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ACTA    N.º    8/2005ACTA N.º 8/2005  
 

A C T A  D A  2 . ª  R E U N I Ã O  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   N O V E M B R O   D E   2 0 0 5 :  

 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e cinco, no 

Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, pelas vinte e uma 
horas e quarenta minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, 
João Manuel Jesus Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Sebastião Codinha 
Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel Prioste 
Salvador, Jorge Alberto Bombas Amador, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo 
Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, Jorge 
Santos Carvalho, António José Azevedo Filipe, Júlio Alberto Silva Coelho, Américo 
Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, 
Jacinto Sousa Pinto, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva Amador, Nuno 
Eduardo Faustino Rainha, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e Tiago Jorge Carvalho 
Gonçalves reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 
 

1– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
717.000,00 euros; 

2– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
273.000,00 euros; 

3– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
90.000,00 euros; 

4– Apreciação e votação da contratação de um empréstimo até ao valor de 
2.121.000,00 euros. 

 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Delfim António 

Ferreira Campos, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 
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Rosendo Gonçalves, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES:

 
A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente de Junta 

da Freguesia de Ajuda, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de hoje pelo 
Tesoureiro da referida Junta de Freguesia, Senhor Aníbal Augusto Barata. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de falta à reunião do passado dia 24, a seguir indicado: 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por motivos 

de ordem profissional. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Da Senhora Sandra Cristina Machado de Matos, por um período de cinco dias, 

a contar da presente data, por motivos de ordem profissional; 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, para o dia de 

hoje, por motivos profissionais; 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, para o dia de hoje, por 

motivos de ordem profissional. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhor Marco António Borges Bem (do PS) e as Senhoras Maria de Fátima Cruz 
dos Santos Ferreira Campos e Arminda Glória Félix Martins Braz (da CDU), reconheceu 
os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 
O Senhor Presidente da Mesa, atendendo a que os assuntos constantes da 

ordem de trabalhos se relacionam entre si, uma vez que todos eles constituem 
operações de recurso ao crédito para financiamento de actividades a desenvolver pela 
Câmara, sugeriu, o que foi aceite, que os assuntos fossem tratados em conjunto. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005, 
RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA: “ARRANJOS URBANÍSTICOS NO CAMPO DA 

REPÚBLICA ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE S. PEDRO, NO VALOR DE 273.000,00 €”; 
“CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (BM2), NO VALOR DE 90.000,00 €; 
“CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E REABILITAÇÃO DA PRAGEIRA, NO VALOR DE 

2.121.000,00”; “APOIO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, NO VALOR DE 717.000,00 €”: 
 
Na sequência e em cumprimento da deliberação tomada em 24 de Novembro 

último, a Assembleia Municipal passou a apreciar os assuntos da ordem de trabalhos 
que faziam parte da reunião anterior e que não foram objecto de decisão, concretamente 
os relacionados com as contratações dos empréstimos em epígrafe. 

 
Postos à discussão foram os diversos empréstimos objecto de pedidos de 

informação e esclarecimentos por parte dos deputados municipais, nomeadamente em 
relação às dúvidas existentes com a contratação destes empréstimos, situação financeira 
e capacidade de endividamento do Município e alteração dos valores globais dos 
empréstimos. Neste contexto, intervieram os Senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara: 
- Fez leitura de fax emanado do IPTM, no qual informa que os inertes sitos na 

Avenida Monsenhor Bastos iriam ser removidos, no prazo de 2 meses, para terreno 
pertença do domínio privado municipal, sito no Casal da Vala; 

- Disse ter agendada reunião com o Secretário de Estado Adjunto da 
Administração Local e convidou um Vereador de cada força política a estar presente; 

- Tem marcada reunião com a empresa Oliveiras, S.A. para apreciação de 
eventual fraccionamento da obra da entrada de Peniche, de que é adjudicatária. 

 
José Leitão: 
Perguntou se no valor da adjudicação está ou não incluído a remoção das areias 
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e em caso negativo se o pagamento é da responsabilidade do IPTM. 
 
Paulo Santos: 
- Perguntou sobre a legalidade do andamento do procedimento apenas com as 

propostas apresentadas por dois concorrentes; 
- Solicitou informação sobre os valores dos empréstimos. 
 
Júlio Coelho: 
- Solicitou esclarecimentos sobre os valores globais dos empréstimos, datas de 

início e conclusão das obras, responsabilização pelo incumprimento, razões que 
levaram à selecção de determinadas obras em detrimento de outras e grau de 
importância no contexto do planeamento urbanístico e territorial; 

- Questionou, dada a escassez de informação, sobre a manutenção do 
desenvolvimento das obras face aos problemas de gestão que irão criar nos próximos 
dois anos; 

- Disse que, na sua opinião, não estão criadas as condições para contratação 
destes empréstimos tendo em conta o valor de endividamento municipal e perguntou à 
Câmara, face ao cenário existente, o que espera fazer nos próximos quatro anos; 

- Sugeriu maior rigor na elaboração dos documentos face aos valores 
diferenciados que apresentam. 

 
Jorge Amador: 
- Informou que a CDU conhece a situação e que as decisões têm que ser 

tomadas por forma a resolver o problema, nomeadamente através de renegociação da 
execução das empreitadas; 

- Disse que, relativamente às areias, a remoção tem que ser total e que cada uma 
das entidades envolvidas assuma a sua responsabilidade; 

- Salientou que as informações prestadas sobre a contratação dos empréstimos 
são claras e objectivas. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Informou que as areias estão a ser removidas ao longo dos últimos meses; 
- Esclareceu que os projectos são avaliados em cada momento e para um 

determinado programa e consubstanciados em linhas orientadoras de prioridade; 
- Disse nada ter a objectar quanto à qualidade da informação prestada, processo 

de consulta e andamento dos procedimentos, sendo que a inexistência de outras 
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propostas se ficaram a dever às entidades consultadas; 
- Perguntou qual o destino a dar aos lotes do Casal Moinho; 
- Aludiu à discrepância dos montantes máximos constantes dos documentos 

apresentados, concretamente ao ponto quatro; 
- Sugeriu a tomada de medidas que visem alterar as condições que motivaram a 

suspensão do contrato-programa; 
- Solicitou informação sobre a realidade da situação financeira da Câmara. 
 
Américo Gonçalves: 
- Referiu que em todos os mandatos sempre se herdaram as dívidas das 

anteriores gerências e se assumiram a continuação das obras adjudicadas; 
- Salientou que a concretização das obras só é possível através do recurso a 

candidaturas aos respectivos contratos-programa; 
- Vincou que as obras assumidas devem ser executadas, sob pena do descrédito 

da instituição. 
 
Presidente da Câmara: 
Disse que o esclarecimento a prestar sobre as areias seria dado posteriormente, 

uma vez que não era portador de toda a informação constante do respectivo dossier. 
 
Vereador Jorge Gonçalves: 
Referiu que a remoção das areias é da responsabilidade do IPTM. 
 
Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito da contratação dos 

empréstimos, nomeadamente em relação ao cumprimento estrito dos prazos de 
consulta às instituições bancárias e de remessa ao Tribunal de Contas; 

- Aludiu á eventual assumpção dos encargos financeiros caso não se 
concretizem as obras já adjudicadas e consignadas; 

- Assumiu o compromisso de disponibilizar toda a informação sobre o assunto, 
inclusive em tudo o que se relacione com a suspensão do contrato-programa; 

- Referiu que, logo que tenha tomado conhecimento da situação financeira da 
Câmara, prestará a respectiva informação em toda a sua dimensão; 

- Informou que os compromissos devem ser cumpridos, não se descurando a 
sua redução se houver possibilidade; 

- Vincou que no cumprimento dos compromissos haverá o maior rigor, 
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nomeadamente em relação ao erário público, cujas consequências negativas terão que 
ser acauteladas. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que não foi possível, em tempo oportuno, disponibilizar a versão 

final; 
- Salientou que todos os prazos têm que ser cumpridos tal como se encontra 

estipulado na lei, que na elaboração do dossier teve o cuidado de seleccionar a 
informação, cujo conteúdo apresenta um conjunto de dados que acompanham uma 
realidade a que foi obrigado a incluir; 

- Referiu que se o Município não utilizasse o valor do “rateio” teria dificuldade 
em proceder à contratação a partir de 2006; 

- Disse que o conjunto dos documentos apresentados acaba por acompanhar a 
dinâmica dada ao processo e reflectem, na sua opinião, a qualidade da informação 
distribuída; 

- Salientou que as propostas não concebem um pedido para votar 
preocupações, mas sim para aprovarem a resolução de uma realidade existente. 

 
Nuno Rainha: 
- Perguntou qual a razão por que se optou por usar a capacidade máxima do 

rateio e qual o valor efectivo que falta liquidar das obras contempladas; 
- Fez referência ao empolamento que se pretende dar á dívida, esquecendo-se 

dos activos financeiros existentes e referiu que a aferição deve ser mais rigorosa; 
- Questionou sobre o valor da dívida que o actual executivo encontrou no início 

do mandato; 
- Chamou a atenção de que quando se fala da dívida dever-se-á ter a noção da 

concreta do seu valor. 
 
Júlio Coelho: 
Disse, para que não houvesse dúvidas, que a informação prestada não estava 

isenta de erros, isto sem pôr em causa o rigor e profissionalidade dos seus autores. 
 
Paulo Santos: 
Esclareceu que não quis levantar qualquer suspeição sobre o trabalho 

desenvolvido, mas refere ter ficado sem dúvidas, uma vez que o montante do crédito a 
contratar relativamente ao ponto quatro não indica o valor definitivo. 
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Vereador Jorge Abrantes: 
Referiu que a aprovação tem em vista o financiamento que não ultrapasse os 

limites constantes das propostas apresentadas. 
 
João Paulo Teófilo: 
Disse pretender que as decisões a tomar se conformem com a lei. 
 
José Leitão: 
Sugeriu, atendendo à divergência de valores, a correcção da ordem de trabalhos 

e que se recomendasse à Câmara a apresentação dos documentos com as alterações 
preconizadas. 

 
Américo Gonçalves: 
Sugeriu a rectificação dos valores e a sua apreciação e votação na reunião de 

hoje. 
 
João Paulo Teófilo: 
Disse que a Câmara estava a tempo de fazer chegar à Assembleia as alterações 

com os valores correctos. 
 
José Leitão: 
Disse que, segundo o Regimento, que não recebeu em tempo oportuno, a 

Assembleia pode alterar as propostas apresentadas pela Câmara, que neste caso 
estabeleceria os montantes máximos correctos. 

 
Jorge Amador: 
Disse que, dadas as dúvidas existentes, os montantes dos empréstimos 

deveriam consubstanciar-se aos valores constantes da convocatória e que não pretendia 
contribuir para a eventual anulação do processo. 

 
Presidente da Mesa: 
Apresentou proposta de alteração dos valores para os limites máximos de 

endividamento, ou seja: 
Ponto 1 – 717.000,00 euros;  
Ponto 2 – 272.800,00 euros;  
Ponto 3 – 90.000,00 euros  e  
Ponto 4 – 1.908.825,00 euros. 
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João Paulo Teófilo: 
Disse que o grupo do PS está disponível para apreciar e decidir desde que os 

demais grupos estejam todos de acordo. 
 
José Leitão: 
Manifestou a sua preocupação face à atitude tomada pelo deputado Jorge 

Amador e declarou que retirava a proposta de sugestão de correcção da ordem de 
trabalhos, limitando-se a votar a ordem de trabalhos inicial. 

 
João Paulo Teófilo: 
Pediu esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas pelo deputado Jorge 

Amador e declarou que o grupo do PS não está disponível para avançar desde que o 
grupo da CDU não concorde com a sugestão de alterar os montantes consignados na 
ordem de trabalhos. 

 
José Leitão: 
Chamou a atenção que nas intervenções, se é que existe alguma ironia, também 

haverá seriedade e responsabilidade em enfrentar os problemas, cabendo ao deputado 
municipal Jorge Amador a responsabilidade de ponderar as informações apresentadas 
dado as funções que ocupa junto do executivo. 

 
A reunião foi interrompida para em intervalo de 15 minutos. 
 
Reatada a reunião, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 

identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Reiterou a proposta de alteração dos montantes máximos dos empréstimos. 
 
José Leitão: 
Declarou que o grupo do PSD não pretende fazer qualquer comentário. 
 
João Paulo Teófilo: 
Corroborou, em nome do grupo do PS, da declaração anterior. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as propostas em apreço, já com as 
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correcções preconizadas em relação aos valores totais dos empréstimos, constataram-se 
os seguintes resultados: 

 
▪ Empréstimo para “ARRANJOS URBANÍSTICOS NO CAMPO DA 

REPÚBLICA ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE S. PEDRO, NO VALOR 
DE 272.800,00 euros: 

Aprovado, por maioria, com 20 votos a favor e 7 abstenções. 
 
▪ Empréstimo para “CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

PENICHE (BM2), NO VALOR DE 90.000,00 euros: 
Aprovado, por maioria, com 20 votos a favor e 7 abstenções. 
 
▪ Empréstimo para “CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E 

REABILITAÇÃO DA PRAGEIRA, NO VALOR DE 1.908.825,00 euros: 
Aprovado, por maioria, com 20 votos a favor e 7 abstenções. 
 
▪ Empréstimo para “APOIO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS, NO VALOR DE 717.000,00 euros: 
Aprovado, por maioria, com 12 votos a favor e 15 abstenções. 
 
Os Senhores Jorge Amador (da CDU), José Leitão (do PSD) e João Paulo Teófilo 

(do PS) declararam que os respectivos grupos iriam apresentar declarações de voto, 
tende-o feito, posteriormente, os grupos da CDU e do PS e que são do seguinte teor: 

 
“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
Empréstimos Bancários 2005. 
Face aos compromissos assumidos pela Câmara Municipal de Peniche 

cessante, o novo Executivo Municipal presidido pela CDU foi obrigado a contrair os 
empréstimos bancários que votamos favoravelmente. 

Este sentido de voto traduz a noção de responsabilidade do actual executivo 
que interveio de uma forma clara para solucionar um problema que deveria ter sido 
salvaguardado pelo executivo do Partido Socialista que só não o fez por ter 
compreendido que de facto deixaria em 28 de Outubro de 2005 uma dívida global 
largamente superior a dez milhões de euros (mais de dois milhões de contos). 

O Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Peniche.” 
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“DECLARAÇÃO DE VOTO: 
A bancada do Partido Socialista vai ao longo deste mandato, enquanto 

oposição e no estrito respeito pela vontade expressa pelos eleitores, assumir uma 
postura construtiva em que, apoiará, sem quaisquer complexos, as propostas que 
entenda como positivas e será firme na oposição a medidas que, do nosso ponto de 
vista, comprometam o desenvolvimento do concelho. 

Neste sentido, e discutidos que foram os vários pedidos de autorização para 
contracção de empréstimos apresentados pela Câmara Municipal importa realçar o 
seguinte: 

1- A informação prestada, tardiamente, pela Câmara Municipal revelou-se 
confusa e geradora de vários entendimentos quanto às autorizações a conceder. De 
futuro não podemos, como é óbvio, aceitar situações como esta pois comprometem 
decisões esclarecidas e devidamente fundamentadas. 

2- Saudar a postura do Senhor Presidente da Câmara ao assumir o 
compromisso de prestar toda a informação relevante para que a Assembleia Municipal 
possa acompanhar a utilização dos empréstimos. 

3- Estranhar a posição da bancada da CDU, supostamente a que apoia o 
executivo, ao longo da discussão pois tendo começado por reclamar a urgência em 
tomar decisões, apressando-se, inclusive, a atribuir, desde logo, responsabilidades 
políticas à oposição, terminou a levantar dúvidas quanto à legalidade das votações a 
realizar que, a não ter imperado o bom senso das bancadas do PS e do PSD, teriam 
inviabilizado a aprovação dos pedidos de autorização. 

4- A posição das bancadas do PS e do PSD em adiar a votação, por forma a 
permitir uma análise cuidada dos documentos, revelou-se acertada e permitiu, apesar 
dos incidentes, os esclarecimentos necessários face às muitas dúvidas surgidas. 

5- A bancada do Partido Socialista absteve-se no ponto 2 da Ordem de 
Trabalhos, empréstimo de 717.000 euros resultante do rateio comunicado pela DGAL, 
atendendo a que a Câmara se comprometeu a utilizar esse empréstimo para a 
liquidação de dívidas existentes e a justificar perante a Assembleia essa utilização, 
apesar de não termos ficado completamente convencidos da necessidade imperiosa da 
sua contracção e de entendermos que as infra-estruturas do loteamento municipal do 
Casal Moinho deveriam ser financiadas pela alienação de lotes. 

6- A nossa votação favorável, nos restantes pedidos de autorização, justifica-
se pela importância que atribuímos às obras a eles associadas e à necessidade de 
garantirmos o seu financiamento sob pena de perdermos a oportunidade da sua 
execução. 
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7- Relativamente ao Contrato-Programa, assinado com a Administração 
Central, para a obra de requalificação da entrada da cidade e da Prageira e que se 
encontra suspenso, os deputados municipais do PS entendem que é imperioso que se 
tomem todas as medidas possíveis para que o mesmo se concretize. 

Peniche, 28 de Novembro de 2005.  
O Grupo do Partido Socialista.” 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período e aproveitando o facto de não haver período de “antes da ordem 

do dia” registaram-se as seguintes intervenções: 
 
José Leitão: 
- Apresentou três considerações para reflexão dadas as suas implicações 

futuras: 
1.ª – Realização da Convenção Empresarial do Centro, em Pombal, onde foi 

aprovado documento importante sobre o pacto da nova centralidade da Zona centro e a 
que Peniche não deverá ficar alheio. 

2.ª – Na convenção de trabalhadores realizada pela Câmara seria interessante 
que os demais autarcas também participassem, nomeadamente os presidentes das 
Juntas de Freguesia. 

3.ª – Criação de pacto de desenvolvimento de Peniche, no qual o grupo do PSD 
está disponível para integrar, em que a Câmara deverá apresentar de forma objectiva e 
clara quais as medidas de desenvolvimento importantes, num projecto a quatro anos, 
para o concelho de Peniche. 

 
Jorge Amador: 
-  Disse que a CDU irá ter em conta o desafio lançado; 
- Referiu ter estado presente no Congresso em Pombal e que, independente-

mente dos factos, o desenvolvimento é factor crucial, tal como afirmou um congressista. 
 
Presidente da Câmara: 
- Salientou que já na campanha eleitoral pôs a tónica no investimento, emprego 

e coesão social; 
- Fez chamada de atenção aquando da apreciação do O.E., em reunião de 

autarcas, que o “mar” não foi contemplado no documento; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 28.11.2005  *  Livro 15 * Fl. 88 

- Disse que na convenção de trabalhadores do município serão tratados 
assuntos relacionados com a gestão e optimização de recursos humanos; 

- Aludiu à orientação estratégica que o pacto de desenvolvimento de Peniche 
poderá conceber e deu conhecimento que tem agendado contacto com o Secretário de 
Estado da Segurança Social para apreciação do assunto. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO:
 
Sendo zero horas e cinquenta minutos, após ter sido indicado o dia 29 de 

Dezembro para realização da próxima reunião ordinária, e o Senhor José Leitão ter dito 
que se está a trabalhar no limite dos prazos e o Senhor Jorge Amador ter lembrado que 
devido ao acto eleitoral o calendário não é propício a grandes reajustamentos, o Senhor 
Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 
presente acta que eu,                                           , 1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser 
assinada pela Mesa. 
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