artigo 31.º, mas achou que não 

fazia sentido alterá-lo, uma vez que este diz que a utilização dos abrigos por pescadores 
é de janeiro a dezembro e que para os operadores marítimo-turísticos é de maio a 
setembro, ou seja, os pescadores podem usar os abrigos entre os meses outubro e abril; 

- O artigo 31.º refere-se ao uso dos abrigos por pescadores ou operadores 
marítimo-turísticos e não aos abrigos destinados a pescadores ou operadores marítimo-          
-turísticos; 

- Não percebe o como é que a sua proposta de alteração ao artigo 11.º altera o 
modelo, porque a sua proposta é só uma clarificação de uma coisa que se dá por 
adquirida, que é o facto de as pessoas não terem outro alojamento na ilha; 
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- Não existe forma de provar o não ter, pelo que não é admissível que se exija 
essa prova; 

- Não se prova que não se tem, tem é de se dizer que não se tem, e a comissão 
poderá validar essa declaração. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Solicitou que o senhor Ademar Marques concretizasse a sua proposta. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que estava a concretizar a proposta o máximo possível e a dialogar com a 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que aquele não era momento para se fazer esse diálogo. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não vale a pena submeter as coisas a consulta pública para depois não 

ser possível alterar o regulamento. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que não lhe parece que seja isso que esteja em causa. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que lhe parece que é isso e que a senhora Presidente da Mesa fará o que 

entender. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que não se podia, naquele momento, estabelecer um diálogo. 
Disse, ainda, que como o senhor Ademar Marques apresentou uma proposta e 

deixou algumas alternativas, solicitava que este concretizasse essa proposta para, depois, 
se proceder à sua votação. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- A proposta é a que foi submetida, com eventuais alterações de circunstância se 

forem consideradas necessárias; 
- Como já foi hábito em outros regulamentos, pode circular um texto final para 

validação; 
- O princípio é o de inclusão dos três abrigos, ou os que vierem a ser definidos 

pela Câmara Municipal, como está no artigo 4.º, com eventual alteração de um outro 
artigo, que ele não encontrou necessidade; 

- Relativamente ao artigo 11.º acha que é de manter a proposta, porque é uma 
questão clarificadora que vem do decurso da consulta pública, não altera nada, porque à 
partida ninguém tem alojamento garantido na Berlenga, é só para clarificar essa questão; 

- Face ao que expôs, mantinha estas duas propostas; 
- Em relação ao artigo 21.º, como disse na sua primeira intervenção, uma vez que 
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se considera que tem de haver uma nova consulta pública, o Partido Social Democrata 
retira essa proposta e fará depois uma declaração de voto. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Perguntou se as propostas seriam votadas em separado e se era possível fazer 

um pequeno intervalo para discussão do assunto dentro do grupo. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que o protocolo celebrado entre o Município e o Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social diz que são x abrigos para pescadores e x abrigos para 
operadores marítimo-turísticos, ou seja, à luz do protocolo não há lugar a que haja x mais 
y de qualquer coisa. Acrescentou que, por essa razão, os valores a pagar são anuais e 
diferenciados entre tipo de utilizador. 

Referiu que a substituição dos utilizadores não é prática, ficando os bens pessoais 
de uns tempos para os outros, assim como as questões associadas à energia elétrica. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o artigo 4.º do projeto de regulamento estipula que a Câmara Municipal 

define anualmente o número de Abrigos adstritos aos pescadores e aos operadores 
marítimo-turísticos. Perguntou se, face à existência do protocolo, este artigo seria 
desnecessário. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que, de acordo com o protocolo, o que se define é o que é para uma coisa e 

o que é para outra, não está explicitado que o mesmo Abrigo pode servir para mais do 
que uma coisa. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a sua dúvida é exatamente essa, porque se o protocolo já define o 

número de Abrigos a atribuir aos operadores marítimo-turísticos e aos pescadores, 
parece-lhe que o artigo 4.º do Regulamento deveria fazer referência ao estipulado no 
Protocolo. 

 
Após um intervalo, de cerca de cinco minutos, a senhora Presidente da Mesa 

submeteu a votação nominal a admissão das propostas apresentadas pelo grupo do 
Partido Social Democrata, tendo as mesmas sido admitidas por maioria, com cinco (5) 
votos contra, dos eleitos do Partido Socialista, e dezoito (18) votos a favor dos restantes 
membros da Assembleia Municipal presentes. 

 
De seguida, usaram da palavra os seguintes membros da Assembleia Municipal: 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o grupo do Partido Socialista votou contra por considerar que as 

propostas já tinham sido admitidas, uma vez que foram discutidas, e não fazer sentido 
estar a admitir propostas que já tinham sido discutidas. 
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Deliberação n.º 26/2015: Submetida a proposta do senhor Ademar Marques 
(PSD) para alteração do artigo 4.º do projeto de Regulamento de Atribuição das Casas 
Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga a votação nominal, de 
braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou rejeitá-la, por maioria, com 
doze (12) votos contra, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária e do senhor 
Américo Gonçalves (PS), cinco (5) abstenções, dos eleitos dos restantes eleitos do Partido 
Socialista (4) e da senhora Maria João Avelar (PSD), e seis (6) votos a favor, dos restantes 
eleitos do Partido Social Democrata. 

 
Deliberação n.º 27/2015: Submetida a proposta do senhor Ademar Marques 

(PSD) para alteração do artigo 11.º do projeto de Regulamento de Atribuição das Casas 
Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga a votação nominal, de 
braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou rejeitá-la, por maioria, com 
doze (12) votos contra, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária e do senhor 
Américo Gonçalves (PS), cinco (5) abstenções, dos eleitos dos restantes eleitos do Partido 
Socialista (4) e da senhora Maria João Avelar (PSD), e seis (6) votos a favor, dos restantes 
eleitos do Partido Social Democrata. 

 
Deliberação n.º 28/2015: Submetido o projeto do regulamento publicado em 

Diário da República, no dia 11 de março de 2015, para apreciação pública, a votação 
nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com onze (11) votos a favor, dos eleitos da Coligação 
Democrática Unitária, e treze (12) abstenções, dos eleitos do Partido Social Democrata (7) 
e do Partido Socialista (5), aprovar o Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas 
Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga, cujo texto aqui se dá por reproduzido e 
se arquiva em pasta anexa ao livro de atas e em nada difere do publicado em Diário da 
República. (Doc. 17/2015) 

 
O senhor Américo Gonçalves (PS) apresentou a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de voto 
Votei contra a proposta apresentada do ponto 4.º e 11.º do grupo do PSD, nesta 

Assembleia, em virtude de os mesmos, no meu entender, não beneficiarem este regulamento. 
Américo Gonçalves.» 
 
O senhor Ademar Marques (PSD) apresentou a seguinte declaração de voto em 

nome do Partido Social Democrata: 
 
«Declaração de Voto 
Regulamento de atribuição dos Abrigos dos Pescadores da Ilha da Berlenga 
Os Deputados Municipais eleitos pelo PSD abstêm-se na votação da proposta de 

Regulamento de atribuição dos abrigos dos pescadores da Ilha da Berlenga na sequência da consulta 
pública com os seguintes fundamentos: 

 - A consulta pública do Regulamento de atribuição dos Abrigos dos Pescadores da Ilha 
da Berlenga gerou diversos contributos relevantes por parte de interessados no processo suscitou 
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diversas questões que os Deputados Municipais consideraram relevantes, algumas das quais 
tínhamos já referido no processo que conduziu à sua aprovação. 

 - Por isso mesmo, o PSD apresentou três propostas de alteração ao Regulamento: 
o -- A primeira, relativa à maximização da utilização dos abrigos, visava que os 

abrigos destinados aos operadores marítimo-turísticos entre os meses de Maio a Setembro, fossem 
atribuídos a pescadores não contemplados na lista final de atribuição de abrigos para os restantes 
meses (Outubro a Abril);  

 Esta proposta foi recusada pelos Grupos Municipais da CDU e do PS, em prejuízo 
dos pescadores que deles beneficiariam, facto que consideramos mais que injustificado, 
incompreensível;  

 Há pelo menos 3 pescadores que poderiam ter abrigos para o exercício da sua 
atividade entre Outubro e Abril que deixam de ter. 

o -- A segunda, relativa à impossibilidade de candidatura de pessoas com outro 
alojamento na Ilha, trata-se de uma questão de bom senso que visa clarificar algo que é evidente: 
alguém que tenha outra forma de alojamento na Ilha da Berlenga não deveria poder candidatar-se.  

 Esta proposta foi recusada pelos Grupos Municipais da CDU e do PS, facto que 
não compreendemos;  

 Esta questão foi discutida antes e deveria ter sido incluída desde o início. Havendo 
hipótese de o fazer agora, é incompreensível que o não seja. 

o -- A terceira, relativa à eliminação da discriminação dos mariscadores, ia ao 
encontro da posição sempre assumida pelo PSD nesta matéria. O PSD não aceita a razão histórica 
invocada pelo Presidente da Câmara Municipal para a exclusão dos mariscadores, até porque, no 
ano passado, a comissão eventual criada para a atribuição dos abrigos fez atribuição de abrigos a 
mariscadores, o que mostra que não está, por parte dos utilizadores dos abrigos, interiorizada esta 
discriminação.  

Além disso, não colhe o argumento de que, pela natureza das restrições da atividade 
de apanha de marisco, não teriam os mariscadores necessidade de abrigos, porque o que está em 
causa é também a discriminação dos pescadores que maioritariamente se dediquem à pesca, a partir 
do momento que apanhem algum marisco como 2.ª atividade, o que pode gerar situações de 
injustiça. 

 Esta proposta acabou por não ser votada uma vez que os Serviços da Câmara 
Municipal consideraram que a sua inclusão implicaria uma nova consulta pública. Dada a extrema 
urgência na aprovação do regulamento, o PSD retirou a proposta, considerando no entanto que 
deve haver lugar a revisão da questão após a primeira atribuição dos abrigos.  

Por isso mesmo, os Deputados Municipais do PSD abstêm-se na votação da proposta, 
esperando que a mesma possa ser melhorada na sequência da consulta pública. 

Peniche, 29 de Abril de 2015 
Maria João Avelar, Ademar Vala Marques, Paulo Balau, Célia Sousa Martins, Paulo 

Rodrigues, Marcelino Pereira, António Salvador» 
 

3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  RELATIVOS À GERÊNCIA DE 2014:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do terceiro ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
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Fez a apresentação dos Documentos de Prestação de Contas do Município de 
Peniche, relativos à gerência de 2014, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria, em 
reunião extraordinária, realizada no dia 18 de abril de 2015. 

 
Marcelino Pereira (PSD): 
Disse que: 
- Relativamente à vertente técnica dos documentos de prestação de contas, nada 

de relevante têm a apontar e querem salientar o profissionalismo dos técnicos envolvidos 
na sua elaboração; 

- No que diz respeito ao Relatório de Gestão, não lhes parece razoável continuar 
a falar na redução das transferências do Orçamento do Estado no ano em que o valor dos 
impostos diretos atingiu o valor mais alto desde 2010; 

- A diferença entre o valor dos impostos de 2010 e o valor dos impostos 
arrecadados em 2014 permite compensar, em cerca de 65 %, a brutal redução de 830 mil 
euros que alegam ter havido em comparação com o orçamento de 2010; 

- Fala-se da evolução desde de 2010 como se este fosse o ano zero e como se, por 
mero capricho dos governos que elaboraram os orçamentos desde então, apenas o 
Município de Peniche tivesse sido penalizado, mas não é assim, todos os portugueses 
sentiram a crise e as medidas que foram necessárias para colocar o país numa trajetória 
diferente; 

- É evidente que também os municípios tinham de a sentir, mas, curiosamente, 
não é dada qualquer enfase ao facto de as transferências do Orçamento do Estado de 2014 
terem crescido face a 2013, sinal de que talvez haja melhores notícias para o nosso futuro 
coletivo, porque é disso que se trata; 

- Relativamente a imposto diretos, relembram que foi este executivo que esteve 
na origem da aplicação da derrama, numa altura em que se deveria fomentar a economia 
local e a criação de emprego, e não penalizar as empresas com novos impostos; 

- Foi também este mesmo executivo que sempre manteve resistência a baixar a 
taxa do IMI, quando poderia utilizar esta ferramenta para aumentar o rendimento 
disponível da população de Peniche; 

- Como, obviamente, têm consciência, uma boa gestão não pode incidir apenas 
na vertente da receita, não podemos continuamente dar enfoque à receita para contrair 
mais despesa, tem de se encontrar um ponto de equilíbrio; 

- Em momentos da economia em que as receitas são mais escassas, temos de ter 
um maior controlo nas despesas; 

- Como sinal positivo, temos uma evolução favorável da dívida a terceiros, 
assistimos a uma diminuição quer do valor em dívida quer dos prazos de pagamento, 
mas temos, uma vez mais, de salientar que isto só foi possível com a imposição e 
intervenção do atual Governo; 

- Foi necessário o Governo intervir, com a criação do PAEL e da Lei do 
Compromissos, fornecendo uma linha de crédito especial para conseguirmos regularizar 
as dívidas vendidas há mais de noventa dias; 

- Como deverão perceber, o objetivo foi aliviar o esforço dos fornecedores e, desta 
forma, dinamizar a economia local, iniciativa esta que a própria Câmara Municipal já 
poderia ter tido; 

- Uma boa gestão não incide apenas na vertente social, na vertente financeira ou 
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na vertente organizacional, e não funciona apenas em momentos bons da economia, 
aplica-se, também, nos maus momentos, em que temos de olhar para além das receitas; 

- O Partido Social Democrata vai abster-se na votação dos Documentos de 
Prestação de Contas e tomou nota daquilo que as contas revelam. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que, depois de ter lido o Relatório de Gestão, salienta as seguintes 

situações: 
- As obras executadas por administração direta, como a construção da Casa 

Mortuária de Peniche, uma ambição de muitos anos que, finalmente, ficou pronta; o início 
da construção dos estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque Municipal de 
Campismo e Caravanismo; a construção, ainda em curso, do Fórum Multiusos de Serra 
d'El-Rei; a reabilitação do Bairro Senhor do Calvário e do Bairro do Vale Verde; entre 
outras; 

- Ao nível da educação, as intervenções feitas na EB 1 da Serra d'El-Rei, na EB 1 
de Atouguia da Baleia e na EB 1 de Ferrel. Acrescentou que lhe parece que a educação é 
um ponto fundamental para o desenvolvimento do país e tem uma importância acrescida 
neste momento; 

- As 120 mil refeições escolares que foram distribuídas às crianças do ensino pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, assim como as treze bolsas de estudo 
atribuídas aos jovens de Peniche que frequentam o ensino superior; 

- Ao nível do desporto, o êxito crescente da Corrida das Fogueiras e da Corrida 
das Fogueirinhas, a realização de mais uma edição do Triatlo Internacional de Peniche, o 
investimento no desporto escolar e a realização de mais uma etapa do campeonato de 
surf. Acrescentou que a Corrida das Fogueiras tem impacto em todo o país, como já teve 
oportunidade de constatar na Bolsa de Turismo de Lisboa, e que o sítio na Internet do 
Campeonato do Mundo de Surf fez com que Peniche fosse visualizado 18 milhões de 
vezes e, por todo o mundo, comercializam-se produtos relacionados com esta prova 
desportiva; 

- A estratégia municipal para as rendas de bilros e a realização da Mostra 
Internacional de Rendas de Bilros e todas as outras atividades que têm ocorrido 
relacionadas com este artesanato local; 

- A festa de Passagem de Ano, que, ano após ano, tem tido uma crescente adesão. 
Acrescentou que, durante muitos anos, não existiu festa de Passagem de Ano em Peniche, 
o que levava as pessoas a deslocarem-se para outras povoações, atualmente são as 
pessoas de outras povoações que se deslocam para Peniche nesta altura do ano; 

- O pacote de descentralização do Município para as quatro freguesias do 
concelho, o maior valor financeiro anual para estas autarquias; 

- As obras de reabilitação das arribas da Consolação, realizadas pela Agência 
Portuguesa do Ambiente com a colaboração da Câmara Municipal de Peniche; 

- Em termos culturais, as muitas exposições que se realizaram na Fortaleza de 
Peniche e no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. 

 
José Amador (CDU): 
Disse que: 
- Não era para intervir, porque lhe parece que o documento está bem feito, pelo 
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que felicita quem o elaborou, mas, depois de ouvir a intervenção do Partido Social 
Democrata, não pode ficar calado; 

- Presunção e água benta, cada um toma a que quer; 
- Quando se diz que é a Câmara Municipal que penaliza, não é a Câmara 

Municipal que penaliza ninguém, quem penaliza os municípios é o Governo, do PSD e 
do CDS; 

- O Governo, com os dezassete milhões de euros roubados aos salários nos 
últimos três anos, poderia ter feito circular a economia; 

- O Governo deveria estar calado e não levantar certas questões, mas antes 
lembrar-se dos quatrocentos mil trabalhadores que emigraram nos últimos quatro anos; 

- Estes novos emigrantes, por não terem trabalho em Portugal, deixaram de criar 
riqueza para os seus concelhos e para o país; 

- A Coligação Democrática Unitária já reparou que, nas intervenções da bancada 
do Partido Social Democrata referentes à Câmara Municipal, todas as melhorias se devem 
às imposições que o Governo fez; 

- A Coligação Democrática Unitária também já reparou que se não fossem as 
matérias aprovadas pelo Partido Social Democrata na Assembleia Municipal a Câmara 
Municipal não funcionava; 

- Compreende a dificuldade da oposição quando as coisas melhoram, porque 
deixam de ter argumentos e recorrem ao IMI e à derrama, como se não fosse este 
executivo, desde que tomou posse, a baixar, por várias vezes, esses impostos; 

- Este executivo municipal tem tido uma marca de respeito, pelas obras que tem 
feito por administração direta, com resultados muito positivos, tem baixado muito 
determinados orçamentos e reduzido a dívida; 

- Os resultados apresentados nos Documentos de Prestação de Contas são muito 
objetivos e positivos e o executivo deve continuar na sua senda. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Solicitou esclarecimentos sobre a referência ao Fundo de Apoio Municipal 

(FAM), no parecer do revisor oficial de contas, uma vez que este fundo só foi criado em 
2014. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Em nome da bancada da Coligação Democrática Unitária, agradece aos 

trabalhadores do Município que elaboraram os Documentos de Prestação de Contas; 
- Não se importava que o Município tivesse mais dívidas e mais obras, e que as 

tivesse feito no tempo oportuno, nomeadamente após a adesão de Portugal à 
Comunidade Económica Europeia; 

- Defende uma boa gestão e que se gaste bem o dinheiro; 
- É conhecida a posição da Coligação Democrática Unitária sobre a Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), nomeadamente que é uma lei 
castradora, independentemente de alguns méritos que possa ter trazido; 

- A lei da contratação de pessoal também é castradora, porque obriga as 
autarquias locais a gastarem mais dinheiro se quiserem trabalhar; 

- Deveria discutir-se a maneira de distribuir melhor o dinheiro público; 
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- É defensor da execução de obras por administração direta e ainda bem que a 
Câmara Municipal seguiu esse princípio; 

- Uma autarquia bem gerida, se fizer as obras por administração direta, ganhará 
dois terços do investimento; 

- Ao poupar-se numa obra está a potenciar-se outra obra; 
- Interroga-se sobre qual o valor da poupança caso a obra que está a ser executada 

por empreita, através dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no Filtro de 
Peniche de Cima, tivesse sido executada por administração direta; 

- É um reivindicador da transferência de verbas para as freguesias, desde que 
sejam bem aplicadas; 

- É também defensor, desde o seu primeiro mandato, que as juntas de freguesia 
façam relatórios semestrais sobre as atividades que fazem ao abrigo da delegação de 
competências; 

- As despesas com pessoal referentes a obras deveriam ser imputadas a despesas 
de capital; 

- Agradece à Câmara Municipal o reconhecimento pelo esforço que as freguesias 
vão fazendo e a opção por delegar competências nas juntas de freguesia e transferir as 
verbas correspondentes, que são muito superiores às de outros municípios. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa, na sequência da intervenção do 

senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
- Para os serviços do Município, foi uma surpresa a reserva feita na certificação 

do revisor oficial de contas sobre o FAM, tendo em conta que esta questão foi colocada 
pela Direção Geral da Administração Local (DGAL) quando a elaboração dos 
Documentos de Prestação de Contas já estava praticamente terminada; 

- Todos os municípios reagiram à nota da DGAL que alertava para uma sugestão 
do Subgrupo de Apoio Técnico à Aplicação do Plano Oficial de Contabilidade da 
Administração Local (SATAPOCAL), no sentido de, na prestação de contas de 2014, 
lançar já o ativo e o passivo relativamente ao FAM; 

- A DGAL, posteriormente, disse que, tendo em conta a sugestão tardia da 
SATAPOCAL, não fazia sentido os municípios estarem a alterar os seus Documentos de 
Prestação de Contas no final do mês de março; 

- Esta posição da DGAL foi comunicada ao revisor oficial de contas, mas este 
entendeu manter a reserva; 

- Esta reserva não tem qualquer reflexo contabilístico, tendo em conta que se trata 
de um ativo e de um passivo; 

- O FAM já está devidamente contabilizado para 2015. 
 
Deliberação n.º 29/2015: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas do 

Município de Peniche do exercício de 2014 a votação nominal, de braço no ar, no uso da 
competência estabelecida na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos a favor: Onze (11) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 
Abstenções: Doze (12) - dos eleitos do Partido Social Democrata (7) e do Partido 

Socialista (5). 
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Os originais dos Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche 
do exercício de 2013 ficarão arquivados em pasta anexa aos livros de atas, nos termos do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na redação 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 
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 MUNICIPAI S DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2015:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do quarto ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião extraordinária, realizada no dia 18 de abril de 2015. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que no documento deve haver um lapso, uma vez que se refere a uma 

intervenção na Rua de Nossa Senhora de Nazaré, na localidade de Bôlhos, mas na 
localidade de Ribafria é que existe uma artéria com esta denominação. 

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

Câmara, respondendo à observação do senhor Ademar Marques, disse que se tratou de 
um lapso seu, porque de facto a intervenção a realizar é na Rua de Nossa Senhora de 
Nazaré, sita na localidade de Ribafria, e não na localidade de Bôlhos, como refere o 
documento. 

 
Deliberação n.º 30/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com onze (17) votos a favor, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (11) 
e do Partido Social Democrata exceto do senhor Paulo Balau (6), e seis (6) abstenções, dos 
eleitos do Partido Socialista (5) e do senhor Paulo Balau (PSD), aprovar 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. 

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

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO S 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  RELATIVOS À 

GERÊNCIA DE 2014:  
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A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do quinto ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação dos documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, relativos à gerência 
de 2014, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2015. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- Os resultados operacionais continuam negativos, no entanto não gostaria de 

deixar de salientar que vinham em crescendo na sua negatividade e houve uma inversão 
dessa tendência. 

- O volume anual de perdas de água tem vindo a aumentar, sendo em 2014 de 
30,8 %, o que considera preocupante, e gostaria de saber se vai ser feita alguma coisa para 
contrabalançar estas perdas. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, sobre as perdas de água, disse que: 
- É um tema que é transversal à quase generalidade dos municípios; 
- Uma das frentes de trabalho eleitas pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento foi a de fazer uma abordagem desta problemática; 
- Já foram substituídas algumas condutas; 
- Desde o dia 27 de abril de 2015, passou a integrar o Conselho Diretivo da 

Associação para a Defesa da Água, Estudo e Saneamento, onde estão muitas outras 
entidades deste domínio; 

- Um dos temas que este Conselho Diretivo colocou como tema para este 
mandado, de três anos, foi o de encontrar estratégias de diminuição das perdas de água; 

- É um assunto que requer investimentos, sendo uma preocupação o facto de o 
POSEUR não contemplar valores considerados suficientes para as intervenções que são 
necessárias; 

- Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento terão uma frente de 
investimentos muito significativa com a reabilitação da ETAR de Peniche, que é uma 
intervenção prioritária; 

- Durante este ano, vão tentar encontrar as soluções que permitiram ultrapassar 
este problema, o que implica investimento; 

- Terá de ser feito um planeamento de investimentos a médio e longo prazo para 
que de uma forma faseada se consiga reduzir este custo, quase oculto, e que é uma 
preocupação.  

 
Deliberação n.º 31/2015: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche do exercício 
de 2014 a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida na alínea 
l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, constatou-se o 
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seguinte resultado: 
Votos a favor: Dezasseis (16) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (11) 

e do Partido Socialista (5). 
Abstenções: Sete (7) - dos eleitos do Partido Social Democrata. 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas dos Serviços 

Municipalizados de Peniche do exercício de 2013 ficarão arquivados em pasta anexa aos 
livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 
agosto. 

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

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ,  AO ORÇAMENTO D A DESPESA 

E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2015. 

 
Deliberação n.º 32/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com uma (1) abstenção, do senhor Paulo Balau (PSD), e vinte e dois (22) votos a 
favor, dos restantes eleitos do Partido Social Democrata (6) e dos eleitos da Coligação 
Democrática Unitária (11) e do Partido Socialista (5), aprovar a primeira revisão ao 
Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o 
ano de 2015. 

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

 
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:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do sétimo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião extraordinária, realizada no dia 18 de abril de 2015. 
 
Ademar Marques (PSD): 
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Perguntou se a necessidade da contratação de um técnico superior se prende com 
alguma questão específica. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que existe um conjunto de 

competências ao nível administrativo e financeiro que, neste momento, os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento têm dificuldade em satisfazer, por falta de 
recursos humanos nesta área. 

 
Deliberação n.º 33/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por maioria, com três (3) abstenções, dos senhores Paulo Rodrigues (PSD), Paulo Balau 
(PSD) e Marcelino Pereira (PSD), e vinte (20) votos a favor, dos restantes eleitos do Partido 
Social Democrata (4) e dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (11) e do Partido 
Socialista (5), aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o ano de 2015, 
aprovado pela Assembleia Municipal, em 24 de novembro de 2014, no sentido de passar 
a contemplar mais cinco postos de trabalho, destinados a quatro assistentes operacionais 
e um técnico superior.  

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

 
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: 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do oitavo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião extraordinária, realizada no dia 18 de abril de 2015. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou se a execução do Plano de Arborização do Concelho de Peniche obriga 

a que se contrate mais um trabalhador. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que a passagem de uma 

arquiteta paisagista do Departamento de Energia e Ambiente para a Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística é uma situação temporária, que durará apenas 
enquanto for necessária à revisão do Plano Diretor Municipal, e que a licença de 
maternidade da outra arquiteta paisagista também é uma situação temporária, pelo que 
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não será aumentado o número de trabalhadores, mas haverá uma contratação de serviços 
externos. 

 
Deliberação n.º 34/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por unanimidade, aprovar a segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de 
Peniche, para o ano de 2015, aprovado pela Assembleia Municipal, em 24 de novembro 
de 2014, no sentido de conformar o mesmo com uma nova unidade orgânica, 
denominada Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para substituição do extinto 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, e com as alterações entretanto 
ocorridas com a saída de dois trabalhadores da mesma unidade orgânica.  

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

 
9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

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

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO 

DE PENICHE :  
 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do nono ponto da ordem 

do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião extraordinária, realizada no dia 18 de abril de 2015. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, uma vez que a lei prevê que os membros do júri externos ao Município 

podem ser remunerados e que o senhor Engenheiro José Marcolino Pires, por ser um 
antigo trabalhador do Município já aposentado, não poderá receber essa remuneração, 
essa situação deveria ficar clara, para que ninguém possa evocar que ele, por algum 
motivo, não poderia ser escolhido. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que foi celebrado com contrato, pro bono, entre o Município de Peniche 

e o senhor Engenheiro José Marcolino Pires, o que dá sustento e esta nomeação. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o que pretendia que ficasse salvaguardado é que não haverá lugar a 

pagamento, uma vez que a lei determina que haja. 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
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Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 
Câmara, respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que o valor será definido por 
deliberação da Câmara Municipal, ficando nessa deliberação expresso que não haverá 
lugar ao pagamento ao senhor Engenheiro José Marcolino Pires. 

 
Deliberação n.º 35/2015: Submetida a proposta a votação secreta, a Assembleia 

Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por maioria, com vinte e dois (22) votos a favor 
e um (1) voto em branco, designar os cidadãos que a seguir se indicam para constituírem 
o júri do procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe da Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística: Doutora Fernanda Paula Oliveira, professora da 
Faculdade de Direito de Coimbra, que presidirá, Engenheiro José Marcolino Pires, antigo 
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Peniche, 
que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos, e Licenciada Josselène 
Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 
do Município de Peniche, como membros efetivos, e Engenheiro Nuno Manuel Malheiros 
Cativo, Diretor do Departamento de Energia e Ambiente do Município de Peniche, e 
Engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva, Diretor do Departamento de Obras 
Municipais do Município de Peniche, como membros suplentes. 

 
10)APRECIAÇÃO  E VOTAÇÃO DA PROPOST A DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AUTORIZAÇÃO DA CONTR ATAÇÃO DE UM EMPRÉST IMO NO ÂMBITO DA 

CANDIDATURA DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA DO INSTITUTO DA HABITAÇÃO E 

REABILITAÇÃO URBANA DENOMINADO REABILITAR PARA ARRENDAR :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do décimo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Solicitou à senhora Presidente da Mesa que seja a senhora Vereadora Clara 

Abrantes, responsável pelo Pelouro da Solidariedade Social, a apresentar a proposta, que 
foi aprovada pela Câmara Municipal, por unanimidade, em reunião extraordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2015. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- Trata-se de uma candidatura promovida pelo Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana; 
- A Câmara Municipal apresentou uma proposta de candidatura, considerando 

as dificuldades que o Município tem na recuperação dos edifícios de habitação social de 
que é proprietário, nomeadamente no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, onde 
existem vários fogos devolutos por necessitarem de reabilitação; 

- As condições do financiamento também levaram a que a Câmara Municipal 
apresentasse a candidatura, nomeadamente por ser um empréstimo que pode ascender 
a 50% do valor do investimento total, sendo o IVA elegível, com um prazo de 30 anos; 
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- A candidatura é para a recuperação de 18 fogos, estando 12 deles devolutos; 
- A candidatura foi aprovada neste mês de abril; 
- O custo do investimento tem um total de 593 610,00 euros. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Perguntou qual o tipo de intervenção que vai ser feita nos fogos, uma vez que 

este executivo tinha pensado em requalificar o Bairro Senhor do Calvário, aumentando a 
volumetria dos prédios. 

Perguntou, também, se esta obra se insere nesse programa de requalificação do 
Bairro. 

 
Américo Gonçalves (PS) 
Disse que: 
- Trata-se de um empréstimo de 296 805,00 euros que, ao fim de 30 anos, custará 

ao Município 488 041,41 euros, quase meio milhão de euros; 
- Tem dúvidas que esta seja a melhor solução para recuperar aqueles fogos, 

porque preferia uma solução de raiz; 
- O mais importante não é recuperar, o mais importante é definir regras para a 

utilização das casas, porque existem rendas de casa por pagar e uma má utilização dos 
espaços; 

- Se não forem estipuladas regras, a Assembleia Municipal, dentro de trinta anos, 
estará a aprovar um novo empréstimo para a recuperação dos mesmos fogos; 

- As moradias do Bairro Senhor do Calvário são interessantes, mas têm alguns 
anos e seria preferível construir novos edifícios do que recuperar edifícios antigos que 
terão sempre mazelas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- No início do ano de 2013, foi aprovada, pela Assembleia Municipal, uma 

proposta de requalificação do Bairro Senhor do Calvário, tendo sido um assunto muito 
debatido na altura; 

- A proposta aprovada veio dar resposta à necessidade, conhecida de todos, de 
requalificação do Bairro Senhor do Calvário, mas numa versão que não colhe o acordo 
de toda a gente, por ser minimalista, de reconversão das casas e não de aumento de 
volumetria ou de reconstrução; 

- O Partido Social Democrata foi sempre contra o aumento de volumetria; 
- Na Assembleia Municipal, o Partido Social Democrata manifestou-se contra o 

aumento da volumetria, defendeu a requalificação do bairro e o valor arquitetónico das 
casas, que não é do mais relevante, mas que, associado ao facto de ser um bom exemplo 
de habitação social, com um quintal associado à pequena moradia, e desde que haja uma 
gestão eficiente em função dos agregados do conjunto da habitação social do concelho, é 
preferível manter aquelas casas, que são bons exemplos de habitação social, do que 
construir novos prédios, que são maus exemplos, como se vê em outros do Concelho, no 
sentido de maior degradação e menos cuidado das casas; 

- O Partido Social Democrata foi favorável a essa intervenção, tendo dito, na 
altura, que não seria suficiente o valor que estava a ser destinado para a descrição do que 
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se dizia que iria ser feito, o que se verificou e este novo empréstimo vem clarificar; 
- O Partido Social Democrata saúda esta possibilidade de candidatura de 

reabilitação social, concedida pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, e saúda 
que seja o Bairro Senhor do Calvário o contemplado com esta reabilitação, pelo que irá 
votar favoravelmente a proposta. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Está de acordo com a recuperação do Bairro Senhor do Calvário, que tem casas 

devolutas e em mau estado e existem famílias a necessitar de habitação; 
- Trata-se de um empréstimo com um período muito longo; 
- Sabe que quanto mais longo for o período do empréstimo mais fácil se torna o 

pagamento mensal; 
- A taxa de juro tem duas componentes, a indexação à Euribor e o spread, tendo 

este empréstimo um spread de 2,99 % e estando a Euribor, neste momento, a 0 %; 
- Espera que, daqui a dez anos, as coisas estejam melhor do que hoje e, em 

condições normais, a Euribor estará a cerca de 3% ou mais; 
- Assim, o custo do empréstimo não será o referido pelo senhor Américo 

Gonçalves, mas terá um aumento, porque a taxa de juro irá subir; 
- Gostaria de saber se o período de carência é condição desta candidatura e, no 

caso de não ser, julga que não se deveria hipotecar o futuro; 
- Se a candidatura o permitir, julga que o empréstimo deverá ser feito sem 

período de carência. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Parece-lhe que alguns dos atuais membros da Assembleia Municipal se 

esquecem do que eles ou outros membros dos seus partidos já disseram ou escreveram 
sobre o Bairro Senhor do Calvário, na campanha eleitoral, em sessões da Assembleia 
Municipal, ou em outros fóruns, nomeadamente sobre os investimentos que a Câmara 
Municipal estava a preparar sobre a construção do novo bairro; 

- Acima de tudo, parece-lhe que alguns dos atuais membros da Assembleia 
Municipal se esquecem de ir ver as casas do Bairro Senhor do Calvário; 

- Não consegue qualificar as afirmações de que as casas do Bairro Senhor do 
Calvário são agradáveis, etc., porque aquelas casas não prestam para nada e devem ser 
substituídas; 

- Quando afirma, junto dos moradores do Bairro Senhor do Calvário, que a 
melhor solução seria demolir as atuais casas para que se construíssem casas novas, alguns 
desses moradores, poucos, ficam chocados, porque investiram naquelas casas grande 
parte das poupanças de uma vida para melhorar as condições de habitabilidade; 

- As casas têm divisões de dimensões exíguas e não têm lajes de betão a separar 
a cobertura do piso; 

- Sugere ao senhor Ademar Marques que vá viver para uma daquelas cassa 
durante algum tempo, preferencialmente durante o inverno; 

- Esta é a solução que resta, uma vez que não há apoio para a construção de novas 
habitações e o Município não tem capacidade financeira para esse investimento, pelo que 
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resta a opção de ir reabilitando à medida do que é possível; 
- Para si o fundamental são os objetivos, e não os números, e a reabilitação da 

habitação social deve ser a prioridade da Câmara Municipal; 
- A Junta de Freguesia de Peniche entende o apoio à reabilitação da habitação 

social municipal como a sua prioridade; 
- Os outros bairros municipais não têm este problema da precariedade dos 

edifícios, os problemas dos outros bairros municipais têm a ver com as vivências e com o 
estado em que a sociedade está há alguns anos; 

- A contratação deste empréstimo é uma boa opção, porque vai permitir a 
reabilitação de dezoito casas, dando maior dignidade às famílias que as vão habitar; 

- Existem mais de trezentas famílias no concelho de Peniche a precisar de casa. 
- Relativamente aos atrasos no pagamento das rendas, o Município deveria 

assumir que alguns dos seus inquilinos não têm condições de sustentabilidade para pagar 
qualquer renda; 

- Por vezes diz-se que o problema do não pagamento das rendas é das pessoas, 
mas o problema é da sociedade, porque, quarenta anos depois do 25 de Abril, a sociedade 
não se estruturou para resolver estes e outros problemas; 

- A habitação é um bem fundamental para a sociedade, por isso é defendida pela 
Constituição da República e, inclusive, é referida no hino do Partido Social Democrata; 

- O Município deveria fazer um esforço para, no próximo ano, começar a 
preparar o processo para recuperar mais vinte casas do Bairro Senhor do Calvário, para 
que, de forma faseada e o mais rapidamente possível, se vá recuperando todo o Bairro. 

 
Jorge Guerreiro (CDU): 
Disse que: 
- O período de 30 anos é, de facto, um espaço temporal significativo, mas, do 

conhecimento que tem do mercado financeiro, não sabe se, para este montante, é 
suscetível de se por em causa; 

- Tem conhecimento de duas instituições financeiras instaladas do concelho que 
possibilitam a negociação da fixação da taxa para vários anos e contante ao longo do ano, 
mas não sabe se isso é suscetível para o montante deste empréstimo. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- O empréstimo não vai ser contraído junto de uma instituição bancária; 
- O problema a que se referiu na sua intervenção anterior é o indexante, que hoje 

é zero, mas daqui a uns anos não será; 
- Poderá optar-se por uma taxa de juro fixa ou uma taxa indexada, que neste caso 

é a Euribor. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- Não haverá alterações à volumetria, haverá reabilitação com adaptação à 

realidade atual das vivências das pessoas que irão habitar as casas ou que já habitam e 
que, depois da reparação, regressaram às suas habitações; 
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- Não concorda que quando se fala em habitação social se fale de degradação por 
responsabilidade das pessoas que lá moram, porque existem fogos com mais de 60 anos 
e sem qualquer reabilitação em termos estruturais; 

- Existem responsabilidades dos senhorios relativamente às questões 
relacionadas com a parte estrutural das habitações; 

- Existe de tudo em todo o lado, há pessoas em habitação social que estimam a 
sua habitação com respeito para com o senhorio, assim como há pessoas que moram em 
casas arrendadas, que não são habitação social, e que não respeitam a relação entre 
inquilino e senhorio; 

- Não está a favor e preocupa-a o relacionamento que se faz entre a degradação 
dos fogos e o facto de ser habitação social, nomeadamente quando se trata de um bairro 
com mais de 60 anos. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, respondendo a questões colocadas, disse que: 
- Este empréstimo não permite que o Município se vá financiar junto da banca; 
- O Programa Reabilitar para Arrendar, do Instituto da Habitação e Reabilitação 

Urbana, tem um regulamento que prevê todas as condições do empréstimo, 
nomeadamente prazo, período de carência, taxa de juro e margem de 2,99%; 

- O prazo do empréstimo vai além dos vinte anos permitido pela Lei das Finanças 
Locais para empréstimos a médio e longo prazo, por ser um programa específico previsto 
no Orçamento do Estado. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Está de acordo com a reabilitação do Bairro Senhor do Calvário, mas vai 

perder-se uma oportunidade de começar a mudar a face daquele Bairro; 
- O Bairro pode ser muito interessante ao nível visual, mas não tem condições de 

habitabilidade; 
- Esta seria uma boa oportunidade para se começar a aplicar o projeto que foi 

aprovado, podendo não ser tão profundo; 
- Respondendo ao senhor Henrique Bertino, uma coisa é programar-se uma 

intervenção, de acordo com determinado projeto, para se fazer em quatro ou cinco fases, 
correspondente às capacidades financeiras do Município, outra é fazer toda a intervenção 
de uma só vez; 

- Estas casas irão ficar melhor do que estão, mas poderia ir-se um pouco mais 
longe se a candidatura o permitisse; 

- Concorda com a substituição das casas do Bairro Senhor do Calvário por outras 
com dois pisos e está a perder-se uma oportunidade de se fazer esse trabalho. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Em parte, concorda com o senhor Vítor Mamede, mas não é fácil de executar; 
- Este empréstimo vem viabilizar uma segunda fase da recuperação do Bairro 

Senhor do Calvário, porque a primeira fase começou com as intervenções já executadas 
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pelo Município com o apoio da Freguesia de Peniche; 
- Existem três tipos de casas no Bairro Senhor do Calvário e é possível, dentro de 

algum tempo, que se implantem algumas casas de dois pisos que façam a transição entre 
a zona mais antiga do Bairro Senhor do Calvário e o Bairro de Santa Maria, corrigindo 
alguns espaços e dignificando os espaços públicos. 

 
Deliberação n.º 36/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com uma abstenção, do senhor Silvino João (PS), e vinte e dois votos a favor, dos 
restantes eleitos do Partido Socialista (4) e dos eleitos da Coligação Democrática Unitária 
(11) e do Partido Social Democrata (7), autorizar a contratação de um empréstimo para 
financiamento da obra de reabilitação de dezoito fogos, sitos no Bairro Senhor do 
Calvário, em Peniche, propriedade do Município de Peniche, com o Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana, nas condições constantes no seu ofício n.º 592211, 
datado de 6 de abril de 2015, de que se destacam: Montante do Empréstimo: Até 296 
805,00 euros; Natureza: Longo prazo; Prazo: 30 anos; Período de Carência de Capital: 10 
anos; Vencimento de Juros: Trimestrais, com a Euribor a 90 dias como indexante e 
margem de 2,99%. 

 
Os senhores Ademar Marques (PSD) e Henrique Bertino (CDU) informaram que 

iriam entregar declarações de voto. 
 

11)APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo primeiro ponto da 

ordem do dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa, fez a apresentação da informação 

trimestral sobre a execução do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu o trabalho realizado pela dirigente e pelos colaboradores do 

Departamento Administrativo e Financeiro na elaboração dos documentos financeiros. 
 
Célia Martins (PSD): 
Solicitou os seguintes esclarecimentos, relativamente às receitas, concretamente 

quanto ao quadro de execução das medidas propostas: 
- O quadro refere que a medida de receitas de estacionamento está 

implementada, mas da leitura que faz das observações e pelo grau de execução, que é de 
zero por cento, parece-lhe que a medida não está implementada, pelo que pressupõe que 
existe um lapso; 

- Tem dúvidas quanto à justificação da não implementação das taxas de 
publicidade e de ocupação da via pública. Gostaria de saber o que falta fazer para que a 
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aplicação destas taxas se torne viável e tenham efeito no Plano de Ajustamento financeiro. 
 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa, respondendo às questões da 

senhora Célia Martins, disse que: 
- Quanto à implementação da medida de receitas de estacionamento, existe um 

erro no quadro, que será corrigido; 
- Quanto à aplicação das taxas de publicidade e de ocupação da via pública, a 

legislação do Licenciamento Zero passou a isentar noventa por cento da publicidade e o 
Serviço de Fiscalização Municipal está a fazer um levantamento de todas as ocupações 
de via pública existentes no Concelho; 

- O Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração, publicado em 16 de janeiro de 2015, obriga à revisão ou substituição de 
muitos regulamentos municipais, nomeadamente mercados, cemitérios, venda 
ambulante, ocupação da via pública e publicidade, horários de funcionamento de 
estabelecimentos e de atividades diversas; 

- A medida relacionada com publicidade e ocupação da via pública esteve 
sempre condicionada à aplicabilidade do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do 
Espaço Público do Município de Peniche, aprovado pela Assembleia Municipal, em 30 
de abril de 2013, na sequência do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril. 

- A legislação e consequentemente o Regulamento que de derivou da mesma é 
muito restritiva quanto às opções que o agente económico tem para ocupar espaço 
público, o que levou a que muitas das atuais ocupações de espaço público passassem a 
estar em desconformidade e não possam ser taxadas; 

- Com a próxima revisão que terá de ser feita ao Regulamento de Publicidade e 
de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, na sequência da entrada em 
vigor do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração, o objetivo será tentar compatibilizar as ocupações existentes com as novas 
regras. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 37/2015: 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 vinte minutos do dia trinta de abril, a senhora Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última reunião da sessão 
ordinária do mês de abril, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um 
resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo 
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do                                   
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 29.04.2015  *  Livro 25 * Fl. 120 

Mesa assino. 
 

 


