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AACC TT AA    NN.. ºº     1100//22000077  

 

A C TA  D A  2 . ª  R EUN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD I NÁR I A  DO  M Ê S  D E  

D E Z EMB RO  D A  A S S EMB L E I A  MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA  NO  D I A  1 9   D E   D E Z EMBRO   D E   2 0 0 7 :  

 

Aos dezanove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e sete, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município 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 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, Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas 

Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, José António Leitão da Silva, Rui António 

Rodrigues Carvalho, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória Félix 

Martins Braz, Jacinto Sousa Pinto, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Rui Manuel Santos Martins, reuniu a Assembleia Municipal de 

Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período da ordem do dia:  

1 - Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano financeiro de 2008; 

 2 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 

Peniche, para o ano financeiro de 2008; 

 3 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano dos 

Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2008. 

 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 

trabalhos o Senhor Álvaro André Paiva Amador. 

 

Não compareceu à reunião o Senhor Jorge Santos Carvalho. 

 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, Senhor António José Correia, o 

Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, 

Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Francisco 
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Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

suspensão de mandato, para o dia de hoje, a seguir indicados: 

- Da Senhora Maria de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos, por um 

período de 6 meses, a partir de hoje, por motivos de natureza profissional; 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por um 

período de 2 dias, a partir de hoje, por motivos académicos e ausência da área do 

concelho; 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 

da CDU, Senhores Armindo Craveiro Fernandes e Fernando José dos Santos Correia, 

reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30  DIAS :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, para o dia de hoje, a seguir indicados: 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por motivos de ordem 

profissional e se encontrar ausente da área do Município; 

- Do Senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, por motivos académicos; 

- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, por motivos profissionais; 

- Da Senhora Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, por se 

encontrar ausente da área do Município; 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PS, 

Senhor Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves, reconheceu os seus poderes, pelo que 

passou, de imediato, a participar na reunião. 

 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa, na sequência da questão que foi 

levantada na reunião anterior quanto ao cumprimento do Regimento em sede da 
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regulação e gestão do tempo do uso da palavra dos deputados municipais, procedeu à 

abertura de um período prévio para clarificação do assunto. 

 

Neste sentido, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

José Leitão: 

- Disse discordar e não aceitar pessoalmente a orientação e perguntou se se vai 

manter o cumprimento rigoroso do tempo à risca; 

- Lembrou que foi efectuada luz e ponto de honra que não haveria limites de 

tempo. 

 

Presidente da Mesa: 

- Deu conhecimento de que a orientação foi traçada por decisão de 

concordância de líderes e não isoladamente; 

- Disse concordar que a Assembleia deverá ter todo o tempo necessário para 

apreciação e discussão dos assuntos; 

- Referiu que na próxima reunião de líderes irá recolocar a questão para análise 

e aprofundamento do assunto. 

 

José Leitão: 

Declarou que não é motivo para se limitar o período de “Antes da Ordem do 

Dia” e que reserva a sua opinião para depois da reunião de líderes. 

 

Henrique Bertino: 

Disse que uma vez colocada a questão, propôs a alteração ao Regimento. 

 

João Teófilo: 

Referiu que a questão deve ser debatida em conferência de líderes para 

entendimento comum. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS 

MUNICÍPIO DE PENICHE, PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008: 
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O Senhor Presidente da Mesa, tendo em consideração a articulação existente 

entre os dois documentos, propôs que a discussão se centrasse na análise conjunta 

destes dois instrumentos de gestão, o que foi aceite, por unanimidade. 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º e 2.º da ordem de trabalhos 

em epígrafe, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Paulo Santos: 

Fez as seguintes considerações: 

- Disse não entender que a Câmara considere o aumento de 5% das 

transferências do Orçamento de Estado como pouco face às expectativas criadas e 

transfira somente 3% do Orçamento Municipal para as freguesias; 

- A receita proveniente da cobrança do IMI representa 34, 38% das receitas 

totais; 

- As verbas a disponibilizar com acções de publicidade e pagamento das horas 

extraordinárias são exageradas e perguntou a que se destina a verba inscrita para 

dignificação dos trabalhadores municipais; 

- Registou as prioridades de obras a realizar no concelho, sobre as quais irá 

acompanhar a sua evolução; 

- Realçou a falta de investimento no Turismo e perguntou como é que se poderá 

entender como objectivo principal se nele vê pouca dignificação; 

- Em termos de política social as acções resumem-se à construção de fogos e não 

responde à realidade existente; 

- O Orçamento está desvirtuado face ao empolamento do recurso a receitas 

completamente irreais. 

 

José Leitão: 

Fez as seguintes considerações: 

- Que como metodologia para o próximo ano fosse disponibilizado o grau de 

desenvolvimento de cada uma das obras executadas; 

- Seria interessante ter-se aqui a execução orçamental de 2007 para se comparar; 

- Seria marco histórico que na gestão actual se acabassem alguns planos de 

ordenamento que constam dos documentos em apreciação; 

 

- Achou de uma pobreza os objectivos previstos na área do turismo e 
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aconselhou uma visita à Vila de Óbidos para ver a estratégia do desenvolvimento usada 

nesta área; 

- Solicitou informação sobre o ponto de situação do projecto da 1.ª fase do Fosso 

das Muralhas e sua relação com o QREN, para o qual foi celebrado protocolo com o 

IPTM e INA e onde havia a garantia de comparticipação financeira; 

- Disse não querer duvidar que não foi feito estudo de mercado e solicitou que 

lhe fosse explicado o estudo económico-financeiro que suporta a verba de 4.500.00,00 €; 

- Que na rubrica “Investimentos – Outros”, lhe fosse explicado como vai ser 

concretizada a receita; 

- Solicitou o dossier relativo ao parque de energia eólica. 

 

António Salvador: 

- Disse que toda a gente reconhece a prioridade da obra do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia e que a Junta de Freguesia entende que o espaço da EB 2, 3, onde se 

pretende efectuar a construção não consegue albergar todas as valências que necessita; 

- Referiu que a Junta de Freguesia apresentou propostas alternativas que 

deveriam ser analisadas; 

- Salientou que a Junta de Freguesia tem dificuldade em concordar com esta 

solução, devendo, antes de mais, averiguar-se outros espaços disponíveis para o efeito. 

 

Américo Gonçalves: 

- Disse considerar uma aberração transferir o Centro Educativo para outro local; 

- Lamenta a verba irrisória de 11,65% prevista para a área da Educação; 

- Referiu ser defensor da alienação do património habitacional social, em 

virtude de se gastarem rios de dinheiro com a sua conservação e recuperação; 

- Perguntou se a verba de 51.800,00 € se destina à reformulação da instalação da 

rede de águas quentes da Piscina. 

 

Rui Carvalho: 

- Solicitou que a Câmara fosse mais sucinta na prestação dos esclarecimentos e 

informações; 

- Perguntou do que se trata com a verba de 20.000,00 € para a marina de recreio. 

 

João Teófilo: 

Fez as seguintes considerações: 
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- Ainda bem que o desenvolvimento do QREN se atrasou, uma vez que o 

Município está atrasado em relação ao mesmo; 

- É falacioso a inclusão da Docapesca na venda de “Património – Outros”; 

- É sabido por todos quais as soluções para se conseguir o equilíbrio das contas; 

- O PS teve coragem de lançar e elaborar os protocolos no seu mandato; 

- Lembrou que todas freguesias fazem parte do concelho de Peniche; 

- O PS entende que a recuperação do Fosso das Muralhas é obra prioritária e 

que devem ser esgotadas todas as possibilidades que levem à sua concretização; 

- Mais uma vez as receitas se encontram empoladas; 

- Temos dúvidas sobre a realização das receitas, cujo valor global tem associado 

a mesma bitola utilizada com quase sempre o mesmo valor; 

- Verifica-se o crescimento sistemático das despesas correntes, o que vem sendo 

uma característica da gestão; 

- Constata-se a redução sistemática das despesas de capital; 

- Perguntou se houve ou não diálogo, nomeadamente quanto à localização do 

Centro Educativo de Atouguia da Baleia, tendo ficado mais descansado por o Senhor 

Vice-Presidente haver informado que as instalações cabem no espaço da EB 2, 3; 

- Não deixa de ser curioso e um mau sinal estar a Câmara a prever o aumento 

da dívida corrente e a assumir que a receita não chega; 

- Chamou a atenção ao Senhor Presidente da Câmara que mais quantidade de 

informação não significa mais qualidade, maior rigor ou transparência. 

 

José Leitão: 

- Lembrou que o Senhor Presidente da Câmara referiu que no âmbito dos 

instrumentos de planeamento iria fazer mais que os outros executivos. Vamos 

aguardar; 

- Ninguém considera que não é prioritária a construção do Centro Educativo e 

ampliação de Escola de Atouguia da Baleia. Pretende-se que as obras sejam executadas 

rapidamente e bem feitas, havendo a convicção que são possíveis de executar; 

- Chamou a atenção para o facto da Câmara não considerar no conjunto dos 

parceiros para a Semana da Juventude as Juntas de Freguesia, as quais na zona rural são 

peças muito importantes na relação que deve existir; 

- Alertou para o facto de não ser feita referência ao novo estudo e projecto dos 

novos modelos de gestão portuária, os quais são lesivos para Peniche; 

- Fez referência a informação prestada de que ia haver muito mais dinheiro para 
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as freguesias e concluiu que é a primeira vez que ouviu alguém a dizer que há muito 

dinheiro e desafiou para que se verificasse se os 3% não são absorvidos por coisas de 

menor importância pelas freguesias; 

- Tem vindo a dizer-se que tudo está na Magna Carta, a qual estará concluída 

em 2008, e referiu que seria interessante que a Mesa convidasse os interlocutores para 

apresentação desta Magna Carta para partilha. 

 

Henrique Bertino: 

Fez as seguintes considerações: 

- É bom lembrar que quando constantemente se falam destes documentos se 

tenha em conta que foram herdadas obras e dívidas; 

- Vivemos num concelho em profunda crise, cujos problemas gostaria de ver 

resolvidos; 

- Quando a CDU iniciou o seu mandato não havia projectos para o QREN, pois 

tivemos que iniciar tudo do zero; 

- Mesmo num quadro de reduzido investimento, atraso do QREN e redução do 

valor das transferências do Orçamento de Estado, regista com agrado o forte 

investimento na área educativa e as orientações da Carta Educativa que apontam 

também para a construção dos núcleos escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei; 

- Ainda bem que a decisão sobre os planos de ordenamento foi tomada este ano 

e que seria bom saber-se dos planos antes e depois do início do mandato; 

- A Magna Carta é um grande objectivo a concretizar e das coisas mais positivas 

na perspectiva da participação de jovens interessados; 

- Muitas das despesas correntes respeitam a obras a executar por administração 

directa; 

- A execução de obras municipais está associada às receitas provenientes dos 

empreendedores de loteamentos, que de momento estão “na retranca”; 

- Referiu o grau de investimento programado, caso da ampliação do Cemitério 

Municipal e rede de asfaltamentos; 

- Manifestou a sua satisfação por ter sido contemplado o reordenamento da 

zona da Coosofi e Verde Mar e ainda a rede de saneamento de pluviais e domésticos; 

- Registou com agrado o início da elaboração da Carta Desportiva, a qual 

poderá vir a ser uma fonte de desenvolvimento; 

- Não tem visto indisponibilidade da Câmara na cedência dos materiais às 

juntas de Freguesia; 
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- Há ainda muito para fazer em sede de protocolo com as freguesias. 

 

Paulo Santos: 

- Referiu que a reestruturação e reformulação do quadro decorre da Lei; 

- Perguntou sobre o que vai ser a Magna Carta e referiu que tem recebido 

poucas vezes convite para participar nas reuniões públicas em que o tema é tratado; 

- Agradeceu em seu nome e como encarregado de educação a construção da 

cantina do Jardim-de-infância, em Geraldes; 

- Perguntou se a Câmara assegura que não vai haver restrições na EB 1 e EB 2, 3 

de Atouguia da Baleia na sequência da construção do Centro Educativo daquela Vila. 

 

José António Amador: 

- Referiu que as Grandes Opções do Plano são um bom documento, que contém 

orientações estratégicas e um bom instrumento de trabalho e que teve um contributo 

positivo dos serviços respectivos; 

- Disse que se tem batido para que se invista na construção de habitação social, 

área que o PS não levou em consideração e sobre a qual não promoveu a construção de 

um único fogo; 

- Vincou que na área do desporto tem sido feito um trabalho excepcional, 

tendo-se fomentado mais actividades que há dez anos atrás; 

- Salientou que não há comparação entre o figurino do festival “Sabores do 

Mar” que hoje se realiza e o que anteriormente se efectuava, sendo hoje um êxito o 

evento que se desenvolve; 

- Disse que ia votar favoravelmente os documentos uma vez que todos os 

objectivos neles contidos lhe enchem as medidas. 

 

Sebastião Batalha: 

- Referiu que, embora exista protocolo celebrado com as Juntas de Freguesia, 

nem tudo são rosas, nomeadamente com a entrega dos materiais necessários à execução 

de obras; 

- Perguntou qual o ponto de situação do assunto relacionado com o Moinho da 

Gravanha; 

- Solicitou que o ano de 2008 seja melhor, nomeadamente quanto à 

disponibilização e entrega em tempo oportuno dos materiais necessários à execução das 

obras programadas pela Junta de Freguesia de Conceição. 
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André Amador: 

- Disse discordar das intervenções anteriores sobre o turismo e referiu que a 

Câmara tem feito uma grande aposta, havendo segmentos em que está a apostar e que 

não eram desenvolvidos; 

- Referiu que começam a aparecer actividades ligadas ao mar que nos trazem 

mais valias; 

- Salientou que o concelho está no bom caminho em relação às questões 

relacionadas com a área do ambiente; 

- Declarou que os eventos desportivos são reconhecidos no estrangeiro e são já 

referência mundial; 

- Disse que seria interessante analisar-se o software informático e a instalação 

de software livre. 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou os esclarecimentos e informações seguintes: 

- A orientação geral para a elaboração dos documentos de gestão foi 

desenvolvida de uma forma alargada e envolvente ao nível da construção dos 

instrumentos internos e com a colaboração das Juntas de Freguesia; 

- O ano de 2008 vai ficar marcado pela concretização de mais planos de 

ordenamento do que qualquer outros executivos anteriores, tendo-se para o efeito 

recorrido à contratação de empresas externas e aguardando-se a conclusão das UOP’s 

para conclusão de planos de pormenor; 

- Em termos de política social, e tendo em consideração os problemas sociais 

existentes e as assimetrias ao nível dos rendimentos, aposta-se na construção de 

habitação social; 

- Existe uma Carta Educativa que gere os destinos do País em cuja discussão só 

não participou quem não quis. Aplica-se na plenitude no nosso concelho e é 

reconhecida como uma prioridade máxima. A Câmara está a trabalhar na elaboração de 

uma candidatura por forma a não perder-se a oportunidade da sua consolidação; 

- Quanto à instalação do Centro Educativo de Atouguia da Baleia foram 

ponderadas todas as soluções e locais, e entendeu-se que o caminho a seguir numa 

perspectiva integrada e como solução pedagógica ajustada foi o que foi encontrado 

porque vai ao encontro dos anseios das pessoas e alunos, transportes e cantina e irá 

introduzir melhorias nas instalações e às quais ficará associado o campo de futebol 
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sintético; 

- A marina de recreio será uma obra do Município e os 20.000,00 € é um valor 

indicativo para os encargos resultantes com a elaboração de um eventual estudo sobre a 

marina; 

- Vai contar com o envolvimento das Juntas de Freguesia na realização da 

Semana da Juventude; 

- A Magna Carta não é panaceia para todos os males e há-de ser um 

instrumento para o futuro, sendo que os órgãos autárquicos têm oportunidade de 

participar com os seus contributos; 

- A avaliação dos resultados da experiência de 2007 com os protocolos das 

Juntas de Freguesia irá dar aso à introdução de melhorias na relação existente, cuja 

cooperação a Câmara pretende aprofundar; 

- Não é imperativo a reestruturação do quadro de pessoal; 

- Os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia tem todas as possibilidades 

de apreciar e votar os valores das transferências; 

- Os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia devem formalizar os pedidos 

de materiais antecipadamente ao início das obras. 

- A verba de 15.100,00 € destina-se ao pagamento dos funcionários em acções de 

formação, reformulação do quadro e implementação do SIADAP; 

- A reformulação do quadro poderá vir a originar uma redução do trabalho 

extraordinário; 

- O projecto de execução do Fosso das Muralhas foi homologado em 2001 e 

recebido há cerca de 3 semanas. Tem-se dado o máximo na relação com o Ministro do 

Ambiente, com vista à concretização do projecto, o qual só a admitiu através das verbas 

provenientes do QREN e sem recurso a contratos-programa; 

- Cada concelho tem a sua estratégia no desenvolvimento da área do turismo; 

- O assunto relacionado com a Pousada da Fortaleza está bem encaminhado, 

tudo apontando que venha a ter acolhimento; 

- O reordenamento da bacia portuária e a construção da marina contemplará 

uma das frentes de trabalho deste executivo, conjuntamente com a ADTE de São 

Bernardino e elaboração dos planos de pormenor de ordenamento territorial. 

 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

- Referiu que a monitorização da Carta Educativa está consagrada na Lei; 
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- Vincou a maior qualidade e conforto e os pátios arranjados que actualmente se 

verificam nas escolas do concelho; 

- Foi feito um trabalho árduo em relação à localização do Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia, sendo que a área identificada se adequa às exigências construtivas 

programadas; 

- O apoio às freguesias foi alargado, contrariamente ao que acontece em outros 

concelhos. Lembrou o apoio dado para a construção do Cemitério do Lugar da Estrada 

e que se está a diligenciar a celebração de novo protocolo para recuperação e ampliação 

do Cemitério da Vila de Atouguia da Baleia; 

- Não cedeu os materiais a Junta de Freguesia de Conceição logo após ter 

recebido o pedido por não existirem em armazém. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Prestou as seguintes informações: 

- Durante o ano de 2007 todos os deputados municipais têm informação da 

situação financeira que lhes permite fazer a análise dos assuntos; 

- O valor de 51.800,00 € destina-se ao aquecimento da água, instalação de 

energia solar e desinfestação da água da piscina; 

- O Orçamento de Estado condicionou o valor das transferências para as juntas 

de freguesia, mesmo assim os valores foram aumentados; 

- Está tranquilo por poder concretizar a venda de património e ainda bem que 

felizmente temos terreno para venda; 

- Se o Senhor Ministro avançar para o cenário de privatização da Docapesca terá 

que ser revista a rubrica “Venda de Bens de Investimento – Outros”. Encontra-se 

disponibilizada versão sumária no site da DGPA um pouco mais pormenorizada do 

estudo que foi efectuado. Deu conhecimento que o Senhor Ministro recusou em receber 

os agentes da pesca e a ANMP.  

  

Submetidos à votação, um após outro, os documentos previsionais em apreço, 

constataram-se os seguintes resultados: 

 

Grandes Opções do Plano para 2008 – Aprovado, por maioria, com 10 votos a 

favor, 6 votos contra e 9 abstenções. 

 

Orçamento Municipal para 2008 – Aprovado, por maioria, com 10 votos a favor, 
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6 votos contra e 9 abstenções. 

 

Apresentou declaração de voto escrita o grupo do PS, cujo texto a seguir se 

reproduz: 

 

Declaração de voto 

Orçamento e GOP 2008 

Sobre as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal para 

2008 aplicam-se, na íntegra, as críticas que então formulámos para os documentos 

previsionais para 2007. 

Continuamos com receitas, correntes e de capital, empoladas e que, desde 

logo, retiram qualquer credibilidade às previsões apresentadas. Mais uma vez se 

prevêm receitas para impostos indirectos, nomeadamente loteamentos e obras, cujos 

montantes não se arrecadarão (basta ver o que esta a acontecer com a execução de 

2007) e vendas de património que, felizmente, nem de perto serão concretizadas 

(inclusive registam-se 1.650.000,00 € em outros (?)). 

Por aqui se pode ver, desde logo, que um dos princípios fundamentais na 

elaboração destes documentos, “rigor e transparência” é simplesmente descartado. 

Não menos preocupante é a evolução das previsões para despesas nos 

últimos anos. Assim, vimos assistindo a um crescimento sustentado da despesa 

corrente, +10,91% em 2007 e -11,91% para 2008. Acresce que se prevê que o peso da 

despesa corrente ascenda em 2008 a 61,91% da despesa total contra 51,41% inscritos 

no orçamento de 2006. Aliás, a política seguida por este executivo é bem sintomática 

desta aposta consumarista: muito folclore e pouca visão estratégica. 

Refira-se, também, que da leitura dos documentos previsionais resulta 

claramente, sendo ao longo do documento várias vezes afirmado, um aumento da 

dívida corrente para fazer face à voracidade despesista demonstrada pelo executivo 

(vide páginas 61 e 63). E isto apesar do mais que razoável crescimento previsto para 

as receitas correntes. 

De realçar, ainda, o relacionamento com as freguesias. Repare-se que um 

executivo que afirma “…a Proposta de Lei do Orçamento de estado para 2008, no que 

se refere às Autarquias Locais, veio atraiçoar as legítimas expectativas existentes…” e 

vê as receitas provenientes do Orçamento de Estado crescerem 5%, actualiza os 

protocolos com as Juntas de Freguesia em 3% (dizem “…superior à taxa de inflação 

prevista para 2008”). As Juntas de Freguesia, legitimamente, também gostariam de 
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dispor de mais recursos financeiros para fazerem face às suas actividades. 

Em suma, 2008 afigura-se como mais um ano de festas e romarias, clima 

permanente de campanha, investimentos adiados (nem o Centro Escolar de Atouguia 

da Baleia, apesar dos compromissos assumidos, escapa a esta razia), etc., etc., etc.. 

Pelo que foi dito e porque não concordamos, de modo nenhum, com a forma 

como está a ser gasto o dinheiro dos contribuintes, não nos resta senão votarmos 

contra a proposta apresentada pela Câmara. 

Peniche, 19 de Dezembro de 2007, 

O Grupo do Partido Socialista. 

 

Os deputados municipais Senhores Henrique Bertino e Rui Carvalho 

declararam que apresentariam posteriormente declarações de voto em nome dos 

grupos da CDU e PSD, respectivamente. 

A deputada municipal, Senhora Maria Manuela Farto declarou, também, que 

apresentaria declaração de voto. 

Estas declarações de voto não foram disponibilizadas até ao encerramento da 

presente acta. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DOS SMAS, PARA O ANO 

DE 2008: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

João Teófilo: 

- Manifestou a sua preocupação quanto ao futuro dos SMAS devido ao 

impedimento ao recurso a fundos comunitários; 

- Referiu que a principal consequência não é o encargo anual mas a eventual 

falta de qualidade da água e tratamento dos efluentes. 

 

José Leitão: 

- Manifestou a sua preocupação com o evoluir do destino final dos SMAS; 

- Disse que a apreensão dos SMAS não se resume só às pequenas intervenções; 

- Referiu que há um conjunto de obras prioritárias em que há necessidade de 

proceder a grandes investimentos, caso do abastecimento de água à zona sul do 
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concelho que poderão condicionar uma resposta objectiva dos SMAS. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

- Declarou que as dúvidas e preocupações anda os SMAS a senti-las desde que 

o Plano Estratégico foi anunciado, sendo o cenário que se coloca o seguinte: o Governo 

pretende criar empresas regionais para o abastecimento de água em baixa e caso os 

SMAS mantenham a sua autonomia não poderão beneficiar de comparticipações. Esta 

matéria terá que ser aprofundada; 

- Aludiu aos encargos decorrentes do acordo firmado com as Águas do Oeste 

sobre o caudal mínimo; 

- Chamou a atenção para as prioridades e compromissos que necessariamente 

terão que ser atendidas ao nível dos encargos a satisfazer, caso do pagamento do caudal 

mínimo acordado com as Águas do Oeste e o tratamento de efluentes em termos de 

tratamento de águas residuais; 

- Referiu que a ETAR de Atouguia da Baleia está pronta e não se encontra a 

funcionar por atraso das Águas do Oeste; 

- Informou que o saldo da gerência só tem aplicação após a aprovação da Conta 

de Gerência de 2007, em Abril de 2008. 

 

Submetidos à votação, um após outro, foram os documentos aprovados, por 

unanimidade. 

 

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 uma horas e trinta 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. 


