
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 11.10.2006  *  Livro 16 * Fl. 102 

ACTA    N.º    8/2006ACTA N.º 8/2006  
 

A C 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  1 1  D E   

O U T U B R O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos onze dias do mês de Outubro do ano dois mil e seis, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco 
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 Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Manuel Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição 
João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Jorge Santos Carvalho, 
António José Azevedo Filipe, Júlio Alberto Silva Coelho, José António Bombas Amador, 
Rui António Rodrigues Carvalho, Almiro José Oliveira Lopes, Nuno Eduardo Faustino 
Rainha e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, reuniu, extraordinariamente, a Assembleia 
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia:  

 
Ponto único – Análise dos impactos decorrentes das alterações à Lei das 

Finanças Locais – Tomada de posição da Assembleia Municipal de Peniche. 
 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
trabalhos o Senhor Américo Araújo Gonçalves. 

 
Não compareceu à reunião o Senhor Vítor Miguel Silva Delgado Marques. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto 

Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto e Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
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suspensão de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Raul Conceição Santos, no dia de hoje, por motivos profissionais; 
- Da Senhora Sandra Cristina Machado Matos, por um período de 8 dias, a 

contar do dia 9, por se encontrar ausente do país; 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, no dia de hoje, 

por se encontrar ausente da área do Município; 
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, no dia de hoje, por se encontrar 

ausente do concelho; 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, no dia de hoje, por se encontrar 

ausente do concelho, por motivos profissionais; 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, para a reunião de hoje, por 

motivos profissionais.  
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz (CDU) e Senhores Ângelo Miguel 
Ferreira Marques e Carlos Manuel Ramos Franco (PS), reconheceu os seus poderes, pelo 
que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

 
ANÁLISE DOS IMPACTOS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES À LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 

TOMADA DE POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE: 
 

A Assembleia passou à apreciação do ponto único da ordem de trabalhos, 
tendo-se registado as intervenções dos senhores, adiante identificados: 

 
Presidente da Mesa: 
- Esclareceu as razões da realização da reunião; 
- Lamentou a ausência de membros da ANMP e da Secretaria de Estado da 

Administração Local, contactados para estarem presentes, lamento que irá fazer chegar 
à primeira, que, ao contrário da segunda, nem sequer teve a amabilidade de responder; 

- Vincou que do resultado da reunião, era conveniente que saísse posição sobre 
a matéria; 

- Disse ter estado presente no congresso da ANMP, realizado no dia 4 de 
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Outubro, tendo constatado que a generalidade dos autarcas assumiram uma posição de 
discordância e manifestaram profundas preocupações devido ao facto do articulado do 
diploma (Lei das Finanças Locais) integrar propostas que podem pôr em causa a 
capacidade de decisão das autarquias e que nos levam a reflectir sobre o assunto; 

- Referiu que o documento apresentado exprime o sentir dos autarcas dos 
pequenos concelhos. 

 
João Paulo Teófilo: 
Disse que era importante verificar-se se para Peniche já foi efectuado alguma 

avaliação sobre o impacto da capacidade de endividamento. 
 
José Leitão: 
- Agradeceu o contacto do Presidente da Assembleia para estar presente no 

congresso; 
- Sugeriu que se não recebesse a senha de presença relativa a esta reunião; 
- Manifestou o seu lamento e desagrado pelas ausências dos representantes 

convidados; 
- Vincou que o assunto deveria ser apreciado de uma forma desapaixonada na 

lógica de que está em risco o poder autárquico. 
 
Presidente da Câmara: 
Deu conta da sua participação no congresso e das intervenções discordantes, 

nomeadamente do Conselho Directivo e Mesa do Congresso e do autarca Mário 
Almeida sobre os desajustamentos da lei. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Disse não haver informação sobre a posição de Peniche em termos de 

endividamento; 
- Referiu que a nova Lei das Finanças Locais altera a possibilidade de 

endividamento de cada Município, por subsistirem novas regras, sendo que tudo 
aponta que o Município de Peniche não está na lista dos impossibilitados que 
ultrapassam os limites de endividamento. 

 
Henrique Bertino: 
- Disse subscrever a proposta do Deputado José Leitão; 
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- Referiu que a lei é um ataque directo ao Poder Local, não só ao nível do 
financiamento como também pondo em causa a autonomia e a ingerência autárquica; 

- Salientou que foi uma oportunidade perdida a publicação da lei à pressa. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Referiu que, com a Lei das Finanças Locais, Peniche não vai ver os problemas 

financeiros agravados; 
- Salientou que a reunião é vazia de conteúdo, sendo que a posição da 

Assembleia Municipal serve apenas para se solidarizar com a posição da ANMP; 
- Disse que da análise que fez, há questões que são tão subjectivas como na 

anterior lei, tendo destacado alguns pontos que reflectem o reforço e incentivo à 
transparência e rigor do actual diploma. 

 
José Leitão: 
- Disse que a estratégia adoptada pelo Governo em matéria de finanças locais 

não tem sido a mais correcta já que continua a privilegiar os grandes centros 
populacionais em detrimento dos mais pequenos no âmbito do FEF e a não fazer 
acompanhar dos meios financeiros adequados a transferência para os Municípios de 
novas atribuições e competências, dificultando ainda mais a actividade municipal; 

- Afirmou que o grupo do PSD se solidariza com as posições assumidas pela 
ANMP. 

 
José António Amador: 
Disse estar de acordo com a tomada de posição da ANMP e que a Lei é má e 

deve ser melhorada e alterada com a obtenção de máximo consenso e antes de ser 
publicada. 

 
Nuno Rainha: 
- Referiu que os pequenos concelhos não são prejudicados, uma vez que o 

Fundo de Coesão aumenta; 
- Discordou da consideração efectuada sobre a perda de autonomia municipal; 
- Referiu que no documento da ANMP vê-se que não foram apresentadas 

propostas; 
- Disse não concordar com a rejeição liminar do diploma que regula a Lei das 

Finanças Locais. 
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Henrique Bertino: 
- Referiu que a discussão sobre o diploma não foi séria por parte do Governo; 
- Manifestou a sua preocupação com a política prosseguida pelo Governo, onde 

os pequenos concelhos só são lembrados nos actos eleitorais, não conseguindo aceitar 
que fiquem mais pobres e impossibilitados de recurso ao crédito. 

 
José Leitão: 
- Manifestou a sua preocupação por o diploma vir a pôr em causa o recurso ao 

endividamento dos pequenos concelhos; 
- Disse ser injusto referir-se que não foram apresentadas propostas; 
- Referiu que o documento é de desespero, tendo as propostas sido 

apresentadas no lugar adequado; 
- Salientou que o importante na Lei seria, de uma vez por todas, criar a 

responsabilização das pessoas pela gestão, pois só dessa forma se estaria a ir no 
caminho certo. 

 
Almiro Lopes: 
- Lamentou que os representantes da ANMP e Governo não pudessem 

comparecer; 
- Disse que devemos ser cautelosos quanto à análise dos projectos postos em 

causa; 
- Sugeriu uma reflexão aos efeitos das retroactividades, dado estarem em jogo 

afirmações e projectos; 
- Disse ter dúvidas sobre a sinceridade do discurso relativamente às 

intervenções que foram feitas sobre a controvérsia da aplicação do diploma; 
- Referiu que não vai estar discordante com a proposta assumida pela ANMP. 
 
João Gomes: 
- Disse achar que é uma boa lei, podendo-lhe ser introduzidas algumas 

correcções, sendo que tem princípios válidos que poderão ser postos em prática; 
- Lembrou que os autarcas tomaram posição pessoal no congresso. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Sugeriu que se evitasse as reuniões a meio da semana; 
- Disse esperar que a lei não seja o “bode espiatório” para que se não realizem 
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os objectivos a que o executivo se propôs levar a efeito; 
- Referiu que o PS é um partido de liberdade e pluralidade que não impõe 

disciplina de voto; 
- Enunciou algumas virtualidades acolhidas pelo Governo e previstas na nova 

lei, nomeadamente no âmbito dos critérios de distribuição dos fundos de coesão, 
reforço dos impostos tributários e novo modelo quanto ao endividamento. 

 
José António Amador: 
Disse que o Governo fez “tábua rasa” às sugestões apresentadas pela ANMP 

em ataque cerrado ao Poder Local pelo que é merecedor de resposta adequada. 
 
Henrique Bertino: 
Disse subscrever o apoio à ANMP para tentar a melhoria da lei. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Chamou a atenção que os municípios podem beneficiar dos fundos 

comunitários, tal como a lei prevê, e ao contrário da mensagem que se quis fazer passar; 
- Disse que estamos num país pobre e que devemos estar solidários quando o 

Governo também faz sacrifícios; 
- Referiu que o povo há-de julgar a governação; 
- Salientou que o PS entende que haverá algumas alterações a fazer, mas que 

não justificam a rejeição liminar do diploma, o qual inclui pontos válidos. 
 
Américo Gonçalves: 
- Referiu que a sessão está fora de tempo e que não vai ter grande significado; 
- Fez referência a despesas supérfluas que se fazem ao nível dos transportes. 
 
Nuno Rainha: 
- Clarificou que não quis beliscar a bondade e trabalho da ANMP relativamente 

ao documento apresentado, sendo que nele não encontrou propostas alternativas; 
- Referiu que a lei é um avanço e poderá ser melhorada. 
 

 Tiago Gonçalves: 
 - Disse que cada um é livre de preparar as reuniões como entende e que quem 
estava dentro do convento é que sabia o que lá ia dentro; 
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 - Manifestou a sua disponibilidade para ceder um exemplar das propostas da 
ANMP feitas ao Governo e que tinham sido aceites para consubstanciar a lei. 

 
Henrique Bertino: 
Disse ter dúvidas que a discussão esteja fora de tempo uma vez que a 

reivindicação é para todos os municípios. 
 
Vereador Francisco Salvador: 
Disse que a história e evolução do Poder Local sempre o interessou, de cujo 

tema tem trabalho realizado, e deve ser defendido independentemente das convicções 
políticas de cada membro e do momento e lugar em que está a ser apreciado. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse ter votado a favor da proposta da ANMP por ser a única forma de 

defender o concelho, dado que em termos reais o Município irá arrecadar menos 
dinheiro criando dificuldades futuras à gestão camarária. 

 
Presidente da Mesa: 
Propôs que se subscrevesse a posição assumida e de acordo com os termos 

propostos pela ANMP no congresso, e se promovesse a divulgação da deliberação 
tomada junto da ANMP, Governo e opinião pública. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 15 

votos a favor, 6 votos contra e 2 abstenções. 
 
Pelo grupo do PS foi apresentada a declaração de voto que adiante se reproduz: 
 
Declaração de voto do PS: 
“Proposta de Lei das Finanças Locais e Projecto de Resolução da ANMP 
Sobre esta matéria, desde logo, o Grupo do Partido Socialista afirma, 

inequivocamente, que não se revê no Projecto de Resolução da ANMP. 
Primeiro, porque entendemos que a forma como a ANMP tem contestado esta 

Proposta de Lei não dignifica os autarcas. Segundo, porque entendemos que a 
Proposta de Lei contém muitos aspectos positivos que, só por si, justificam que não se 
encare a sua rejeição liminar. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 11.10.2006  *  Livro 16 * Fl. 109 

Afirmar, ainda, e face à realização do Congresso extraordinário da ANMP do 
passado dia 4, com a consequente aprovação da Proposta de Resolução aí discutida, 
que esta Assembleia Municipal Extraordinária deixou de fazer qualquer sentido. 

No que concerne à Proposta de Lei queremos destacar alguns pontos que nos 
parecem importantes: 

1 – Concordamos com as alterações introduzidas nos critérios de distribuição 
do FEF, porque: 

 a) Dá ênfase às pessoas; 
 b) Reforça a coesão. 
2 – A criação do Fundo Social Municipal enfatiza as preocupações sociais que 

tão necessárias são para o bem-estar das populações. 
3 – Reforça e incentiva o rigor e a transparência na gestão das finanças 

autárquicas. 
4 – A definição de um novo conceito de endividamento líquido municipal. 
5 – Pela negativa, não queremos deixar de referir os deveres de reporte (vidé 

Artigo 49.º) e as autorizações necessárias (vidé n.º 5 e 6 do Artigo 39.º) que, a nosso 
ver, não são compatíveis com a autonomia e legitimidade própria das autarquias. 

Em resumo, esta Proposta de Lei contém medidas que consideramos bastante 
positivas e que, certamente, os aspectos mais negativos, sobretudo a referida restrição 
à autonomia das autarquias, poderão ser melhorados, assim haja serenidade e vontade 
das partes, ANMP e Governo, para chegarem a um entendimento.”  

 
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 vinte e quatro horas e trinta e cinco minutos, 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. 


