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AACC TT AA    NN.. ºº     33//22000088  

 

A C TA  D A  S E S SÃO  E X T RAORD I NÁR I A  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  4  D E   A B R I L  

D E   2 0 0 8 :  

 

Aos quatro dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta 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, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição 

João, João Paulo Oliveira Teófilo, Jorge Santos Carvalho, Júlio Alberto Silva Coelho, José 

António Bombas Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva Amador, 

Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vítor Miguel 

Silva Delgado Marques, Rui Manuel Santos Martins e Ângelo Miguel Ferreira Marques, 

e, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

3.º - Período da ordem do dia:  

 

1. A problemática da Higiene e Segurança nas Autarquias – Dr. João 

Mira Godinho, Inspector da Autoridade para as Condições de Trabalho; 

2. Breve Diagnóstico Situacional da Câmara Municipal de Peniche – Eng. 

Florinda Monteiro; 

3. Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

4. Intervenções dos Senhores Deputados Municipais – Debate. 

 

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

trabalhos o Senhor Rui António Rodrigues Carvalho. 

 

Não compareceram à reunião as Senhoras Maria Manuela Trindade Farto 

Azevedo Filipe e Arminda Glória Félix Martins Braz e os Senhores José Joaquim Franco 

Antunes e Américo de Araújo Gonçalves. 

 

Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 
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António José Ferreira Sousa Correia Santos e Jorge Alberto Bombas Amador, 

respectivamente, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves 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 Atouguia da Baleia, 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 Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Afonso Rosário 

Costa Clara. 

 

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: 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, para o dia de hoje, por estar 

ausente do Município por motivos profissionais e académicos. 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, para o dia de 

hoje. 

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

encontrar ausente do país. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente um dos elementos que se seguem na lista da 

CDU, Senhor Armindo Craveiro Fernandes, reconheceu os seus poderes, pelo que 

passou, de imediato, a participar na reunião. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu uma breve explicação sobre a forma como 

estavam estruturadas as intervenções nesta sessão extraordinária e fez a apresentação 

dos seus intervenientes, começando pelo Dr. Mira Godinho, Inspector da Autoridade 

sobre as Condições de Trabalho (ACT), que se disponibilizou para falar sobre questões 

relacionadas com a segurança, higiene e saúde no trabalho (SHST), a quem agradeceu a 
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presença. 

Comunicou que, posteriormente, interviria a Técnica Municipal, Eng.ª Florinda 

Monteiro, que iria fazer uma exposição sobre a actuação do Município na área em debate. 

Disse, ainda, que, de seguida, interviria o Senhor Presidente da Câmara, 

havendo por último um tempo dedicado ao debate e intervenções dos membros da 

Assembleia Municipal e, eventualmente, do público, caso houvesse interesse de alguém 

em participar na sessão. 

 

Dr. Mira Godinho: 

Agradeceu o convite que lhe foi formulado pelo Senhor Presidente da Mesa 

para intervir nesta sessão e disponibilizou-se, desde logo, para dar os esclarecimentos 

que fossem julgados necessários. 

Começou por referir as suas funções na ACT, tendo historiado o percurso 

histórico e legal desta entidade fiscalizadora da SHST. 

Descreveu a sua prática no relacionamento com as Autarquias Locais, 

nomeadamente em termos de colaboração na implementação dos seus próprios serviços 

de SHST, referindo-se, mais pormenorizadamente, às experiências dos Municípios do 

Porto e de Matosinhos. Deu, ainda, uma breve explicação em relação aos protocolos 

celebrados que consubstanciam essa relação, mencionando as responsabilidades de 

ambas as partes. 

Por último, salientou alguns aspectos práticos, difíceis de ultrapassar, para uma 

correcta implementação dos serviços SHST. 

 

Presidente da Mesa: 

Agradeceu a intervenção do Dr. Mira Godinho e salientou três aspectos que 

tinham ressaltado dessa intervenção: complexidade desta matéria; importância dos 

trabalhadores, como primeiros conhecedores dos serviços; papel tripartido da ACT, isto 

é, pedagógico, formativo e consultivo. 

De seguida deu a palavra à oradora seguinte. 

 

Eng.ª Florinda Monteiro: 

Começou a sua intervenção fazendo o enquadramento legal do tema, referindo 

a legislação produzida desde 1991, até à data, e o enquadramento municipal, 

mencionando a localização dos edifícios municipais, a distribuição de trabalhadores por 

esses edifícios e referindo a estrutura orgânica actual do Município. 
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De seguida, apresentou as conclusões do diagnóstico efectuado às condições de 

SHST do Município, referindo o controlo efectuado nas obras particulares, a avaliação 

da gestão nas empreitadas adjudicadas a empresas externas, a avaliação das condições 

de trabalho dos colaboradores municipais, consubstanciada em inquéritos feitos aos 

trabalhadores. Fez uma breve análise aos dados recolhidos através do citado inquérito e 

também uma análise aos acidentes em serviço e a doenças profissionais. 

Posteriormente, apresentou o programa de prevenção de riscos profissionais, 

onde eram feitas propostas de afectação de recursos materiais e humanos, de acções de 

redução de acidentes de serviço e melhoria das condições de trabalho e de parceria com 

a ACT. 

Referiu, por último, a calendarização das acções propostas e os custos 

associados ao programa de prevenção e controlo. 

 

Presidente da Mesa: 

Agradeceu a intervenção da Eng.ª Florinda Monteiro, que reputou de muito 

interessante, lamentando a falta do tempo necessário para o aprofundamento de alguns 

aspectos abordados. 

 

Presidente da Câmara: 

Agradeceu a presença do Dr. Mira Godinho, que na sua intervenção mostrou o 

empenhamento da ACT em colaborar na implementação dos serviços de SHST nas 

autarquias locais, através da celebração de protocolos para o efeito. Solicitou ao Dr. 

Mira Godinho que levasse à ACT a mensagem de satisfação do Município pela 

responsabilidade e empenho daquela entidade em colaborar com as autarquias tanto 

nas áreas da formação e pedagogia como na celebração de protocolos para 

implementação de serviços próprios, que no fundo visam à redução de riscos e a 

melhoria das condições de trabalho. 

Agradeceu, também, a intervenção da Eng.ª Florinda Monteiro, que reflectiu 

um trabalho de pesquisa efectuado junto dos trabalhadores municipais, ao longo de 

meses. Salientou a importância deste trabalho que constituiria um documento 

estratégico para a intervenção do Município nas questões de SHST. 

Posteriormente, fez uma análise a diversos aspectos, já implementados no 

Município, na área da SHST, e perspectivou, a nível organizacional, o funcionamento 

do futuro serviço SHST municipal. 
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Presidente da Mesa: 

Agradeceu a intervenção do Senhor Presidente da Câmara e abriu a discussão 

do tema aos membros da Assembleia Municipal. 

 

Vítor Marques: 

Cumprimentou os oradores e demais presentes nesta sessão e congratulou o 

Grupo do PSD por finalmente a sua proposta de realização de uma sessão 

extraordinária sobre SHST ter sido concretizada, embora só ao fim de dois anos. 

Perguntou se o Município tinha serviço próprio de SHST e se as escolas tinham 

planos de segurança. 

 

Henrique Bertino: 

Agradeceu as intervenções dos oradores e disse que, quando surgiu a proposta 

desta sessão extraordinária, não sabia até quanto se poderia aprofundar estas questões. 

Referiu a situação dos trabalhadores da Freguesia de Ajuda em relação às 

questões de segurança, dizendo que nos últimos anos se tinha dado um grande salto 

qualitativo, mas que ainda havia muita coisa por fazer. 

Disse também que hoje estava ciente de que se poderia aprofundar o tema de 

uma forma séria e realista, o que não acontecia na altura em que a realização desta 

sessão temática foi proposta. 

Salientou que a despesa feita em questões de SHST não era um custo mas sim 

um investimento e que se deveria acelerar a formação nesta vertente de forma 

consciente, eficaz e reprodutiva, com vista à obtenção de resultados palpáveis. 

Referiu alguns óbices postos pelos trabalhadores na utilização de equipamentos 

de protecção individuais (EPI) e sugeriu que, em futuras acções de formação, fosse dada 

a possibilidade de frequência dos trabalhadores da Freguesia de Ajuda. 

Perguntou ao Dr. Mira Godinho se a colaboração da ACT com o Município do 

Porto tinha resultado. 

Por último, deu os parabéns ao Município de Peniche por ter levada a efeito 

esta sessão e ao Grupo do PSD por a ter proposto. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que o Senhor Vítor Marques tinha razão ao referir o atraso na realização 

desta sessão mas, razões de ordem funcional, nomeadamente questões logísticas, 

permitiram que a necessidade e a oportunidade andassem de mãos dadas.  
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Acrescentou que estava convicto de que a sessão tinha sido feita no momento 

certo. 

 

Júlio Coelho: 

Deu os parabéns pela realização desta sessão, uma vez que mais valia tarde do 

que nunca, e louvou a CDU pelo facto de ter tido esta iniciativa. 

Disse que queria deixar três questões à Câmara: 

- Após dois anos da proposta desta sessão e depois de feito o diagnóstico, já 

estava pensado algum plano de formação para os trabalhadores? 

- Como é que tinha sido feito, até à data, o controlo e vigilância do 

cumprimento das normas SHST? 

- No caso de acontecer um acidente fatal com um trabalhador que não cumpra 

as normas de segurança, como é que o Município lidará com o problema, visto as 

companhias de seguros não assumirem quaisquer responsabilidades nestes casos? 

Disse, por último, que havia algumas normas de segurança com que os 

trabalhadores tinham dificuldade de lidar, mas mesmo assim não compreendia a 

posição do Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, que parece dar cobertura ao 

incumprimento dessas normas por parte dos trabalhadores. 

 

Afonso Clara: 

Disse que tinha duas questões a pôr: A primeira era que a SHST se poderia ler 

como dignidade no trabalho. 

Acrescentou que subscrevia alguns comentários proferidos pelo Senhor 

Henrique Bertino. 

Apelou à Câmara para aproveitar um pouco este tema e arranjar um local para 

construir um armazém para a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia a fim de dar 

dignidade e condições de trabalho aos colaboradores daquela junta. 

 

Orlando Santos: 

Disse que queria saber se o Município tinha plano de segurança ou se está a ser 

implementado. Disse, também, se o Município analisasse os acidentes de serviço por 

causa e por dias da semana em que ocorreram, que chegaria a conclusões engraçadas. 

Referiu que tinha visto trabalhadores municipais a aplicar herbicida em jardins 

sem luvas e sem máscara de protecção e que também tinha visto uma brigada dos 

espaços verdes a trabalhar com máquinas de cortar relva sem viseira e tampões nos 
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ouvidos, para além das referidas máquinas não terem inscritas determinadas 

especificações técnicas. Mostrou fotografias das situações que focou. 

 

Presidente da Mesa: 

Elogiou a intervenção pelo seu carácter pedagógico e recomendou à Câmara 

que providenciasse na correcção das situações apontadas. 

 

Tiago Gonçalves: 

Deu os parabéns à equipa de funcionários que participou no trabalho de 

diagnóstico e felicitou o Senhor Henrique Bertino pela sua intervenção. 

Perguntou se, neste momento, existia algum componente da rede informática, 

derivado do impulso informático imprimido ao Município em 1997, que não cumprisse 

as condições ergonómicas e se já havia algum plano para substituir esse equipamento, 

caso ainda existisse. 

Perguntou, também, se estavam distribuídos auriculares aos motoristas 

municipais que lhe permitisse atender os telemóveis em andamento. 

 

Presidente da Câmara: 

Agradeceu a presença dos técnicos municipais naquela sessão e realçou a 

possibilidade de se poder falar deste tema com tanta profundidade e que pensava que 

ainda não teria acontecido em nenhuma outra Câmara Municipal. 

Referiu que este trabalho também era um reflexo do investimento que o 

Município tinha feito na formação de três técnicos municipais na área da SHST. 

Acrescentou que este trabalho da Eng.ª Florinda Monteiro andava a ser desenvolvido 

de há um ano para cá, em acumulação com o trabalho de rotina que tinha distribuído e 

realçou a sua satisfação com o produto final apresentado, que tinha revelado aspectos 

muito interessantes. 

Salientou ainda alguns investimentos efectuados na sua área da SHST durante 

os dois últimos anos, evidenciando a adjudicação do extractor da carpintaria pelo valor 

de 60.000,00 €. 

Sobre a intervenção do Senhor Tiago Gonçalves, referiu a particularidade das 

análises deste membro da Assembleia, uma vez que quando qualquer coisa corre mal, a 

culpa é da Câmara, mas quando alguma coisa corre bem, o mérito é dos técnicos e 

funcionários. 

Em relação à questão de dignidade dos trabalhadores, referida pelo Senhor 
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Afonso Clara, disse que a Câmara estava atenta a essa perspectiva, ao melhorar 

substancialmente as condições de trabalho e de utilização dos armazéns municipais. 

Disse, por último, que a formação dos trabalhadores era uma preocupação do 

Executivo e que agora havia condições para avançar com iniciativas desse âmbito. 

 

Vice-Presidente: 

Disse que sempre que era colocada qualquer questão na Assembleia Municipal 

sobre os serviços, falava logo a seguir com os trabalhadores implicados e era o que iria 

fazer em relação à intervenção do Senhor Orlando Santos. 

Referiu que, por vezes, havia questões de ordem cultural, política e técnica que 

não eram muito bem compreendidas pelos trabalhadores e daí resultavam algumas 

falhas na área da SHST. Disse que era preciso muita informação, formação e 

persistência. 

Realçou o investimento efectuado no equipamento destinado a melhorar as 

condições de segurança dos trabalhadores, nomeadamente em meios de transporte com 

condições de segurança, dignidade e conforto. 

 

Humberto Machado (responsável municipal pela Protecção Civil): 

Disse que os planos de protecção de incêndios têm sido elaborados e 

implementados em todas as escolas que sofreram grandes obras de conservação 

Quanto a planos de emergência, informou que todas as escolas da cidade já os 

possuíam e só a escola da sede da freguesia de Atouguia da Baleia é que também tinha 

plano de emergência. 

Frisou que tem sido sempre manifestado interesse em que os planos de 

emergência sejam implementados em todas as escolas o mais rápido possível e que esta 

tarefa era da responsabilidade de cada escola. 

 

Eng.ª Florinda Monteiro: 

Comunicou que as decisões sobre SHST deveriam ser avocadas por quem tem 

poder de decisão e que o mais importante era fazer e não estar à espera das melhores 

condições. 

Referiu ainda que os planos de segurança recebidos com os processos de obras 

particulares deveriam ser melhor avaliados, dando alguns exemplos de deficientes 

avaliações e historiando a sua evolução desde o Decreto-Lei n.º 155/91. 

Recomendou perseverança e paciência para levar este trabalho por diante, 
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referiu que à primeira vista se pensava que se estava a gastar dinheiro com a SHST, mas 

o que se estava as fazer era poupar dinheiro. 

Por último, deu exemplos de más práticas de trabalho que poderiam potenciar 

os riscos de lesões. 

 

Eng.º Nuno Cativo: 

Disse que o Departamento de Energia e Ambiente tinha 145 trabalhadores e que 

cerca de 90% realizavam tarefas operativas que representavam situações de risco. 

Acrescentou que ainda não eram dadas as condições ideais dos trabalhadores, mas que 

ao longo do tempo tinham vindo a melhorar muito as condições de segurança e higiene 

e que todos os trabalhadores tinham os seus equipamentos de segurança disponíveis. 

Disse ainda que as actuações iriam evoluindo ao longo do tempo e que havia 

um crescente grau de exigência nesta matéria. 

Por último, informou que já não estava em uso qualquer equipamento 

informático adquirido em 1998. 

 

Eng.º Francisco Silva: 

Deu informação pormenorizada sobre o que estava a ser feito, em termos de 

SHST, nas obras municipais. 

Referiu a necessidade de formação apropriada dos trabalhadores municipais, 

que no dia a dia revelavam falhas na utilização dos EPI e dos EPC, incorrendo em riscos 

desnecessários. 

Disse, por último, que era necessário incutir aos trabalhadores uma cultura de 

segurança, para que as medidas tomadas surtissem os efeitos esperados. 

 

José António Amador: 

Deu os parabéns à Câmara Municipal, que ao fim de trinta anos de poder 

autárquico, tinha conseguido fazer este debate. Acrescentou que o PSD, apesar de estar 

doze anos a governar esta Autarquia, não tinha conseguido realizar qualquer debate, 

mas reconhecia-lhe o mérito de ter proposto a realização deste. 

Referiu que 90% das mortes de pescadores no mar era por os sinistrados, na 

altura, não usarem coletes de salvação. Frisou que era tarefa difícil e árdua dos 

responsáveis  convencerem os trabalhadores a cumprirem as normas de segurança. 

Disse que havia, na verdade, companhias de seguros que fugiam às suas 

responsabilidades, quando em caso de sinistro as normas de segurança não eram 
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cumpridas, o que não era o caso da companhia de seguros onde trabalhava, que 

assumia os seus compromissos mesmo quando as normas de segurança não eram 

respeitadas. 

Acrescentou que era preciso muita persistência para os trabalhadores 

cumprirem as normas de SHST e que mesmo assim o número de acidentes de trabalho 

tinham vindo a diminuir consideravelmente nos últimos anos. 

 

Tiago Gonçalves: 

Disse que tinha ficado surpreendido com o reparo do Senhor Presidente da 

Câmara e que da sua parte não iria ouvir qualquer pedido de desculpa. 

Disse também que quando os funcionários faziam qualquer trabalho, era ao 

abrigo das instruções do Senhor Presidente da Câmara, logo os parabéns seriam 

também para ele. 

 

João Paulo Teófilo: 

Disse que tinha gostado de ouvir as intervenções dos dois Directores de 

Departamento, para além dos outros oradores, por estarem no terreno em contacto com 

os trabalhadores. Disse também que esta área, presentemente, preocupava toda a gente. 

Sobre a intervenção da Eng.ª Florinda Monteiro, em que se lamentou por o 

Município não ter meios para fiscalizar os planos de segurança das obras particulares, 

disse que havia outros aspectos de segurança que o Município poderia e deveria 

controlar, como o caso das gruas a operarem fora do espaço aéreo das obras e a 

deposição de materiais de obras na via pública, que com a chuva se espalhava e tornam 

o piso da via pública escorregadio. 

 

Eng:º Florinda Monteiro: 

Deu uma informação sobre as propostas de acção relativas à regras a cumprir 

pelos donos das obras no tocante a planos de segurança e a ocupação da via pública. 

 

Presidente da Câmara: 

Reiterou o agradecimento ao Dr. Mira Godinho, à Eng.ª Florinda Monteiro e 

equipa de funcionários que com ela colaborou, pelas intervenções que fizeram. 

Recomendou persistência aos serviços municipais nas questões de fiscalização e 

controlo de planos de segurança dos processos de obras particulares. 

Manifestou a esperança de que, emergente da revisão orgânica em curso, o 
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serviço de SHST estivesse implementado até ao final do corrente ano. 

 

Presidente da Mesa: 

Agradeceu a colaboração do Dr. Mira Godinho, da Eng.ª Florida Monteiro, da 

Dr.ª Margarida Cândido, assim como a todos os que intervieram nesta sessão temática. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo zero horas e cinquenta 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. 


