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ATA  N.º  1/2015 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  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 3  D E  J A N E I R O  D E  2 0 1 5 :  
 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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 Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro 
Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus 
Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), 
Anabela Correia Dias (PS), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos 
Rocha (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), 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) e Jorge Manuel 
Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) reuniu-se, extraordinariamente, a Assembleia 
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia: 
 1) Eleição dos presidentes de junta de freguesia (efetivo e substituto) para 

representação das juntas de freguesia do concelho de Peniche no XXII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

 2) Apreciação e votação da solicitação da Câmara Municipal para assunção 
de um compromisso plurianual, decorrente das condições de pagamento de um apoio 
concedido ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para cofinanciamento da 
construção de um lar de idosos; 

 3) Apreciação e votação da solicitação da Câmara Municipal para assunção 
de um compromisso plurianual, decorrente das condições de pagamento de um apoio 
concedido ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para cofinanciamento da 
construção de uma creche; 

 4) Apreciação e votação da solicitação da Câmara Municipal para assunção 
de um compromisso plurianual, decorrente das condições de pagamento de um apoio 
concedido à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados, CRL, para cofinanciamento da construção de um lar residencial; 

 5) Apreciação e votação da solicitação da Câmara Municipal para assunção 
de um compromisso plurianual, decorrente das condições de pagamento de um apoio 
concedido à Associação do Centro de Dia de Serra d'El-Rei, para cofinanciamento da 
construção de um lar de idosos; 

 6) Apreciação e votação da solicitação da Câmara Municipal para assunção 
de um compromisso plurianual, decorrente das condições de pagamento de um apoio 
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concedido à Santa Casa da Misericórdia de Peniche, para cofinanciamento da construção 
de um lar residencial, centro de dia e serviço de apoio domiciliário; 

 7) Apreciação e votação do projeto de Regulamento de Utilização do Centro 
de Alto Rendimento de Peniche; 

 8) Apreciação e votação do projeto de Regulamento de Atribuição das 
Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga. 

A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e três dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Não compareceram à sessão o senhor Henrique André da Silva Estrelinha (PS) e 
a senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS), tendo a Mesa informado que havia 
considerado as faltas justificadas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 29.ºdo Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU) e 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) encontravam-se a substituir os senhores 
Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU) e 
Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 
2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. A senhora Inês Fitas Cação (CDU), 
por ser o membro que se seguia na respetiva lista, também comunicou a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), em substituição do senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do 
estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e os Vereadores, 
senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes (CDU), Jorge Manuel Rosendo 
Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Luís Lourenço Jorge Ganhão 
(PSD) e Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Neste período não se registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

1) ELEIÇÃO DOS PRESIDENT ES DE JUNTA DE FREGUESIA (EFETIVO E SUBSTITUTO)  

PARA REPRESENTAÇÃO D AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE PENICHE 

NO XXII  CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

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

dia, foi constituída uma lista composta pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, como candidato a representante efetivo das juntas de freguesia do 
concelho de Peniche no XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, e pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, como substituto 
do representante das juntas de freguesia do concelho de Peniche ao referido Congresso. 

 
Deliberação n.º 1/2015: Submetida a referida lista a votação, por escrutínio 

secreto, constatou-se o seguinte resultado: Votos a favor: vinte (20); votos contra: zero (0); 
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votos em branco: três (3). 
Face ao resultado da votação, a Assembleia Municipal deliberou designar os 

senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, e Silvino Doirado Conceição João (PS), Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel, como representante efetivo e substituto, respetivamente, das juntas 
de freguesia do concelho de Peniche no XXII Congresso da Associação Nacional de 
Municípios. 

 
APRECIAÇÃO DA SOLICIT AÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ASSUNÇ ÃO DE 

UM COMPROMISSO PLURI ANUAL ,  DECORRENTE DAS CONDIÇÕES DE PAG AMENTO 

DE UM APOIO CONCEDIDO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES D E 

SOLIDARIEDADE SOCIAL :  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos dois a seis da 

ordem do dia em conjunto, procedendo, posteriormente, à sua votação individual, tendo 
usado da palavra os senhores: 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Fez a apresentação das propostas da Câmara Municipal, aprovadas por 

unanimidade, em 15 de dezembro de 2014 e 5 e 12 de janeiro de 2015. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, em nome do Partido Social Democrata, saudava o dinamismo das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) contempladas nas propostas da 
Câmara Municipal, pelo trabalho que desenvolvem para melhorar as condições de vida 
da população. 

Referiu que os apoios concedidos pela Câmara Municipal significam que o 
Município não se deve substituir às IPSS, mas, sobretudo, valorizar o seu trabalho e 
dar-lhes mais competências e apoios, para que elas façam o trabalho para que estão 
vocacionadas, que é identificar as necessidades das populações e supri-las. 

Sublinhou que o Partido Social Democrata está satisfeito com o dinamismo das 
IPSS e pelos apoios concedidos, por irem contribuir para melhorar as condições de vida 
das populações. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que, em nome da Coligação Democrática Unitária, subscreve a intervenção 

do senhor Ademar Marques, saudando não só o dinamismo destas IPSS, mas também a 
audácia e a coragem do executivo municipal ao assumir este compromisso numa 
conjuntura financeira que não é fácil. 

Referiu que um dos papéis mais nobres de uma autarquia local é o de criar 
condições para apoiar a dinâmica das organizações, criando, simultaneamente, condições 
para que as pessoas mais fragilizadas da comunidade possam ter respostas dignas e 
adequadas. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que o Partido Socialista também se associa à saudação às IPSS 
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contempladas nas propostas da Câmara Municipal. 
Lembrou que o Município apoia as instituições particulares há já alguns anos, 

tendo a Câmara Municipal, há uns anos, decidido comparticipar financeiramente as obras 
promovidas por IPSS com o apoio de fundos comunitários, como está a acontecer neste 
momento. 

Disse que todos se devem regozijar pelos equipamentos sociais construídos no 
concelho e felicitou as IPSS e o Município. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ASSUNÇÃO DE UM COMPROMISSO PLURIANUAL ,  DECORRENTE DAS CONDI ÇÕES 

DE PAGAMENTO DE UM A POIO CONCEDIDO AO CENTRO DE SOLIDARIEDADE E 

CULTURA DE PENICHE ,  PARA COFINANC IAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM LAR 

DE IDOSOS :  
 
Tendo a apreciação do segundo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 2/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche, observando o artigo 16.º, conjugado com o artigo 6.º, 
ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, com vinte e três 
(23) votos a favor, autorizar a Câmara Municipal a assumir um compromisso plurianual, 
conforme o plano de pagamentos que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 
cópia em pasta anexa ao livro de atas, decorrente das condições de pagamento de um 
apoio concedido ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para cofinanciamento 
da construção de um lar de idosos. (Doc. 1/2015) 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ASSUNÇÃO DE UM COMPROMISSO PLURIANUAL ,  DECORRENTE DAS CONDI ÇÕES 

DE PAGAMENTO DE UM APOIO CONCEDIDO AO CENTRO DE SOLIDARIEDADE E 

CULTURA DE PENICHE ,  PARA COFINANCIAMENTO  DA CONSTRUÇÃO DE UMA 

CRECHE :  
 
Tendo a apreciação do terceiro ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 3/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche, observando o artigo 16.º, conjugado com o artigo 6.º, 
ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, com vinte e três 
(23) votos a favor, autorizar a Câmara Municipal a assumir um compromisso plurianual, 
conforme o plano de pagamentos que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 
cópia em pasta anexa ao livro de atas, decorrente das condições de pagamento de um 
apoio concedido ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para cofinanciamento 
da construção de uma creche. (Doc. 2/2015) 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ASSUNÇÃO DE UM COMPROMISSO PLURIANUAL ,  DECORRENTE DAS CONDI ÇÕES 
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DE PAGAMENTO DE UM APOIO CO NCEDIDO À CERCIPENICHE -  COOPERATIVA DE 

EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS ,  CRL,  PARA 

COFINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM LAR RESIDENCIAL :  
 
Tendo a apreciação do quarto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 4/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche, observando o artigo 16.º, conjugado com o artigo 6.º, 
ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, com vinte e 
dois (22) votos a favor, autorizar a Câmara Municipal a assumir um compromisso 
plurianual, conforme o plano de pagamentos que aqui se dá por reproduzido e de que se 
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, decorrente das condições de pagamento 
de um apoio concedido à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados, CRL, para cofinanciamento da construção de um lar residencial. 
O senhor Rogério Cação não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste 
ponto da ordem do dia. (Doc. 3/2015) 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ASSUNÇÃO DE UM COMPROMISSO PLURIANUAL ,  DECORRENTE DAS CONDI ÇÕES 

DE PAGAMENTO DE UM A POIO CONCEDIDO À ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE DIA 

DE SERRA D 'EL-REI ,  PARA COFINANCIAMENTO  DA CONSTRUÇÃO DE UM LAR DE 

IDOSOS :  
 
Tendo a apreciação do quinto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 5/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche, observando o artigo 16.º, conjugado com o artigo 6.º, 
ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, com vinte e três 
(23) votos a favor, autorizar a Câmara Municipal a assumir um compromisso plurianual, 
conforme o plano de pagamentos que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 
cópia em pasta anexa ao livro de atas, decorrente das condições de pagamento de um 
apoio concedido à Associação do Centro de Dia de Serra d'El-Rei, para cofinanciamento 
da construção de um lar de idosos. (Doc. 4/2015) 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ASSUNÇÃO DE UM COMPROMISSO PLURIANUAL ,  DECORRENTE DAS CONDI ÇÕES 

DE PAGAMENTO DE UM A POIO CONCEDIDO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE PENICHE ,  PARA COFINANCIAMENTO  DA CONSTRUÇÃO DE UM LAR 

RESIDENCIAL ,  CENTRO DE DIA E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO :  
 
Tendo a apreciação do sexto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 6/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 
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a Assembleia Municipal de Peniche, observando o artigo 16.º, conjugado com o artigo 6.º, 
ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, com vinte e três 
(23) votos a favor, autorizar a Câmara Municipal a assumir um compromisso plurianual, 
conforme o plano de pagamentos que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 
cópia em pasta anexa ao livro de atas, decorrente das condições de pagamento de um 
apoio concedido à Santa Casa da Misericórdia de Peniche, para cofinanciamento da 
construção de um lar residencial, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. 
(Doc. 5/2015) 

 
7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO 

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do sétimo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em 15 de dezembro de 2014. 
Referiu que se trata do primeiro regulamento, a nível nacional, para definição da 

utilização de um centro de alto rendimento desportivo. 
 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Relativamente ao artigo 2.º, do seguinte teor: “O Centro de Alto Rendimento de 

Peniche, adiante designado por CAR de Peniche, localiza-se na Rua Engenheiro Carlos Alberto 
Guerreiro no Baleal Sol Village 2, em 2520-193 Ferrel.”, disse que não compreende a 
necessidade de constar o código postal, mas, se for para constar, deve ser retirada a 
proposição “em” que se encontra imediatamente antes deste. 

Referiu que no n.º 2 do artigo 7.º consta que: “É expressamente proibido aos utentes 
virem equipados do exterior para as instalações.” Disse que não acha correta a designação 
utentes, prefere utilizadores, não entende o significado de equipados e não compreende 
o motivo desta proibição, por ser um equipamento desportivo em que as modalidades 
são praticadas no exterior. Solicitou uma clarificação sobre esta proibição. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Era importante que no Regulamento constasse a composição da Comissão de 

Gestão Local. 
- Não compreende o motivo de um regulamento de funcionamento remeter 

alguns temas para um regulamento interno. 
- Segundo o n.º 2 do artigo 10.º, os custos de utilização serão aprovados pela 

Câmara Municipal, mas parece-lhe que se trata da aplicação de taxas, pelo que estas terão 
se ser aprovados pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que esta proposta de regulamento lhe parece excessivamente genérica. 
Referiu que, na reserva e ordem de prioridade, constante no n.º 3 do artigo 14.º, 
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a terceira prioridade vai para o Península de Peniche Surf Clube (PPSC). Perguntou o 
motivo de se penalizar, na ordem prioritária de utilização do equipamento, um outro 
clube que, daqui a uns meses, possa surgir em Peniche, na área do surf, e que tenha a 
mesma credibilidade e dinamismo do PPSC. Sugeriu que a alínea não refira 
especificamente um clube, que poderá sofrer alterações com o passar do tempo, mas 
deixe em aberto, para que outros, reconhecidos pela Câmara Municipal, possam ter igual 
tratamento. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- É oportuna a observação do senhor Paulo Rodrigues sobre a referência ao 

código postal. 
- Relativamente n.º 2 do artigo 7.º, não obstante não ter estado na origem da 

elaboração do projeto de regulamento e, por isso, não saber se há alguma questão técnica 
que influenciou a inclusão da proibição, parece-lhe que esse número poderá ser 
eliminado. 

- A composição da Comissão de Gestão Local poderá ser alterada e, por isso, não 
está fixada no projeto de regulamento. 

- A Câmara Municipal já fixou os preços a cobrar pela utilização do CAR de 
Peniche. 

- Relativamente à observação do senhor José Leitão, ao incluir-se o clube 
atualmente existente não se está a excluir outros, mas não vê inconveniente que a norma 
seja mais específica para a inclusão de outros clubes. 

- Os regulamentos, a todo o tempo, podem ser alterados para se ajustarem à 
realidade de cada momento. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que a composição da Comissão de Gestão Local deveria constar no 

regulamento, nomeadamente as entidades que são permanentes, ficando consignado que 
poderão ser integradas outras entidades, em caso de necessidade.  

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o n.º 1 do artigo 4.º refere que “A CGL é constituída conforme estipulado 

no acordo de parceria em vigor para o CAR de Peniche…”, mas não vê inconveniente na 
inclusão de mais um ponto com indicação das entidades que fazer parte da Comissão de 
Gestão Local. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Concorda com o senhor José Leitão, que lhe parece que se trata de um 

instrumento demasiado genérico, possivelmente por ser o primeiro e ser experimental. 
- Relativamente à Comissão de Gestão Local, não lhe parece difícil que se 

transcreva o nome das entidades que constam no acordo de parceria referido no n.º 1 do 
artigo 4.º. 

- Também não compreende a proibição dos utentes virem equipados do exterior 
para as instalações. 

- À redação da alínea c) do n.º 3 do artigo 14.º se deve acrescentar ao Península 
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de Peniche Surf Clube “e outros clubes”. 
- Relativamente aos custos de utilização, parece-lhe que se tratam de preços, pelo 

que é competência da Câmara Municipal a sua fixação, mas, se forem taxas, terão de ser 
fixadas pela Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, segundo o parecer dos serviços, por se tratar da prestação de um 

serviço, que não está incluído no âmbito de atuação exclusiva da administração pública, 
não configura uma taxa, mas sim um preço. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Relativamente à fixação dos valores a pagar pela utilização do equipamento, 

disse que não compreende a diferença entre o Centro de Alto Rendimento e as Piscinas 
Municipais. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Esclareceu que, segundo informação dos serviços, os pagamentos referentes às 

Piscinas Municipais também configuram um preço, e não uma taxa, pelo que fazem parte 
da Tabela de Preços, cuja competência para aprovação é da Câmara Municipal, e não da 
Tabela de Taxas, cuja competência para aprovação é da Assembleia Municipal. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que, aquando da análise do documento, também constatou a falta de 

referência à composição da Comissão de Gestão Local. Acrescentou que, em pesquisa, na 
Internet, não encontrou o acordo de parceria, nomeadamente no sítio do Município, mas 
encontrou uma notícia que refere que o acordo de parceria integra o Instituto Português 
do Desporto e Juventude, o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Surf, a 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior e o Península de Peniche Surf Clube. Sugeriu 
que conste do regulamento a composição da CGL. 

Referiu que tem as mesmas dúvidas que o senhor José Leitão relativamente à 
especificação de um clube. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que concorda com a sugestão do senhor Rogério Cação de, à redação da 

alínea c) do n.º 3 do artigo 14.º, se acrescentar ao Península de Peniche Surf Clube “e 
outros clubes”, desde que estes sejam de Peniche e reconhecidos pela Câmara Municipal. 

Sublinhou que não pode ficar em aberto a hipótese de outras entidades externas 
ao concelho poderem ter precedência sobre as entidades parceiras. Acrescentou que o 
Município deve respeitar o que está estipulado no acordo de parceria que celebrou, pelo 
que deve haver cuidado na forma de incluir outras entidades, sem prejuízo de haver uma 
referência a outros clubes que surjam no concelho. 

 
José Leitão (PSD): 
Relativamente à fixação dos valores a pagar pela utilização do equipamento, 

disse que a Assembleia Municipal terá oportunidade de analisá-los aquando da 
apreciação dos orçamentos municipais e da respetiva execução, pelo que não se justifica 
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a sua fixação pela Assembleia Municipal. 
Referiu que o facto de ter havido parceiros que tenham constituído e dinamizado 

o processo não deve ser motivo de privilégio excessivo, pelo que não vê motivo para que 
um outro clube do concelho de Peniche que apareça, que seja tão credível como o 
Península de Peniche Surf Clube e seja reconhecido pela Câmara Municipal e pela 
Federação Portuguesa de Surf, não esteja em igualdade com o PPSC. 

Sublinhou que se trata de um centro de alto rendimento de surf, pelo que, de 
futuro, um clube de surf de Peniche não pode ficar prejudicado relativamente a uma 
entidade de outra modalidade. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que é inquestionável o facto de, neste momento, só existir este clube de surf 

no concelho, por isso foi com este clube que o acordo foi celebrado, pelo que concorda, 
em absoluto, que ele conste do regulamento. Contudo, esta premissa não o deve tornar 
exclusivo, pelo que mantém a sua sugestão de acrescentar a possibilidade de dar 
prioridade a outros clubes do concelho, desde que devidamente reconhecidos. 

Defendeu, também, a inclusão no regulamento da composição da Comissão de 
Gestão Local. 

Relativamente à fixação dos valores a pagar pela utilização do equipamento, 
disse que concorda com o que o senhor José Leitão disse na sua última intervenção sobre 
o assunto. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que não vê inconveniente na inclusão da composição da Comissão de 

Gestão Local no regulamento, na retirada do n.º 2 do artigo 7.º e na alteração da alínea c) 
do n.º 3 do artigo 14.º, não obstante a alínea i) referir a utilização por outras entidades ou 
pessoas não enquadradas nas alíneas anteriores. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a proposta apresentada pela Câmara Municipal sofrerá as seguintes 

alterações e será posteriormente votada: 
Artigo 2.º: 
O Centro de alto rendimento de Peniche, adiante designado por CAR de Peniche, 

localiza-se na Rua Engenheiro Carlos Alberto Guerreiro no Baleal Sol Village 2, em Ferrel. 
Artigo 4.º: 
1. Conforme estipulado no acordo de parceria em vigor para o CAR de Peniche, 

a CGL é constituída por um representante de cada uma das seguintes entidades: 
Município de Peniche, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Federação 
Portuguesa de Surf, Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de 
Santarém e Península de Peniche Surf Clube.  

2. O Município de Peniche é representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 
o qual poderá delegar a representação num diretor executivo, preferencialmente um 
quadro da autarquia, de acordo com o modelo de gestão dos Centros de Alto 
Rendimento. 

Artigo 7.º: 
É expressamente proibido nas instalações do CAR de Peniche: 
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a) Fumar; 
b) Consumir e vender bebidas alcoólicas;  
c) A entrada e permanência de animais no interior das instalações, salvo em 

situações em que a sua presença seja indispensável e justificável, nomeadamente no caso 
de cães- guia para acompanhamento de invisuais ou cães pertencentes a forças de 
segurança e nos casos expressamente autorizados previamente pelo responsável; 

d)  O acesso às instalações por pessoas que se encontrem ou se denote o estado 
de embriaguez. 

Artigo 14.º, n.º 3: 
c) Península de Peniche Surf Clube, ou outras associações do concelho de 

Peniche, reconhecidas pelo Município de Peniche e pela Federação Portuguesa de Surf; 
 
Deliberação n.º 7/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com uma (1) abstenção, do 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS), e vinte e dois (22) 
votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes, submeter o 
projeto de Regulamento de Utilização do Centro de Alto Rendimento de Peniche, cujo 
texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, a 
apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e considerar o mesmo aprovado, caso não seja apresentada qualquer 
reclamação, 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. (Doc. 6/2015.) 

 
8) 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 oitavo ponto da 

ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Relembrou o processo que conduziu à apresentação do presente projeto de 

regulamento, nomeadamente a aprovação e revogação, por dificuldades de 
implementação, de um outro regulamento que tinha a mesma denominação e finalidade. 

Referiu que, na sequência da referida revogação, a Assembleia Municipal enviou 
à Câmara Municipal sugestões de normas a incluir no futuro regulamento e 
disponibilizou-se para colaborar na sua redação. 

Disse que a Assembleia Municipal não recebeu qualquer pedido de colaboração 
por parte da Câmara Municipal, pelo que o projeto de regulamento que está em 
apreciação foi apenas trabalhado pela Câmara Municipal. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

5 de janeiro de 2015. 
Disse que este projeto de regulamento é o reflexo da experiência que o Município 

teve com a tentativa de aplicação do regulamento anterior e da atribuição dos abrigos no 
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verão de 2014. 
Referiu que o presente projeto de regulamento inclui os contributos enviados 

pela Assembleia Municipal e o progressivo consenso dos membros da Câmara 
Municipal, com a colaboração dos trabalhadores do Serviço de Apoio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro. 

Sublinhou que a matéria tratada no presente projeto de regulamento é complexa, 
o que torna difícil a elaboração de um regulamento ideal. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata se 

irão abster na votação do presente projeto de regulamento. 
- Aquando da revogação do regulamento anterior, todas as forças políticas se 

disponibilizaram para dar o seu contributo na elaboração célere de um novo 
regulamento. Acrescentou que, na próxima semana, perfazem-se seis meses sobre essa 
sessão da Assembleia Municipal. 

- Reconhece que o texto do atual projeto de regulamento é substancialmente 
diferente do texto do regulamento revogado em julho de 2014, admitindo que esteja 
bastante melhor em alguns pontos, contudo, outros pontos são uma incógnita, pois não 
se sabe se os cálculos resultarão. 

- Aquando da aprovação do regulamento revogado, também não se sabia da sua 
integral aplicabilidade, nem nunca se chegou a saber, porque não foi verdadeiramente 
testado, uma vez que o senhor Presidente da Câmara decidiu não homologar a lista que 
resultava daquele regulamento. 

- Apesar do silêncio da Câmara Municipal sobre a disponibilidade da Assembleia 
Municipal para colaborar na elaboração do projeto de um novo regulamento, as três 
forças políticas, na sequência de uma reunião, remeteram à Câmara Municipal 
contributos que consideraram úteis para o novo texto de regulamento, alguns foram 
contemplados, outros não, não tendo a Câmara Municipal informado do critério dessa 
sua decisão. 

- Apesar da grande disponibilidade demonstrada pelo senhor Presidente da 
Câmara, na sessão que aprovou a revogação do regulamento anterior, para facilitar a 
discussão sobre o novo texto de regulamento, não houve consequências práticas desse 
entusiasmo, porque não foi solicitado à Assembleia Municipal qualquer contributo nem 
foi informada das soluções que estavam a ser estudadas. 

- O que a Assembleia Municipal pretendia, ao querer colaborar na elaboração do 
novo texto de regulamento, era que existisse o consenso que existiu no mandato passado, 
aquando da aprovação do regulamento que foi revogado. 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara falou em consenso, mas a verdade é que o 
projeto de regulamento que foi enviado à Assembleia Municipal foi aprovado, na Câmara 
Municipal, com quatro abstenções, provavelmente porque a discussão do assunto não foi 
muito frutífera e, por isso, não se chegou a grandes consensos na Câmara Municipal. 

- Reconhece que existem melhorias no novo texto de regulamento, mas o método 
para a sua elaboração não foi o melhor. 

- No atual projeto de regulamento, existem quatro questões relevantes para o 
Partido Social Democrata, concretamente: a possibilidade das empresas se poderem 
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candidatar aos abrigos destinados a pescadores, a exclusão de mariscadores, os familiares 
poderem utilizar os abrigos e a falta de uma cláusula que preveja a impossibilidade de 
candidatura a quem tiver incumprido as regras do regulamento. 

- Gostava de salientar que este processo não foi bem conduzido. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que o documento está a ser discutido atempadamente, porque está a 

decorrer o mês de janeiro e os abrigos só serão necessários em junho. 
Sugeriu que a Assembleia Municipal não proceda hoje à aprovação do 

documento, para que ambos os órgãos municipais o melhorem, para o tornar o mais 
consensual possível. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a questão essencial é que o regulamento não provoque situações de 

injustiça na atribuição dos abrigos. 
Recordou que o documento ainda tem de ser submetido a apreciação pública e 

terá de se fazer o concurso, pelo que a questão do tempo é também essencial e lamenta 
que o senhor Vice-Presidente da Câmara não a reconheça como essencial. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Lamentava que não se tenha aproveitado o tempo decorrido para garantir a 

participação da Assembleia Municipal na elaboração do documento, havendo uma falha 
que é necessário corrigir. 

- Inicialmente, não lhe fazia sentido que os familiares também pudessem usar os 
abrigos, situação já prevista no regulamento que foi revogado, mas foi confrontado com 
as histórias de facto e concluiu que há pescadores que passam o verão na ilha e necessitam 
de ter a família por perto. 

- Também não lhe parecia lógico que houvesse uma distinção entre mariscadores 
e pescadores, mas foi tentar obter uma resposta e explicaram-lhe que os mariscadores, 
regra geral, utilizam barcos rápidos e não pernoitam na ilha. 

- Está de acordo que o regulamento preveja uma penalização por 
incumprimento. 

- Subscreve o que disse o senhor Ademar Marques, que este projeto de 
regulamento tem melhorias substanciais, relativamente ao regulamento revogado, quer 
na forma quer no conteúdo, podendo alguns aspetos serem clarificados. 

- Admite que, após a sua primeira aplicação, se proceda a alguns ajustamentos 
ao articulado. 

- Sugeriu que se aprove o documento atual, podendo ser introduzidos alguns 
contributos que os membros da Assembleia Municipal queiram dar. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- No projeto de regulamento existe uma incongruência relativamente à 

exclusividade da atividade marítimo-turística. 
- Existem algumas matérias que não obterão o consenso de todos os membros da 
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Assembleia Municipal. 
- Necessita de esclarecimentos sobre algumas das matérias do projeto de 

regulamento. 
- O documento ainda irá para apreciação pública, podendo ser alterado na 

sequência dessa apreciação pública. 
- Trata-se de um documento denso e a alteração de um artigo poderá ter 

implicações em outros artigos, pelo que as alterações terão de ser bem analisadas. 
- Aquando da aprovação do regulamento revogado, a Assembleia Municipal 

também manifestou disponibilidade para proceder, posteriormente, a ajustamentos, para 
colmatar os problemas detetados na sua aplicação, mas a Câmara Municipal não propôs 
qualquer alteração. 

- É urgente a entrada em vigor de um novo regulamento. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse reconhecer a densidade do documento, referida pelo senhor Ademar 

Marques, e o relacionamento entre o teor dos diversos artigos, pelo que, aproveitando a 
sugestão do senhor Vice-Presidente da Câmara, o documento poderia ser votado na 
sessão ordinária de fevereiro, havendo, previamente, um encontro entre os grupos da 
Assembleia Municipal e a Câmara Municipal para apreciação do documento. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, se o projeto de regulamento for hoje aprovado, este irá para apreciação 

pública, pelo que a Assembleia Municipal poderá decidir tomar uma deliberação final 
após o período de apreciação pública. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que, após a apreciação pública, não podem ser feitas alterações substanciais 

ao projeto de regulamento, uma vez que estas irão obrigar a um novo processo de 
apreciação pública. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Concordou com o teor da intervenção do senhor Vítor Mamede. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que deve ser a Câmara Municipal a decidir se quer retirar a proposta que 

apresentou. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que, em sua opinião, os abrigos deveriam ser comunitários, ficando 

disponíveis apenas para os profissionais que necessitassem de pernoitar na ilha. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Os abrigos foram construídos, essencialmente, para os pescadores que fazem a 

sua vida na ilha da Berlenga, estando, por vezes, meses sem vir ao continente. 
- Em regra, quem utilizava os abrigos tinha a sua esposa consigo na ilha. 
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- Os abrigos são muito pequenos e têm apenas um pequeno quarto, exceto um 
que tem dois. 

- Os abrigos foram construídos com fundos da Casa dos Pescadores, para 
pescadores que se dedicavam à pesca da dourada e do robalo, exceto um ou outro que 
mariscava também, e a pesca às referidas espécies é feita em consonância com as luas e 
as marés, pelo que há a necessidade de apanhar os ensejos. 

- A atividade de mariscar é sazonal, deslocando-se os mariscadores, em grupos, 
antes de cada baixa-mar, em lanças rápidas, do continente para o arquipélago, 
nomeadamente para os Farilhões. 

- Não conhece nenhuma justificação para que os mariscadores também utilizem 
os abrigos. 

- Não entende que seja uma penalização a exclusão dos mariscadores, mas sim 
um ajustar do regulamento à realidade, podendo os mariscadores alegarem o que 
entenderem em sua defesa, para análise da Assembleia Municipal, na fase de audiência 
pública. 

- Faz sentido que quem se dedica à atividade marítimo-turística e tenha 
embarcações pequenas também utilize os abrigos. 

- Há muitos pescadores que recorreram à constituição de sociedades, pelo que 
não vê inconvenientes na inclusão das empresas. 

- O que é necessário é aferir-se se as pessoas necessitam, de facto, dos abrigos 
para exercer a sua atividade. 

- Faz sentido que se aprove o regulamento na presente sessão da Assembleia 
Municipal, podendo o mesmo ser ajustado após a apreciação pública. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Apenas se deveria permitir a candidatura de pessoas, e excluir as empresas, 

contudo, a candidatura de empresas poderá diminuir o número de candidaturas, uma 
vez que se todos os pescadores de uma empresa se candidatarem individualmente estes 
serão mais do que a candidatura única da empresa, pelo que as candidaturas deveriam 
ser por barco. 

- A atribuição de abrigos às empresas marítimo-turísticas apenas faz sentido para 
as empresas que têm atividades na ilha, como as visitas às grutas, e não para as que fazem 
viagens diárias entre o continente e a ilha. 

- A referência a embarcações de boca aberta deverá ser para os pescadores e para 
as marítimo-turísticas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a questão das visitas às grutas estava salvaguardada no regulamento 

revogado e não está no presente projeto de regulamento. 
Considerou que há contradição insanável entre a questão das empresas e os 

critérios que são definidos para a atribuição dos abrigos, porque uma pessoa coletiva não 
tem antiguidade de pesca na Berlenga, porque quem tem antiguidade é o pescador. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
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- Na política não pode haver duas coisas diferentes, ou se quer consenso, ou se 
quer impor. 

- Ao ouvir a intervenção do senhor Ademar Marques pensou que este estava a 
abrir uma porta para o diálogo, o que lhe pareceu muito bem, e a sua resposta a essa 
intervenção foi muito objetiva, porque haverá uma sessão da Assembleia Municipal 
dentro de dias, em fevereiro. 

- Este projeto de regulamento trata de um assunto muito delicado e o senhor 
Presidente da Câmara não está presente nesta sessão, tendo ele uma opinião muito 
abalizada do assunto, pelo que o assunto deveria ser debatido de forma a se encontrarem 
consensos. 

- A presente proposta de regulamento não teve votos contra na Câmara 
Municipal. 

- A abstenção é como o Melhoral, não faz bem nem faz mal, ou se é a favor ou se 
é contra. 

- Não se pode ser contra um documento que sofreu uma evolução, a todos os 
níveis, de qualidade, pelo que os técnicos do Departamento Administrativo e Financeiro 
estão de parabéns pelo contributo decisivo que deram para esta matéria. 

- Se todos conhecem a realidade, se as opções estão claras no projeto de 
regulamento, se os critérios estão claros, se são de partidos diferentes, de sensibilidades 
diferentes, o que é que têm de fazer? Ou se faz uma nova sessão da Assembleia Municipal 
ou se colocam a votação cada uma das sugestões de alterações ao projeto de regulamento. 

- A Câmara Municipal não tem mais decisões a tomar, agora cabe à Assembleia 
Municipal tomar as decisões. 

- Abriu a porta e mantém essa ideia, porque entende que uma matéria desta 
natureza deve ser o mais consensual possível, porque se o regulamento não for aprovado 
por unanimidade as dificuldades aparecem no dia seguinte. 

- Até dentro de cada um dos grupos políticos há opiniões diferentes. 
- Um documento que foi submetido a apreciação pública e depois sofre alterações 

substanciais não tem outra alternativa senão voltar a apreciação pública. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Quando o regulamento anterior foi revogado, a Assembleia Municipal foi a 

primeira a abrir-se completamente ao diálogo e foi a primeira a apresentar contributos 
para o novo regulamento. 

- Não partiu da Assembleia Municipal qualquer má vontade relativamente ao 
projeto de regulamento. A Assembleia Municipal demonstrou a maior abertura e 
disponibilidade para contribuir e dialogar com a Câmara Municipal, num espírito de 
abertura e construtivo. 

- As dúvidas de hoje prendem-se com a metodologia escolhida pela Câmara 
Municipal, contudo, pelas posições tomadas, a Assembleia Municipal ainda está 
disponível para colaborar. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- A tentativa de malabarismo do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 
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de tentar ficar com os louros do consenso fica-lhe muito bem mas não cola. 
- Quem manifestou disponibilidade para o consenso foi a Assembleia Municipal 

e o Partido Social Democrata quando exigiu que a questão fosse tratada com celeridade, 
pelo que, vir dizer agora que a Assembleia Municipal é que não quer o consenso não cola. 

- É a Assembleia Municipal que está a dizer que, apesar de a Câmara Municipal 
ter ignorado a sua disponibilidade para o consenso, para evitar o que está a acontecer, de 
se estar a discutir ponto por ponto o regulamento, porque é isso que está em causa, haver 
unanimidade. 

- A unanimidade não é possível porque a Câmara Municipal não fez o que se 
comprometeu a fazer perante a Assembleia Municipal. 

- Não é a Assembleia Municipal que está em falta, é a Câmara Municipal que está 
em falta. 

- Fica bem ao senhor Vice-Presidente dizer que mostrou abertura para o 
consenso, mas já vem tarde. 

- O dever cívico da Assembleia Municipal é que fique aprovado o melhor 
regulamento possível, e o projeto apresentado não é para o melhor regulamento possível. 

- As abstenções servem para que, quando não há acordo total, não haja 
inviabilização, porque nem sempre é possível haver acordo total, pelo que não é um 
Melhoral, porque está a dizer que se abstém, mas está também a dizer ativamente o que 
pode ser melhorado. 

- Propõe, em nome do Partido Social Democrata, que o projeto de regulamento 
sofra melhorias e que possa rapidamente vir a discussão para ser aprovado e os abrigos 
atribuídos em tempo útil. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Vai dizer quase as mesma coisas, mas por outras palavras. 
- A intervenção do senhor Vice-Presidente foi surreal, porque ele é que não 

dialoga com ninguém e agora vem armado em bom samaritano dizer que está aberto ao 
diálogo, só para ficar bem. 

- Se o senhor Vice-Presidente quer que o projeto de regulamento seja aprovado 
hoje a Assembleia Municipal vota. 

- Se o senhor Vice-Presidente quer os contributos dos membros da Assembleia 
Municipal estão disponíveis para contribuir para que a Câmara Municipal tenha menos 
problemas, se a Câmara Municipal não quer, problema dela. 

- Se a Câmara Municipal não sabe fazer, pelo menos peça ajuda à Assembleia 
Municipal. 

- Não há problema nas abstenções, gosta mais de Cêgripe, mas Melhoral também 
não faz mal nenhum. 

- O senhor Vice-Presidente dizer que as bancadas não se entendem é outra 
falácia, porque a Assembleia Municipal concordou com praticamente tudo, todas as 
bancadas concordaram com todas as coisas que foram ditas que deveriam constar no 
regulamento. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
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- O mais importante é que a Assembleia Municipal aprove um regulamento que 
sirva, de facto, os interesses dos utilizadores, esse deve ser o fim útil da intervenção. 

- Têm que assumir que o processo não correu bem. 
- Já se constatou que há algumas matérias que têm de ser objeto de precisão. 
- A bancada da Coligação Democrática Unitária dá por boa a sugestão 

apresentada pelo senhor Vice-Presidente de se remeter o assunto para uma próxima 
sessão da Assembleia Municipal, que deve ser o mais rapidamente possível. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- O senhor Vice-Presidente, com a sua habilidade com que brinda a Assembleia 

Municipal, disse que a Assembleia Municipal tinha duas opções: ou votar ou adiar, 
assumindo a Assembleia Municipal as suas responsabilidades. E quase ameaçando a 
Assembleia Municipal caso esta votasse contra, pelas responsabilidades gravíssimas que 
teria de assumir. 

- A única opção da Assembleia Municipal é votar a proposta que a Câmara 
Municipal apresentou, a opção de adiar tem de ser do senhor Vice-Presidente. Tem de 
ser a Câmara Municipal, que apresentou a proposta à Assembleia Municipal, a retirar o 
ponto, para ser melhor discutido pelos grupos, para voltar à Assembleia Municipal. 

- Seja votado hoje ou em fevereiro, o senhor Vice-Presidente que o deixe ser ele a 
decidir o seu voto, porque tenta sempre que o seu voto seja o mais conscientemente 
possível e o melhor possível para as pessoas que por ele irão ser afetadas. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Era incapaz de ameaçar o senhor José Leitão. 
- Este assunto e outros estiveram para ser agendados para uma sessão da 

Assembleia Municipal que esteve prevista, por conversação do senhor Presidente da 
Câmara com a senhora Presidente da Mesa, para 29 de dezembro. 

- A Câmara Municipal tem ideia que este projeto de regulamento é uma boa base 
de trabalho, não tem dúvidas nenhumas sobre isso. 

- O senhor Ademar Marques reconheceu a melhoria da qualidade do projeto de 
regulamento, relativamente ao regulamento aprovado. 

- Quando ouviu a primeira intervenção do Partido Social Democrata, pensava 
que era uma intervenção que visava encontrar a solução mais consensual possível, pelo 
que assumiu a responsabilidade de obter o consenso através de mais algum tempo e 
resolver o problema. 

- É preferível demorar mais tempo mas haver consenso, do que aprovar um 
projeto de regulamento que vai para apreciação pública e, por não haver consenso, vai 
ser objeto de críticas de alguns setores. 

- Em democracia ou se aceita a opinião dos outros ou se impõe a nossa. 
- Foi feita uma intervenção que tinha subjacente uma ideia, ele esteve de acordo 

com essa ideia e propôs o consenso. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que em democracia não impomos a nossa opinião, pelo que nesse ponto 
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não está de acordo com o senhor Vice-Presidente. 
Relativamente ao agendamento do projeto de regulamento para uma eventual 

sessão da Assembleia Municipal em dezembro, disse que não sabe como é que isso 
poderia ter ocorrido, porque o senhor Vice-Presidente tomou a decisão de aprovar o 
projeto de regulamento na Câmara Municipal no dia 5 de janeiro de 2015. Perguntou ao 
senhor Vice-Presidente como é que o assunto poderia ser agendado para 2014. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Manifestou a intenção de responder à senhora Presidente da Mesa, mas não lhe 

foi dada a palavra. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal vai tomar uma decisão sobre o regulamento, 

mas não tem nada a ver com processos, tem a ver com a consciência, com a 
disponibilidade que a Assembleia Municipal tem demonstrado e é nessa consciência que 
a Assembleia Municipal vai tomar a decisão que lhe compete. 

Perguntou ao grupo do Partido Socialista se pode esclarecer se há consenso em 
fazer uma metodologia diferente do que estava agendado para esta sessão da Assembleia 
Municipal. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que o grupo do Partido Socialista entende que não existem condições para 

votar o projeto de regulamento na presente sessão da Assembleia Municipal e está 
disponível para apresentar propostas para melhor o documento. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Referiu que continua insatisfeito com o malabarismo, porque o problema não é 

29 de dezembro, porque começou a 30 de julho. Sublinhou que o erro foi começar-se o 
projeto de regulamento em outubro, quando deveria ter sido logo em julho. 

Disse que, na sequência da vontade de colaboração manifestada em julho 
passado, o grupo do Partido Social Democrata também está disponível para melhorar o 
documento. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Propôs que o assunto fosse retirado da ordem do dia e que seja marcada uma 

reunião para início dos trabalhos de revisão do documento em apreciação. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Sugeriu que, antes da reunião proposta pela senhora Presidente da Mesa, a 

Câmara Municipal introduza no documento os ajustamentos que foram referidos na 
presente sessão da Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a reunião proposta era também para que fosse explicado o motivo de 

ter sido dada determinada redação aos artigos do projeto de regulamento. 
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Deliberação n.º 8/2015: A Assembleia Municipal deliberou retirar o projeto de 
Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 
da Berlenga da ordem do dia, devendo a Mesa promover uma reunião, com 
representantes dos três grupos políticos, para reanálise da proposta da Câmara 
Municipal e introdução de eventuais alterações. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 9/2015: 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 vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos, a senhora Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão extraordinária, 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 Mesa assino. 


