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ATA  N.º  5/2014 
 

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 8  D E  J U L H O  2 0 1 4 :  

 
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano dois mil e catorze, 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), José António Bombas 
Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio 
Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Henrique André da 
Silva Estrelinha (PS), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), José António Leitão da Silva 
(PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz 
(CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS) e 
Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), 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: 

- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para revogação 
do 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 
trinta e sete minutos, encontrando-se na sala vinte e dois dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceu no decurso da sessão e passou de imediato a participar nos 
trabalhos o senhor Carlos Nicandro (CDU), durante a primeira intervenção do senhor 
Presidente da Câmara Municipal. 

O senhor Humberto Ferreira (PS) encontrava-se a substituir o senhor João 
Manuel de Jesus Gomes (PS), que comunicou a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 
78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Faltaram à sessão as senhoras Ana Cristina Maia da Costa (CDU) e Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU). 

Assistiram à sessão 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 Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), 
Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Filipe Maia 
de Matos Ferreira Sales (PSD). 
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PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 
 
Neste período não registou qualquer intervenção. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

REVOGAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DAS CASAS DENOMINADAS 

ABRIGO DOS PESCADORES SITAS NA ILHA DA BERLENGA :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto único da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
A solicitação à Assembleia Municipal para agendamento desta sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal resultou de uma deliberação da Câmara 
Municipal pelo que agradece o grau de prontidão da Presidente da Assembleia no 
agendamento da mesma. 

Fez uma breve apresentação do Historial do processo das Casas denominadas 
Abrigo dos Pescadores, sitas na Ilha da Berlenga: 

- Em determinada altura, a Câmara Municipal tomou conhecimento de um 
conjunto de situações que se estavam a verificar na Ilha da Berlenga, com as casas abrigo, 
geridas, à data, pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), 
nomeadamente, que a utilização que estava a ser feita dos abrigos não ia de encontro ao 
objetivo para o qual aqueles abrigos foram construídos, ou seja, para permitir abrigo aos 
pescadores que desenvolviam a atividade na ilha. Constatou-se que, na sequência do 
falecimento ou do abandono da atividade, a chave se mantinha na família para uso 
diferente do previsto, situação que a Câmara Municipal, entendeu, desde logo, num 
trabalho conjunto com o IGFSS começar a trabalhar para encontrar uma solução que 
devolvesse os abrigos aos Pescadores que desenvolvem a atividade e carecem de abrigo. 

- À data, a Câmara Municipal foi abordada por um conjunto de pessoas que lá 
estavam, que tinham sido pescadores e que desenvolviam a atividade das visitas às 
grutas e por outras, que foram notificadas pelo IGFSS para entregar as chaves, no sentido 
de apelar para que a sua atividade fosse elegível para a atribuição de abrigo, ao que a 
Câmara Municipal reiterou a sua posição de que a atividade que desenvolviam, era 
importante, e como tal, a Câmara Municipal iria defender a ideia de que essas pessoas 
deveriam continuar a utilizar as casas. 

- Na sequência destes episódios, a Câmara Municipal manifestou, junto do IGFSS 
o interesse em poder vir a fazer a gestão dos abrigos. 

- A Câmara Municipal fez uma análise de todas as situações, no sentido de aferir 
quais é que faziam sentido que continuassem a usufruir de abrigo, para posterior entrega 
das chaves. Da avaliação e da abordagem efetuadas aos atuais detentores de chaves, a 
Câmara Municipal deparou-se com situações variadas: uns manifestaram interesse em 
entregar as chaves e entregaram; outros manifestaram interesse em entregar as chaves e 
não entregaram; no caso de alguns abrigos em que não existia interlocutor, a Câmara 
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Municipal acabou substituir as fechaduras. 
- A partir desse momento, a Assembleia Municipal tem conhecimento de todo o 

processo, nomeadamente do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal com o IGFSS, 
que assenta na existência de um regulamento, o qual a Câmara Municipal vem aqui, hoje, 
solicitar a sua revogação. Este pedido resulta da constatação de um conjunto dificuldades 
na sua aplicação, o que, inclusivamente, conduziu a Câmara Municipal a uma 
interpretação, tomada por unanimidade, que ia ao encontro do espírito que esteve 
subjacente à construção das casas, e que assegurava a elegibilidade de quem exercesse, 
em exclusivo, a atividade da pesca, num caso, ou de marítimo-turísticas noutro, e que 
não considerava elegíveis os mariscadores. 

- Tendo em conta que o Regulamento prevê a abertura de novo procedimento no 
próximo dia um de agosto, e para evitar que a Câmara Municipal volte a entrar em 
incumprimento, solicita-se a revogação do Regulamento no sentido de permitir a elaboração 
de um novo regulamento, que possa acolher a experiencia dos concursos lançados 
anteriormente e ponderar as reclamações que entretanto têm sido apresentadas, e que 
garanta que a atribuição dos abrigos seja feita de forma justa e ajustada ao seu objetivo. 

- A ser aprovada a revogação do regulamento pela Assembleia Municipal, a 
Câmara Municipal pretende, na relação com todos aqueles que concorreram, encontrar 
uma solução precária de utilização dos abrigos, para o período de agosto até ao final deste 
ano, solução essa, que poderá passar por, no mesmo abrigo, poderem ser instaladas duas 
ou três pessoas, que, exercendo a atividade e tendo concorrido, possam ainda este ano 
usufruir de abrigo e ver atenuado o impacto da não atribuição dos mesmos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Tiveram a oportunidade de falar sobre este assunto na última Assembleia 

Municipal ordinária, que foi no dia vinte e seis de junho, em Ferrel, onde a questão foi 
suscitada, precisamente pelo público, pelo que, o que o surpreende é que, desde então até 
esta altura, não se tenha conseguido encontrar uma solução que evitasse este último ato 
dramático, revogação in extremis do regulamento para evitar a abertura do novo concurso. 

- Independentemente do sentido de voto do PSD, que vai ser favorável a esta 
proposta, tem de dizer, aqui, que infelizmente, este processo, desde setembro do ano 
passado até final de julho deste ano, esteve parado, e isto mostra uma incapacidade de 
decisão que não tem forma de ser explicada; mostra uma inabilidade para a resolução de 
problemas e mostra uma falta de coragem política para tomar uma decisão, quando essa 
decisão pode desagradar a alguns. Que está fora de questão se o regulamento está certo 
ou errado, porque, se estava errado, em setembro do ano passado, havia a obrigação de 
tomar a decisão de alterar o regulamento e não era em julho, em plena época de utilização 
dos abrigos, que se estava a discutir esta questão. 

- Esta revogação só é necessária porque não se fez o que se devia logo em 
setembro, quando confrontados com uma lista que, aparentemente, não traduzia os 
resultados espectáveis ou que se consideravam justos, e que devia ter levado 
imediatamente a Câmara Municipal a propor à Assembleia Municipal a alteração ao 
Regulamento e a anulação do concurso. 

- É necessário afinar e definir os critérios de aplicabilidade do regulamento até ao 
final do mês de agosto, para que, em setembro, seja possível aprovar o novo regulamento, 
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por forma a abrir concurso, para o ano de 2015, em outubro. 
- Em relação à questão de ser possível alterar e não revogar o regulamento, 

entende que se existe um regulamento não se vai inventar um novo, deve modificar-se 
os aspetos deste regulamento que não funcionaram, e construir um regulamento que seja 
claro, como qualquer lei, geral e abstrato, e que da sua aplicação resulte uma decisão que 
seja sindicável, que obedeça a regras verificáveis e que seja assim justo. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- A história que o senhor Presidente contou é do conhecimento de todos e que 

resulta no não cumprimento dos prazos. 
- Se pode revogar este regulamento e aprovar outro, mas que se for realizado um 

concurso em que se não cumpram os prazos vão haver contestações outra vez.  
- Os regulamentos são para se cumprirem e a Câmara Municipal tem a obrigação 

de o fazer, até porque exige que os munícipes o façam também. 
- Lamentou que uma peça importante para a apreciação deste caso não tenha sido 

entregue, o relatório de apreciação das contestações que existiram, porque é nesse 
relatório, que as pessoas contestam o não cumprimento dos prazos e que é motivo para 
o concurso ser anulado. 

- A outra informação que a Assembleia desconhecia é a deliberação da Câmara 
Municipal do dia três de setembro, tomada por unanimidade de cinco elementos que 
estavam presentes, em que a Câmara Municipal, ao deparar-se com um problema para 
resolver, em vez de solicitar à Assembleia Municipal, que foi o órgão que aprovou o 
regulamento ajuda para fazer uma interpretação do regulamento ou de alguns artigos do 
regulamento, resolveu fazer a sua própria interpretação, ultrapassando largamente as 
suas competências, o que é grave e que deve censurado. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Considerando que a Câmara Municipal vem alegar que o Regulamento das 

Casas denominadas Abrigos dos Pescadores na Ilha da Berlenga não prevê a forma de 
verificação dos critérios referidos no n.º 1 do artigo 5.º, nem especifica como atribuir a 
pontuação referida no n.º 2 do artigo 5.º, questiona-se, como é que foram construídas as 
duas listas, uma primeira lista que foi contestada e depois uma segunda, e que não 
compreende que, agora, se venha dizer à Assembleia Municipal para acabar com o 
regulamento com base no argumento de que o mesmo não prevê a forma de atribuir a 
pontuação, uma vez que já o fez. 

- Por muitos regulamentos que se façam, vai sempre haver gente a contestar a 
querer dar a volta por vias menos claras para conseguir um abrigo. 

- Concorda que estas casas devem ser atribuídas a pescadores, mas entende, que 
se deve ter em conta que os tempos mudam, e que atualmente, para além da pesca, existe 
outra atividade na Berlenga, as visitas às grutas realizadas pelas marítimo turísticas, as 
quais devem ser consideradas. 

- Considerando que o CAE da atividade de mariscador é exatamente o mesmo 
da atividade de pescador, não vê como é que não se podem candidatar. 

- Uma vez que as casas não chegam para todos, sugere que a Câmara assuma as 
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casas e ceda as mesmas diariamente para se pernoitar a um custo reduzido. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Pela primeira vez na vida vai revogar um documento que nem sequer entrou 

em funcionamento, o que lhe custa um pouco.  
- Sabe que este documento é da legislatura anterior e que não convinha, porque 

havia um ato eleitoral, aprovar, fosse aquilo que fosse nessa altura, porque poderia ser 
muito inconveniente. 

- O senhor Presidente disse que mudou as fechaduras e que tem as casas, e que, 
o que não sabe é se tem das casas todas.  

- Vai estar indisponível para fazer parte de qualquer regulamento, seja daquilo 
que for, nesta Assembleia, uma vez que está na Assembleia para aprovar ou reprovar e 
para dar a sua opinião. Não vai pertencer a nada, porque entende que não vale a pena, 
uma vez que a Assembleia aprova e quando as coisas não correm bem, é chamada a 
desaprovar. Este regulamento, como outros, deu muito trabalho, pelo que não 
compreende como se chega a esta altura e se está nesta situação. 

- Tem dúvidas sobre se vai chegar mais algum regulamento a esta Assembleia, 
tendo em conta que se demoraram dois anos para que este regulamento fosse aplicado e 
não foi.  

- Gostava que o senhor Presidente verificasse se as casas que foram entregues 
pela Segurança Social à Câmara Municipal estão todas na sua posse. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Se sente à vontade, tal como o senhor Ademar Marques, e que fez os possíveis 

por fazer um regulamento, ele e a senhora Cristina Leitão, e que não se lembra de lá ver 
o senhor Américo Gonçalves a trabalhar com eles neste regulamento, ou pelo menos, 
faltou a uma ou duas reuniões no final, quando foi preciso.  

- Tiveram muito trabalho para tentar fazer um regulamento operacional, e que 
subscreve o lamento pelo tempo decorrido. Concorda que deveria ter vindo à 
Assembleia, porque a Assembleia está cá para isso, e que se constroem coisas que são 
falíveis, regulamentos que podem não funcionar, por uma razão ou por outra, pelo que, 
da parte da CDU, naturalmente que estarão disponíveis para participar nesse trabalho de 
revisão, sugerindo que ela aconteça no âmbito da Assembleia. 

- Não o choca revogar uma coisa que entrou em funcionamento, e que considera 
que entrou em funcionamento, uma vez que houve listas publicadas, as quais foram 
objeto de impugnações e contestações, o que resultou num impasse, impasse esse, que 
carece de uma decisão que até agora não aconteceu. 

- Foi uma iniciativa da Câmara Municipal chamar a si este processo, que nem 
tinha que ser seu, no sentido de tentar propor e impor alguma justiça e equidade no 
processo e que é importante realçar-se isso. Reconhece que não correu bem e que é para 
dar resposta ao problema é que Assembleia está a discutir a questão. 

- Concorda que os regulamentos se fazem para serem cumpridos e que se não 
servem, por qualquer razão, têm que ser remetidos, ou devolvidos à procedência, no 
sentido de serem reanalisados, reajustados ou reformulados para, depois, poderem 
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passar à execução prática. 
- Já passou tempo demais, e que não faz sentido não se tomar uma decisão, pelo 

que a CDU vai subscrever a revogação, e manifesta, desde já, a completa disponibilidade 
para participar de forma mais urgente e emergente, tendo em conta que este é um assunto 
sério, que envolve pessoas e direitos. 

- Se deve deixar em aberto um espaço para que a Câmara faça essa reflexão em 
função do conhecimento de causa que tem, mas entende que este é um processo que exige 
três condimentos fundamentais para resolver uma questão tão delicada e complexa, que 
são a serenidade, a celeridade e a seriedade.  

- Quanto à solução para remediar a situação atual, entende que se deverá juntar os 
candidatos, os oponentes ao concurso e, com todos juntos, tentar encontrar uma solução. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- Analisando os anos que tem passado nesta Assembleia Municipal, se está a 

viver um mau momento, e que, mesmo compreendendo os argumentos que o senhor 
Rogério Cação aluiu, de facto, há uma questão que não pode ser escamoteada e esquecida, 
que é o tempo que este processo esteve parado e os motivos que conduziram a esta 
situação, e que, se tem tido a celeridade que as coisas devem ter nestas situações, não se 
estaria aqui a revogar o regulamento. 

- Em relação aos regulamentos, o que é necessário é construir um regulamento 
para regulamentar a aplicação dos regulamentos porque, existem um conjunto de 
regulamentos, como o da venda ambulante, o dos Abrigos da Berlenga, o das 
Autocaravanas, o dos Estacionamentos, que não estão postos em prática acabando por 
não se perceber qual é a diferença entre revogar ou não revogar. 

- Esta crise, da não execução e aplicação dos regulamentos, que são aprovados 
pela Câmara Municipal por unanimidade e pela Assembleia Municipal, também quase 
todos por unanimidade, deve merecer, por parte da Câmara Municipal, alguma reflexão. 

- Vai votar favoravelmente a revogação do regulamento e que uma boa maneira 
do executivo camarário corrigir tudo o que fez de mal até aqui, para além da tal reflexão 
sobre a questão genérica dos regulamentos, e no que diz respeito especificamente a este, 
é aceitar o desafio que o PSD fez através do senhor Ademar Marques, de um conjunto de 
prazos, para que rapidamente se possa resolver esta questão. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que queria esclarecer que, embora o senhor Rogério Cação tenho passado 

a ideia de que este regulamento não é aplicável porque houve contestações, isso não é 
verdade, uma vez que as contestações incidiram essencialmente sobre duas questões. Em 
primeiro lugar, sobre o não cumprimento dos prazos, o que não é um problema do 
regulamento, e sim de quem o aplica. Em segundo lugar, sobre a decisão da Câmara 
Municipal, que a meio do processo, alterou as regras, afastando os mariscadores do 
concurso, com base numa interpretação que fez do regulamento e que levou os mesmos 
a sentirem-se lesados e a apresentarem reclamação. 
 

Rogério Cação (CDU): 
Disse que não disse que o regulamento não era aplicável e sim que havia 
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qualquer coisa que não era ajustável e que dever-se-ia remeter à Assembleia Municipal 
para discutir o assunto. 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Disse, em resposta ao senhor Rogério Cação que é verdade que faltou às duas 

últimas reuniões. Que este regulamento foi presente à Assembleia e que só depois surgiu 
a questão das pessoas com mobilidade reduzida. Referiu que não tem nada contra essas 
pessoas, mas na altura entendia, e disse-o, que se o regulamento fosse alterado para fazer 
face a esta realidade, então seria necessário, primeiro, resolver o problema das 
acessibilidades, uma vez que a Ilha da Berlenga não tem rampas, nem elevadores para 
chegarem às casas, motivo pelo qual não participou nas outras duas reuniões. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- As casas foram construídas por pescadores e para os pescadores, e 

essencialmente para os pescadores de pequenas embarcações, por acaso, não só de boca 
aberta, mas também de convés, e mais tarde, quando a Ilha da Berlenga começou a ser 
mais visitada, a sua utilização foi alargada aos pescadores, aos ex-pescadores, e a não 
pescadores que faziam as visitas na Berlenga. 

- Considera que os colegas que fazem parte das comissões e que trabalham os 
regulamentos fazem o melhor possível, e que muitas vezes a Assembleia é culpada por 
eles não estarem mais enriquecidos. 

- Aquelas casas foram, durante muitos anos, abusivamente utilizadas e que 
serviram determinados tipos de negócio. 

- A primeira preocupação do Município na alteração do regulamento deve ser 
garantir que a utilização dos abrigos seja feita por pescadores que mais vivem nas 
Berlengas e evitar que alguns deles fiquem de fora, nomeadamente aqueles que não têm 
embarcações. Deu como exemplo o senhor Joaquim Nazareno, que provavelmente nas 
últimas décadas, foi dos que passou mais tempo na Berlenga e tinha barco de convés. 

- Não sabia se a embarcação do senhor “Piló” era considerada convés ou semi-
convés, mas que é um dos que utilizava mais o abrigo. 

- O senhor Carlos Baleal, quando era pescador, e que tinha casa, durante anos, 
para além de ter lancha, também tinha barco de convés. 

- O regulamento está incompleto nalgumas partes, nomeadamente na forma de 
avaliação das candidaturas. 

- Está completamente de acordo com a revogação do regulamento e com a 
elaboração de um trabalho que melhore a sua aplicabilidade. 

- Não concorda com aquilo que foi dito, de que há sempre forma de dar a volta, 
e que com a experiência que existiu no passado, com a experiência do que falhou neste 
processo, estão criadas as condições para que se consiga chegar a uma proposta mais 
positiva e que objetivamente possa funcionar, inclusive com a participação de toda a 
gente que se inscreveu nestes concursos.  

- Devem ser considerados, em primeiro lugar os pescadores das embarcações de 
boca aberta e admitir que possam existir embarcações de convés. Não se pode considerar 
que os abrigos são para todos os pescadores, uma vez que os mesmos se destinam, 
essencialmente a pescadores que fazem vida na Berlenga e que fazem pesca dirigida ao 
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robalo e à dourada. 
- Em relação à atividade e no que diz respeito ao CAE, é possível aprofundar a 

questão. 
- Deve ser constituída uma comissão da Assembleia Municipal para elaborar o 

novo regulamento o mais breve possível mas sem pressa, e ouvir-se todos os interessados. 
- Cada grupo deveria ter dois elementos na comissão, porque, se for apenas um, 

a Comissão ficava limitada. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Se recorda que na reunião onde se discutiu o texto do regulamento, as questões 

eram as mesmas de agora, e que a pressa é essencial, porque não se vai encontrar uma 
solução mágica, e em concreto, para a questão da vida na Berlenga, que se verificou ser 
um problema. Trata-se de uma questão prática, de saber como é que se mede a vida na 
Berlenga, quem é que mede a vida na Berlenga, quem atesta e com que autoridade, e que 
dê garantias de que determinada pessoa tem mais vida na Berlenga do que outra. 

- Percebe que este problema é de uma dificuldade extrema, mas a lei local tem que 
ser justa, igual para todos e tem que ser sindicável, todos têm de perceber qual foi o critério. 
 

Paulo Balau (PSD): 
Disse que haverá sempre reclamações em qualquer regulamento que se faça. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Ouviu algumas vezes falar em justiça porque há pessoas que conhecem algumas 

pessoas que têm atividade na Berlenga e por isso têm o seu conceito, justo ou não. 
- Que se corre o risco de se elaborar um regulamento que eventualmente sirva como 

um fato para algumas pessoas, e que é preciso ter cuidado com isso, e que não se deve fazer 
um regulamento só para justificar a atribuição das casas a determinadas pessoas. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Subscreve a ideia que foi avançada pelo senhor Ademar Marques a qual 

também foi de alguma maneira subscrita pelo senhor Vítor Mamede, que tem a ver com 
a necessidade de se aferir os critérios dando-lhes objetividade. 

- Da parte da CDU vai ficar à espera da proposta da Câmara, uma vez que a 
dificuldade surgiu por parte da mesma e é o que motiva a revogação, e que estarão cá 
para analisar, em sede de Assembleia, aquela que possa ser a melhor solução com a 
celeridade que for possível. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Solicitou que fique claro que, neste momento, não sabe quem são os donos das 

embarcações de boca aberta que exploram o serviço de visitas às grutas e que também 
não sabe quem são os pescadores. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Maria João Avelar (PSD): 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.07.2014  *  Livro 24 *  Fl. 115 

Disse que: 
- Têm aqui uma tarefa árdua, difícil, que vai começar com certeza no executivo, 

uma vez que é daí que tem que vir a proposta e que estarão disponíveis para colaborar e 
discutir depois em sede de Assembleia Municipal. 

- Não vê mal que haja, enquanto há discussão no executivo e se o executivo assim 
o entender, por parte da Assembleia Municipal, um acompanhamento do processo, para 
que se possa fazer um trabalho mais coerente e mais profícuo. Que esse acompanhamento 
é importante, para que a Assembleia possa discuti-lo em profundidade, devendo haver, 
por parte desta, um envolvimento na elaboração do novo regulamento com critérios cada 
vez mais objetivos. Deve tentar-se eliminar a subjetividade dos critérios, sendo preferível 
serem poucos, mas bons e objetivos. 

- As pessoas a quem forem atribuídos os abrigos, deverão ser também 
acompanhadas na forma como fazem a utilização dos mesmos, devendo dotar-se o 
regulamento de clausulado que regulamente a utilização propriamente dita. 

- Pediu ao senhor Presidente para informar qual a metodologia que pretende 
adotar para os trabalhos a realizar pela Câmara Municipal e respetivo calendário. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Agradece a disponibilidade que foi demonstrada por todos e que no quadro da 

preparação da proposta, em função da indicação dos membros que irão integrar a 
comissão, irá avançar para um trabalho de envolvimento e partilha. 

- A Câmara Municipal irá ter a sua primeira reunião no dia onze de agosto, e que 
o assunto irá ser agendado. Solicitou que, independentemente do documento que a 
Câmara Municipal possa vir a elaborar, os senhores Deputados possam fazer chegar ao 
Presidente e à Dr.ª Margarida Gonçalves os contributos que vejam que possam ser 
interessantes e julgados pertinentes. 

- Haverá por parte da Dr.ª Margarida Gonçalves toda a disponibilidade para 
continuar acompanhar este processo, uma vez que é a técnica que tem estado a 
acompanhar todo o processo, desde o início. 

- Concorda com a senhora Presidente da Assembleia Municipal, que a par da 
regulamentação, se definam os mecanismos de controlo da utilização dos abrigos. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a proposta de regulamento deve ser uma proposta da Câmara 

Municipal pelo que não será constituída nenhuma comissão formal, mas que estarão 
disponíveis para acompanhar os trabalhos. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Talvez fosse interessante que, quando a Câmara tivesse a proposta, 

independentemente dos contributos individuais que possam fazer chegar aos serviços, 
fosse chamada essa comissão, com dois elementos de cada grupo, para fazerem uma 
análise da proposta e a trabalharem. 

- Acha que se poderia ganhar algum tempo, porque a não ser assim, a análise vai 
ser efetuada em plena Assembleia, correndo o risco de a proposta de regulamento não 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.07.2014  *  Livro 24 *  Fl. 116 

ser aprovada. 
 
 Presidente da Assembleia Municipal, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que também aceita a proposta se o senhor Rogério Cação e o senhor 

Ademar Marques se pronunciarem favoravelmente. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que lhe parece que esse trabalho pode ser feito no âmbito duma conferência 

de líderes alargada, para fechar alterações que se considerem necessárias. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que, da parte da CDU, também não há problema, e que julga que a ideia de 

conferência de líderes alargada resolve o problema, uma vez que estarão lá os líderes dos 
grupos municipais e alguém que se entenda que possa dar algum contributo. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que se vai aguardar pela proposta da Câmara Municipal e dar andamento 

nos termos propostos. 
 
Deliberação n.º 38/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche, considerando o estabelecido no artigo 138.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo e a competência estabelecida na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
deliberou, por unanimidade, revogar o Regulamento de Atribuição das Casas 
Denominadas Abrigo dos Pescadores sitas na Ilha da Berlenga, aprovado por esta 
Assembleia Municipal, em 29 de abril de 2013. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 39/2014: 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 zero horas e vinte minutos do dia vinte e nove de julho, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, para 
constar, se lavrou a presente ata, que eu, Joselène Nunes Teodoro, Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da 
Mesa assino, nos termos dos números um e dois do artigo quinquagésimo sétimo do 
anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. 

 


