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AACCTTAA    NN..ºº     44//22000099  
 

A C T A  D A  2 . ª  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  

A B R I L  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  8   D E   M A I O   D E   2 0 0 9 :  
 

Aos oito dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, 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, António Manuel Prioste 
Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Dourado Conceição João, José 
António Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador, Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro, Arminda Glória Félix Martins Braz, Américo de Araújo Gonçalves, Paulo 
Jorge Ferreira Santos, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira 
Marques, Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves, José António Leitão da Silva, Júlio 
Alberto Silva Coelho, Rui António Rodrigues Carvalho, Vítor Miguel Silva Delgado 
Marques e Rui Manuel Santos Martins, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º- Período de “antes da ordem do dia”. 
 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
3.º - Período da ordem do dia: 
 

1. Apreciação e votação da deliberação camarária, de 30 de Março de 
2009, que aprova o Mapa do Ruído do Município de Peniche;  

2. Apreciação e votação da deliberação camarária, de 12 de Janeiro de 
2009, que aprova o Regulamento do Serviço Municipal de Protecção Civil do Município 
de Peniche; 

3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da 
Câmara Municipal do exercício de 2008; 

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 
Serviços Municipalizados do exercício de 2008; 
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5. Apreciação e votação da alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços 
Municipalizados; 

6. Apreciação e votação da 1ª Revisão do Orçamento da Receita e da 
Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais para o 
ano económico de 2009; 

7. Apreciação e votação da 1ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual 
de Investimentos para 2009, dos Serviços Municipalizados; 

8. Apreciação e votação da deliberação camarária, de 16 de Fevereiro de 
2009, relativa à desafectação do domínio público de uma parcela de terreno. 

9. Apreciação e votação da deliberação camarária, que aprova a 
declaração de interesse publico municipal de terreno, sito em Ferrel, para o Parque de 
Campismo; 

 
Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge 
Serafim Silva Abrantes e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  

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

justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicados: 
- Do Senhor João Paulo Teófilo; 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa; 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

CONTINUAÇÃO DO PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA”:  
 
 Usaram da palavra os senhores adiante identificados. 
 
 Américo Gonçalves: 
 - Fez as seguintes perguntas sobre os assuntos também a seguir indicados: 
 Centro Educativo Atouguia da Baleia 
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Considero que a construção deste centro fora do espaço físico da actual Escola EB 
de Atouguia da Baleia, é um recuo ao procedimento proposto pelo Conselho Municipal 
da Educação, pela DRELVT e Equipa de Apoio de escolas do oeste. Entendo que a 
decisão politica do executivo desta câmara em construir este centro fora do local 
proposto, alterando a sua proposta inicial é um erro pedagógico e tem custos que 
triplicam o seu valor inicial. Tenho duvidas que uma obra pública que pode custar cerca 
3 milhões de euros seja aprovada no contexto de crise económica do momento. 
 
 Transporte de alunos pago pela Autarquia a estudar fora do concelho 

Cerca de 50% dos alunos do concelho de Peniche que concluíram o 9º ano de 
escolaridade na Escola EB de Atouguia da Baleia, foram estudar para fora do Conselho 
de Peniche por razões que até hoje ainda não foram esclarecidas. A Escola Secundária 
de Peniche, oferece no ensino secundário todos os cursos profissionais abrangendo a 
maioria das famílias correspondentes a estes cursos. Pela primeira vez aconteceu o que 
referi, penso que todos podem escolher em conformidade com os projectos educativos 
as escolas os cursos etc., o que não me parece correcto é que sejam os contribuintes a 
contribuir para estes luxos. 
 

Ponto Antes da Ordem do Dia da Assembleia Municipal 
Em relação ao tempo deste ponto da ordem de trabalhos proponho ao Sr. 

Presidente que equacione a aplicação regimental referida na Lei e no regimento. 
Considero que a liberdade que foi dada em termos de cada um poder utilizar este ponto 
para colocar todas as suas questões, prejudicou o funcionamento desta Assembleia, 
levando por vezes alguns membros a afirmações gratuitas, que em nada prestigiam este 
órgão. 
 

Orient@-te 
No futuro é importante o envolvimento na organização deste evento de todos os 

intervenientes da educação nomeadamente todas as escolas do ensino Básico com 9º 
ano. Até ao final do dia de hoje alguns alunos do 9º ano não estiveram presentes. 
 
 Presidente da Mesa: 
 - Embora concordando com o direito à intervenção dos elementos da Assembleia 
Municipal, referiu-se à duração exagerada que os períodos antes da ordem do dia 
registavam e referiu a necessidade de se encontrar, no seio dos lideres dos grupos 
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partidários, uma solução que encurtasse esses períodos, dando-lhe uma dimensão 
temporal razoável, sem que melindrasse o direito à intervenção de qualquer elemento 
da Assembleia Municipal. Acrescentou que a solução passaria pela racionalização e 
rentabilização do tempo de intervenção pelos grupos partidários. 
 
 Tiago Gonçalves: 
 - Saudou a Câmara Municipal pela organização da iniciativa Orient@-te e disse 
que, segundo a sua opinião, a formação dos jovens também passava pelas questões 
politicas e sugeriu que as juventudes partidárias também deveriam participar. 
 -Sobre os Sabores do Mar, disse que o relatório sobre a edição do ano passado 
ainda não tinha aparecido e assim tornava-se difícil apresentar sugestões e contributos. 
 - Quanto ao Boletim Municipal, disse que se fosse encontrado algum jornal de 
mandatos anteriores com a mesma tipologia, então poderia discutir seriamente o 
assunto e comparar custos. 
 - Referiu que, em relação ao concurso de admissão de um director de 
departamento, tinha levantado, no espaço electrónico de sua autoria, questões de ética, 
que em anteriores mandatos eram tão valorizadas e que agora não tinham qualquer 
importância. 
 - Acrescentou que Henrique Bertino tinha feito crítica no anterior concurso das 
piscinas e agora deveria também referiu estas questões de ética. 
 
 Orlando Santos: 
 - Perguntou qual era a data prevista de apresentação da carta de Boas Práticas 
Agrícolas. 
 - Em virtude de Peniche ser o Município que possuía maior número de cães 
perigosos, perguntou qual a data prevista para a construção do canil municipal. Disse 
ainda que a Câmara deveria actuar de uma forma mais eficaz em relação à recolha de 
cães abandonados e perguntou se havia meios adequados para a sua captura e recolha. 
 
 Rui Carvalho: 
 - Disse que o que tinha sido perguntado por José Leitão ao Vereador Jorge 
Abrantes era se se podia transitar pela Rua 5 de Outubro. Salientou que já tinha feito 
duas propostas à Comissão de Transito que poderiam resolver acidentes. 
 - Referiu alguns pontos de conflito do transito rodoviário, nomeadamente a saída 
do Hospital para a Rua do Brasil, em que o estacionamento tirava visibilidade, os 
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semáforos da Avenida Monsenhor Bastos, frente à Rua do Juncal, que também não 
tinham visibilidade, para além de outros casos de fácil resolução. 
 
 José António Amador: 
 - Comunicou que na última reunião da Comissão de Trânsito, já tinham sido 
dadas orientações sobre a maioria das questões colocadas e que o Rui Carvalho tinha 
estado presente na referida reunião. 
 - Afirmou que estava de acordo com Américo Gonçalves, na necessidade de se 
cumprir o tempo previsto no regulamento, para o período antes da ordem do dia e que 
se deveria deixar de utilizar espertezas saloias para manipular esse período, como já 
tinha acontecido. 
 - Sobre as despesas da Câmara, referiu a herança deixada para este mandato, 
dando exemplos das Câmara de Figueira da Foz e Lisboa. 
 - Acrescentou que a Câmara deveria fazer o que fosse possível para combater a 
crise, dizendo também que a crise não tinha acontecido por acaso, mas sim pela 
implementação de medidas neoliberais à escala global, repudiando a demagogia barata 
utilizada pela oposição sobre a crise. 
 - Salientou que fosse feito um ponto de situação sobre o concurso para a 
recuperação do Fosso da Muralha, sobre a 2º fase da ciclovia entre Baleal e Ferrel e 
sobre a ampliação do Cemitério de Peniche. 
 
 Júlio Coelho: 
 - Perguntou ao Presidente da Câmara qual o numero de empregos públicos 
criados no actual mandato, qual o numero de empregos privados ajudados a criar, 
quais as empresas que concretizaram investimentos, qual o valor do investimento feito 
e quais os resultados do ponto de vista de retorno, qual o número de iniciativas 
culturais levadas a efeito e quais os custos dessas iniciativas. 
 - Sobre a adjudicação a entidade privada do serviço de enterro de animais 
domésticos, por 3.400 €, perguntou se a Câmara não poderia assegurar esse serviço, se 
havia algum retorno dos custos por parte dos donos dos animais e porque razão houve 
necessidade de tal adjudicação. 
 - Perguntou também quais as estratégias, acções e medidas para valorizar a 
circulação das marginais norte e sul, como se encontravam as possibilidades de 
descarga da ETAR na zona dos Remédios. 
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De seguida leu a seguinte declaração da Comissão Politica da Secção de Peniche 
do PSD: 

“A propósito da intervenção efectuada pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
N.Srª da Ajuda e Deputado Municipal eleito nas listas da CDU, Sr. Henrique Bertino, na 
Sessão da Assembleia Municipal do passado dia 30 de Abril, que acusou os vereadores 
da oposição de não terem uma postura de colaboração para com o Presidente da 
Câmara Municipal no sentido de o auxiliarem na prossecução do objectivo maior, isto é, 
o desenvolvimento do Concelho de Peniche, o PSD não pode deixar estas acusações 
falsas e gratuitas sem resposta: 

O PSD gostaria de obter uma reacção pública por parte do Sr. Presidente da 
Câmara que indicasse em que processo ou processos os vereadores do PSD tomaram 
posições contrárias ao bom desenvolvimento do nosso Concelho; em que processos os 
vereadores do PSD votaram decisões em dissonância com o proposto pela Câmara 
Municipal; em que situações de interesse concelhio os vereadores do PSD se recusaram 
a estar presentes: 

-Terá sido por culpa dos vereadores do PSD que me 2006 a Câmara Municipal 
apresentou a candidatura a 4 campos de relva sintética fora do prazo? 

-Terá sido por culpa dos vereadores do PSD que a Câmara Municipal demorou 
quase 2 anos a aprovar o contrato para a elaboração do projecto da ADTE Sul de São 
Bernardino? 

-Terá sido por culpa dos vereadores do PSD que os Planos Pormenor e de 
Urbanização em curso há longos anos ainda não estão concluídos? 

-Terá sido por culpa dos vereadores do PSD que a comissão da ETAR proposta 
pelo Sr. Presidente não reuniu uma única vez desde que foi criada há quase 1 ano? 

Não, não foi. O PSD aprovou todos os Planos de Actividades e Orçamentos 
Municipais. 

Os vereadores do PSD mostraram-se disponíveis para aceitar qualquer pelouro, 
tendo apresentado como única condição a não renumeração dos cargos e 
consequentemente não atribuição de tempos. 

Esta tentativa desesperada por parte da CDU de culpabilizar a oposição, e 
nomeadamente o PSD, pela sua própria incompetência merece da nossa parte um total 
repudio. 

A atitude dos vereadores do PSD tem sido responsável e inatacável, sempre 
disponíveis a colaborar com as linhas de orientação indicadas pelo Município.” 
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 Por ultimo, disse que a Câmara também fazia coisas boas, mas que não competia 
à oposição pavonear as coisas boas, mas sim alertar para as coisas menos boas. 
 
 Presidente da Mesa: 
 - Disse que nesta Assembleia deveriam ser discutidas todas as questões de 
interesse para os munícipes de Peniche. 
 
 Presidente da Câmara: 
 - Sobre a intervenção de Júlio Coelho, disse que o mesmo também gostava de 
ouvir coisas boas sobre o que se fazia relacionado com a ESTM e que se deveria referir 
aos investimentos feitos pela Câmara para beneficiar com a ESTM. 
 - Em relação à referência de Rui Martins sobre os frequentes aparecimentos do 
Presidente da Câmara na televisão, disse que iria sempre aceitar os convites para 
participar em programas de televisão e referiu as vantagens desse facto para Peniche. 
Acrescentou que o problema seria aparecer na TV e não dar conta do recado. 
 - Disse que haveria uma avaliação sobre as festas e outras iniciativas realizadas, 
no final do mandato. 

- Comunicou que no dia 21 de Maio próximo se iria realizar por todo o 
Município o MANIFesta, que iria mobilizar milhares de pessoas. 

- Quanto a redução do número de feiras mensais durante o ano, disse que não 
tinha havido nenhuma proposta para o efeito. Acrescentou que na altura da execução 
de recuperação do Fosso da Muralha, seria procurada uma solução para a feira mensal e 
sugeriu que fossem apresentadas soluções sustentadas. 

- Disse também que, na altura da apresentação do programa base da rede de 
ciclovias, haveria a oportunidade de serem apresentadas sugestões sobre esta matéria. 

- Informou que o Comandante Operacional Municipal tinha sido indigitado para 
o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 

- Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, referiu a solução encontrada e 
disse que a questão estava encerrada do ponto de vista politico. 

- Deu a conhecer o que estava previsto no Plano da Albufeira de S. Domingos e 
salientou o interesse da mostra de Produtos Agrícolas, organizada pelo Sporting Clube 
da Estrada, referindo que nos colóquios realizados no âmbito daquele evento, se tinha 
caminhado para a criação da marca da região “Couves do Oeste” e para a melhoria de 
diversos aspectos da 2ª Mostra Agrícola, a realizar no próximo ano. 
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- Informou também que a proposta de regulamento da venda ambulante tinha 
sido apresentado na reunião de Câmara, tendo recebido alguns contributos que 
implicaram a sua reformulação. Acrescentou que tinha realizado uma reunião com a 
PSP, sobre a venda ambulante e que iria ainda ser realizada outra reunião com aquela 
força policial sobre o mesmo assunto. 

- Sobre as questões de segurança de peões frente à Balealcoop, disse que estava a 
ser elaborado o Plano de Pormenor da UOPG9, que iria apresentar soluções 
enquadradas. 

- Referiu que era preciso ter cuidado quando se mencionava a palavra trapalhada 
em relação ao Parque das Gaivotas. Disse que tinha sido uma obra muito bem 
conseguida e que iria ser novamente activada. Acrescentou que a Câmara tinha dado 
parecer desfavorável ao IPTM para utilização de parte daquele espaço para mostra de 
viaturas. 

- Em relação à possibilidade de se fazer uma discriminação positiva das 
empresas do Município, no tocante a fornecimentos à Autarquia, disse que as empresas 
de Peniche eram convidadas nos concursos, mas que a formas de adjudicação 
obedeciam a preceitos legais que não permitiam qualquer discriminação positiva. 

- Sobre os investimentos não acolhidos pela Câmara, solicitou a Paulo Santos que 
fizesse chegar os nomes das empresas que tivessem apresentado propostas de 
investimento concretas e que não tivessem sido atendidas. Informou que a Câmara 
estava a tratar de parcerias com empresas, que ainda estavam em desenvolvimento. 

- Comunicou que em 28 de Abril passado se tinha realizado o acto público de 
abertura de propostas do concurso de reabilitação do Fosso das Muralhas, dando uma 
informação pormenorizadas sobre as propostas admitidas e excluídas, que tinha sido 
aprovada uma candidatura para construção da rede de ciclovias, estando-se na fase da 
elaboração do programa base das ciclovias e que se estava na fase de adjudicação dos 
projectos de execução da intervenção nas praias do Medão e Supertubos, 
perspectivando-se o lançamento do respectivo concurso para Setembro próximo. 

- Frisou a atitude demissionária da PSP em relação à fiscalização da venda 
ambulante frente ao Mercado Municipal e comunicou que no próximo dia 13 de Maio 
iria ser realizada uma sessão de informação sobre o Agrupamento de Centros de Saúde 
do Oeste e o Centro Hospitalar do oeste Norte. 

- Quanto à iniciativa Orient@-te referiu a evolução muito positiva do evento, 
dizendo que tinha tomado nota das sugestões feitas por Américo Gonçalves e Tiago 
Gonçalves. 
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- Disse que o relatório da edição dos Sabores do Mar do ano passado tinha já sido 
apresentado em reunião de Câmara e que estava disponível nos serviços municipais 
competentes, para consulta. 

- Em relação ao jornal municipal, disse que comparar com o jornal de outros 
mandatos era comparar com o incomparável e que era importante dar a conhecer aos 
munícipes, de uma forma digna, o que o executivo tinha feito neste mandato. 

- Quanto ao concurso de admissão de pessoal dirigente, referido lateralmente, 
esclareceu que tinha havido não um mas dois concursos para pessoal dirigente, que 
tinham sido colocadas questões por um vereador, que seriam esclarecidos por parecer 
jurídico e os júris tinham sido compostos por elementos que tinham sido considerados 
os melhores, em termos de competências, para exercer tais funções. 

- Comunicou que se estavam a criar as melhores condições para recolher e 
proporcionar o melhor bem-estar aos animais, em colaboração com a APAP e que 
faltava o projecto de especialidade para o início da concretização do canil municipal. 
Referiu ainda que a solução final deste assunto teria uma base intermunicipal. 

- Sobre a intervenção de Júlio Coelho, disse que não poderia fornecer os números 
pedidos, porque não dispunha deles naquele momento, mas que poderia dar uma 
resposta genérica às questões formuladas. Deu uma informação pormenorizada sobre 
as iniciativas de acolhimento de empresas e de acções de estimulação das empresas do 
município e disse que, sobre as iniciativas de carácter cultural, não tinha os seus custos, 
mas realçou a sua importância no contexto social de Peniche. 

- Disse também que a Câmara tinha adjudicado o enterro de animais domésticos, 
por os seus serviços não estarem habilitados, em termos técnicos, para o fazer. 

- Por último, comunicou que iria responder por escrito à declaração apresentada 
pelo PSD. 

 
Senhor Vice – Presidente: 
- Disse que os investimentos feitos nas Escolas neste mandato não tinham 

paralelo em mandatos anteriores e descreveu, de forma pormenorizada esses 
investimentos. 

- Também fez uma breve descrição sobre a pavimentação de estradas e 
arruamentos feitos neste mandato. 

- Deu uma informação sobre a obra prevista a realizar no Centro Coordenador de 
Transportes, assim como da parceria firmada para concretizar aquele investimento. 
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- Sobre o relacionamento com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, disse 
que o Executivo da CDU tinha efectuado a maior descentralização de competências, 
para as Freguesias, acompanhadas com o maior volume de meios financeiros para as 
concretizar. 

- Informou que, em relação à iniciativa Orient@-te, tinha havido o dobro de 
participações de instituições, com custos reduzidos, e que o evento tinha projectado 
Peniche.  

- Louvou o trabalho do Professor Américo Gonçalves no apoio à iniciativa e disse 
que a sua sugestão sobre os transportes escolares era pertinente, propondo que fosse 
elaborado um regulamento sobre esta matéria. 

- Referiu o número de boletins municipais publicados nos mandatos liderados 
pelo PSD, pelo PS e pela CDU. 

- Quanto à adjudicação do enterramento de animais domésticos disse que os 
serviços municipais não tinham meios técnicos para o fazer e que o concurso para o 
efeito tinha obedecido ao Código da Contratação Pública. 
 - Disse também que havia o compromisso com a população de Ferrel de terminar 
a ciclovia desde aquela povoação ao Baleal até ao fim do mandato, prevendo o reinício 
da obra no início de Julho. 
 -Por último comunicou que a ampliação do Cemitério de Peniche deveria ficar 
concluída até Julho, dando pormenores da execução da citada obra. 
 
 Vereador Jorge Abrantes: 
 - Em relação à Comissão de Trânsito disse que, na sequência das recomendações 
feitas, estavam a ser processados as informações e que as conclusões sobre as mesmas 
seriam apresentadas à Câmara para decisão final. 
 - Deu uma informação sobre o conjunto de investimentos previstos a realizar em 
relação ao abastecimento de água e ao saneamento, descrevendo as obras programadas 
executadas durante este ano. 
 - Disse também que havia a interdição de circular na Rua 5 de Outubro, mas que 
existia um conjunto de factores que impediam o seu cumprimento. 
 
 José Leitão: 
 - Afirmou que tinha levantado um conjunto de questões na ultima reunião que 
julgava pertinentes e que estava mandatado com o voto popular para exercer o direito 
de se exprimir. 
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 - Agradeceu ao Presidente da Mesa por lhe ter dado oportunidade de fazer 
aquela defesa de honra, que era também a defesa da democracia. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 30 DE MARÇO DE 2009, QUE 

APROVA O MAPA DO RUÍDO DO MUNICÍPIO DE PENICHE. 
 
 Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto nº1 da ordem de 
trabalhos, intervieram os Senhores adiante identificados: 
 
 Américo Gonçalves: 
  - Disse que não tinha conseguido abrir o ficheiro que continha este assunto. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que ou se lia este ponto agora, com a inerente demora dos trabalhos da 
Assembleia, ou se passaria este ponto para outra sessão. 
 
 Paulo Santos: 
 - Disse que não tinha problemas em votar este assunto, por ser o primeiro mapa 
apresentado e não haver possibilidade de comparação com qualquer outro. 
 
 Américo Gonçalves: 
 - Afirmou que também não tinha qualquer problema em votar o Mapa de Ruído, 
uma vez que possibilitaria resolver um problema que até agora não tinha tido solução. 
 - Salientou que era importantíssimo aprovar este assunto, para se poder tomar 
medidas em relação ao ruído. 
 
 José António Amador: 
 - Disse que a posição manifestada por Américo Gonçalves e Paulo Santos era 
sensata. 
 
 Tiago Gonçalves: 
 - Disse que não sabia se os mapas faziam parte integrantes do documento. 
Referiu que lhe parecia um pouco delicado aprovar o ponto em análise sem ser discuti- 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 08.05.2009  *  Livro 19 * Fl. 62 

do. Acrescentou que havia possibilidade de o converter em ficheiro PDF. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que concordava ser importante a aprovação do Mapa de Ruídos, e que lhe 
parecia legitima ter conhecimento do assunto. 
 - Propôs que fosse feita uma sessão extraordinária para a sua aprovação e que 
abdicaria da respectiva senha de presença. 
 
 Vereador Jorge Abrantes: 
 - Comunicou que o Mapa de Ruído tinha sido enviado no CD dos documentos 
de prestação de contas da Câmara. 
 - Fez um ponto de situação sobre a aprovação do mapa de ruído nos municípios 
integrantes da Oeste – CIM, referindo os municípios em que ainda não tinha sido 
aprovado. 
 
 Presidente da Mesa: 
 - Retirou este ponto da ordem de trabalhos, para ser presente na próxima sessão 
da Assembleia Municipal. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 12 DE JANEIRO DE 2009, QUE 

APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL DE PENICHE 
  

A Assembleia passou à apreciação do ponto nº 2 da ordem de trabalhos, não se 
verificando quaisquer intervenções. 
   

Submetido à votação foi o regulamento do Serviço Municipal de Protecção Civil 
de Peniche aprovado por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2008. 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto nº 3 da ordem de trabalhos, tendo 
intervido os Senhores a seguir identificados: 
 
 Américo Gonçalves: 
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 - Fez uma referência ao balanço social que, a par de um número elevado de 
trabalhadores municipais somente com 4 anos de escolaridade, se registava 109 
trabalhadores licenciados, o que revelava algum mérito na qualidade das contratações. 
 - Disse também que, em relação à receita arrecadada do IMI, a bancada da CDU 
não tinha razão quando o PS tinha proposto a redução daquela taxa, uma vez que o 
montante recebido se tinha mantido. 
 - Salientou ainda que, apesar da Câmara ter recorrido ao programa Pagar a 
Tempo e Horas, a divida a fornecedores continuava na mesma e que se registava um 
considerável valor em relação aos transportes escolares. 
 
 José Leitão: 
 - Perguntou se podia votar a prestação de contas sem o relatório de gestão e se 
havia suporte jurídico para tal. 
 
 José Nicolau: 
 - Na qualidade de director de departamento, esclareceu que era entendimento do 
Tribunal de Contas de que os documentos de prestação de contas só poderiam não ser 
aprovados se lhe fossem detectados erros grosseiros e a sua não aprovação tinha que ser 
sempre fundamentada. Acrescentou que, no entanto, o Tribunal de Contas aceitava que 
o relatório de gestão não fosse aprovado, em separado dos restantes documentos, por 
considerar que tal relatório pudesse conter apreciações de ordem politica e que, por esse 
facto, poderiam não ser aceites por elementos da Assembleia Municipal. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que continuava com serias duvidas sobre a não aprovação do relatório de 
gestão, no campo jurídico. 
 
 Júlio Coelho: 
 - Disse que quando tinha vindo o pedido de empréstimo no âmbito do programa 
“Pagar a Tempo e Horas”, tinha perguntado se era expectável um melhor prazo de 
médio de pagamento a fornecedores e voltou a perguntar como tinha ficado esse prazo. 
 
 José Leitão: 
 - Manifestou a sua preocupação por a despesa corrente ser superior à receita 
corrente, num ciclo em que a receita corrente vinha a subir, por a despesa com o pessoal 
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ter subido 16,4% em três anos e por, apesar da contracção de empréstimos, a divida a 
fornecedores ter aumentado 52%. 
 - Perguntou se poderia haver a possibilidade de, face à não aprovação do 
relatório de gestão, o mesmo poder ser reformulado. 
 - Por último, convidou o Presidente da Câmara a ir ver a obra de Atouguia da 
Baleia/Bufarda, porque ainda não estava nada feito. 
 
 Presidente da Câmara: 
 - Comunicou que as despesas a nível de recursos humanos tinham aumentado, 
devido ao peso dos professores contratados no âmbito das AEC’s. 
 - Sobre os transportes escolares, disse que era pratica de há longos anos o 
município subsidiar os transportes escolares, face à opção dos alunos na escolha do 
curso a frequentar. 
 
 Vereador Jorge Abrantes: 
 - Informou que a receita do IMI tinha sido orçamentada, tendo já em conta a 
redução das taxas impostas pela Assembleia Municipal, o que tinha levado à redução 
da respectiva receita em centenas de milhares de euros. 
 - Relativamente ao endividamento, disse que se encontrava longe do limite da 
capacidade de endividamento. Referiu que o Tribunal de Contas tinha solicitado em 
Abril, justificação por a Câmara ter ultrapassado a sua capacidade de endividamento, 
no exercício de 2002. 
 - Frisou que era importante perceber que havia um vasto conjunto de despesas 
ligadas ao investimento, que por imposição de classificação orçamental tinha que ser 
considerada despesa corrente, dando alguns exemplos. 
 - Disse ainda que estava satisfeito pelo aumento das despesas correntes, por ter 
ido ao encontro das necessidade da população. 
 
 Vice–Presidente da Câmara: 
 - Disse que as despesas com o pessoal tinham aumentado pela contratação dos 
professores das AEC’s e por se ter melhorado as condições salariais de muitos 
trabalhadores municipais. 
 - Salientou que as obras de conservação das escolas do Município, por terem sido 
executadas por administração directa, eram classificadas nas despesas correntes, assim 
como as restantes obras executadas por administração directa. 
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 José António Amador: 
 - Solicitou informação sobre como tinha sido votado este assunto na Câmara 
Municipal. 
 
 Tiago Gonçalves: 
 - Solicitou cópia da documentação do Tribunal de Contas sobre a ultrapassagem 
do limite da capacidade de endividamento em 2002. 
 - Acrescentou que presentemente se devia quase o dobro de 2002 e ainda não 
tinha sido ultrapassado tal limite. 
 
 Henrique Bertino: 
 - Disse que agradecia que fosse feito um aumento de competências da Câmara 
para as Juntas de Freguesia. 
 - Sobre as despesas correntes, esclareceu que grande parte das despesas 
relacionadas com o investimento, por não estarem previstas nas despesas de capital, 
nem que tivesse sido só com um cêntimo, tinham que ser classificadas como correntes. 
Acrescentou que nas obras executadas por administração directa, mesmo que tivessem 
previstas nas despesas de capital, só lhes poderia ser importados os materiais, uma vez 
que a mão-de-obra teria de ser sempre classificada em despesa corrente. 
 - Perguntou ainda em que medida é que as obras como o Parque Urbano e o 
Campo da Republica tinham contribuído para o aumento da divida municipal. 
 - Disse também que o relatório de gestão não era mais do que a tradução em 
texto dos números da prestação de contas, elaborada pelos técnicos municipais e frisou 
que não fazia sentido aprovar a prestação de contas e não aprovar o relatório de gestão, 
documentos que estavam interligados. 
 - Em nome da bancada da CDU agradeceu aos técnicos municipais por toda a 
informação disponibilizada, agradecendo também todo o empenho dos trabalhadores 
municipais para tornar Peniche melhor. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que não se podia utilizar o argumento da ultrapassagem da capacidade 
de endividamento no exercício de 2002, para justificar que a despesa corrente tivesse 
ultrapassado a receita corrente, nem utilizar o argumento do aumento do preço do 
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gasóleo e de outros preços uma vez que todas as empresas estiveram sujeitas às mesmas 
condições de mercado e tiveram que se reajustar para sobreviver. 
 
 João Gomes: 
 - Disse que a bancada da CDU estava sempre a falar durante as intervenções dos 
elementos da Assembleia Municipal e que o Presidente da Mesa chamava a atenção das 
bancadas do PSD e do PS quando isto acontecia, mas não chamava da bancada da CDU. 
 
 Presidente da Mesa: 
 - Disse que era imparcial na questão de requerer silêncio de todas as bancadas 
durante as intervenções e não aceitou a critica que lhe tinha sido feito. 
 - Disse ainda que era fácil as pessoas dizerem que era fulano ou beltrano a 
prevaricar porque não olhavam para elas próprias. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que quando havia situações anormais que afectavam a normal actividade, 
cabia às empresas reajustarem-se e que cada cêntimo que se tinha de utilizar na despesa 
corrente era um cêntimo que não se utilizava na despesa de capital. 
 - Disse ainda que não se devia confundir, no sentido restrito, a prestação de 
contas com o relatório de gestão, porque este era um documento de cariz politica. 
 
 Júlio Coelho: 
 - Afirmou que tinha sido dito que não se olhava para a listagem das obras e que a 
abertura de rubricas na despesa de capital era uma coisa e que a despesa feita era outra 
coisa. 
 - Disse que não concordava que houvesse mais despesa que receita, mas que 
concordava que a despesa fosse direccionada para a melhoria das condições de vida das 
populações. 
 - Salientou que o aumento das despesas poderiam representar opções financeiras 
mal tomadas. 
 
 Paulo Santos: 
 - Solicitou que a Câmara lhe facultasse o ofício do Tribunal de Contas, assim 
como a resposta dada pela Câmara. 
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 - Disse que Peniche era o segundo Município do Distrito de Leiria com maior 
desemprego e a câmara não fazia nada para o diminuir. 
 - Disse também que já tinha analisado prestações de contas ao longo de vários 
anos e recusava-se a analisar as do exercício de 2008, pela sua fraca execução 
orçamental. 
 - Frisou que a Câmara não se reorganizava porque não ia à falência, por isso 
ninguém se preocupava com o dinheiro dos outros e que a informação quando não 
prestava era demais, quando não fazia sentido já não era informação, era palha. 
 
 Henrique Bertino: 
 - Pediu em nome da bancada da CDU, desculpa democraticamente aos membros 
da Assembleia da Câmara e ao público, por membros da sua bancada estarem a falar 
durante as intervenções. Salientou que esperava que as outras bancadas tivessem a 
mesma atitude. 
 - Em relação à situação do desemprego em Peniche, disse que achava que tinha 
se ser sérios ao abordar este problema, que era devido essencialmente à grave situação 
em que se encontrava o sector das pescas, por ter um elevado nível de desemprego. Fez 
uma breve análise ao estado actual do sector das pescas, que só poderia ser resolvido 
com uma firma intervenção do Governo. 
 - Por último disse que se fosse necessário aumentar a dívida municipal, sem 
ultrapassar a capacidade de endividamento, para fazer os investimentos necessários 
para o desenvolvimento de Peniche, aprovaria tal decisão e apelou ao investidores para 
que investissem em projectos com viabilidade. 
 
 Júlio Coelho: 
 - Esclareceu as questões orçamentais postas por Henrique Bertino, no tocante a 
despesas correntes e a despesas de capital. 
 
 José António Amador: 
 - Disse que durante as intervenções de Henrique Bertino, Júlio Coelho e Paulo 
Santos, os elementos da Assembleia continuaram a falar uns com os outros e João 
Gomes não pediu a intervenção do Presidente da Mesa para os mandar calar. 
 - Enumerou as obras feitas no exercício de 2008, assim como as iniciativas 
inéditas concretizadas neste mandato, como o estatuto da oposição, a descentralização 
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nas Freguesias, o planeamento estratégico, a defesa do Hospital de Peniche, as inúmeras 
iniciativas culturais, a diminuição da carga fiscal dos munícipes e a iniciativa Orient@-te. 
  

Vereador Jorge Abrantes: 
 - Disse que apenas se tinha limitado a comunicar um pedido do Tribunal de 
Contas, a solicitar esclarecimentos sobre a ultrapassagem do limite do endividamento 
da Câmara em 2002. 
 - Deu esclarecimentos sobre a situação do endividamento municipal. 
 - Disse também que Paulo Santos via duas realidades do Município de Peniche, 
corrigindo os dados apresentados sobre o desemprego, socorrendo-se de dados oficiais 
do INE. 
 - Respondeu a Júlio Coelho e a Paulo Santos sobre as observações postas em 
relação a execução orçamental. 
 - Referiu ainda os atrasos verificados na aprovação das candidaturas do QREN. 
 
 Submetidas a votação, foram os documentos de prestação de contas da Câmara 
Municipal, relativos ao exercício de 2008, assim como a proposta da aplicação de 
resultados aprovados por maioria, com 9 abstenções e 1 voto contra de Tiago 
Gonçalves. 
  

O Grupo do PSD apresentou a seguinte declaração de voto. 
 

“O PSD absteve-se, por considerar que não foram suficientemente esclarecidas as 
dúvidas, de natureza legal, suscitadas pela inclusão do ponto no Período da Ordem do 
Dia, sem inclusive o Documento “Relatório de Gestão”, na apresentação da “Prestação 
de Contas da CMP do exercício de 2008”. 
Esta posição de voto, nada tem a ver com a qualidade técnica na elaboração dos mapas 
apresentados, a qual não questiona.” 
 
 Tiago Gonçalves: 
 - Disse que, não menosprezando as explicações dadas, mesmo assim votava 
contra. Acrescentou que na discussão tinha concluído que as diferentes abordagens dos 
assuntos tinham levado a diferentes conclusões e que bastava diminuir o âmbito de 
comparação para se conseguir chegar a resultados diferentes. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DO EXERCÍCIO DE 2008. 
  

A Assembleia passou à apreciação do ponto nº 4 da ordem de trabalhos tendo 
intervido os Senhores adiante identificados: 
 
 José Leitão: 
 - Disse que, em 2008, os proveitos tinham sido inferiores aos custos e que a 
execução orçamental na exploração das águas se tinha cifrado em 33% e que no 
saneamento se tinha cifrado em 60%, constatando assim que os SMAS estavam 
tecnicamente falidos. 
 
 Vereador Jorge Abrantes: 
 - Disse que tinha ficado sem palavras com as afirmações de José Leitão e que as 
contas não demonstravam o que tinha sido afirmado. 
 - Deu uma explicação pormenorizada sobre os documentos em apreciação, 
referindo também a estratégia de actualização das tarifas a cobrar ao longo dos anos, 
para assegurar a sustentabilidade financeira dos SMAS. 
 
 Presidente da Câmara: 
 Fez uma análise balanço dos SMAS, para desmentir a afirmação da falência 
técnica. 
 
 José Leitão: 
 - Disse que enquanto tinha pertencido ao Conselho da Administração dos SMAS, 
nunca tinha sido aceite o modelo proposto pelas Aguas do Oeste. 
 - Esclareceu que a sua afirmação de falência técnica não tinha sido feita do ponto 
de vista contabilístico, mas num ponto de vista político. 
 - Acrescentou que as contas indiciavam que o caminho escolhido não estava 
correcto e que era preciso inverter a tendência do constante aumento da divida. 
 
 Vereador Jorge Abrantes: 
 - Relembrou o processo de adesão às Aguas do Oeste a José Leitão, e as 
reivindicações feitas na altura. 
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 Henrique Bertino: 
 - Reconheceu publicamente em nome da bancada do CDU, o esforço feito pelo 
Presidente e membros do Conselho de Administração, pelo Director-Delegado e pelos 
trabalhadores dos SMAS. 
 - Fez uma resenha histórica sobre as negociações com as Aguas do Oeste, 
salientado o esforço dos elementos do Conselho de Administração dos SMAS do PSD e 
da CDU. 
 
 Paulo Santos: 
 - Disse que parecia que o PS, enquanto responsável pelo Executivo Municipal, 
tinha feito uma grande asneira e perguntou se Peniche tinha possibilidade de viver sem 
as Águas do Oeste. 

Salientou ainda que as três forças políticas tinham votado favoravelmente este 
assunto. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que era uma obrigação europeia os financiamentos comunitários serem 

atribuídos do modo em que tinham sido feitos. 
Reconheceu o mérito da CDU por, pela primeira vez, se constatarem resultados 

negativos nas contas dos SMAS. 
Informou que tinha consultado a acta de 18 de Dezembro de 2003 e que tinha 

verificado que só os eleitos do PS tinham votado favoravelmente a adesão às Águas do 
Oeste. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Esclareceu que o Município de Peniche era apenas cliente e não tinha aderido às 

Águas do Oeste não sendo, por consequência, seu accionista. Salientou que Peniche só 
era accionista em matéria de saneamento. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que os resultados líquidos positivos do exercício de 2008 dos SMAS eram 

de 657.890 euros. 
 
Paulo Santos: 
Disse que o Presidente dos SMAS tinha dito uma coisa e que cinco minutos 
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depois tinha sido desmentido. 
Frisou que o que tinha dito é que se não houvesse a água das Águas do Oeste, 

como é que Peniche conseguiria garantir o abastecimento de água a médio e longo 
prazos. 

 
Submetidas à votação os documentos de prestação de contas dos SMAS do 

exercício de 2008, foram os mesmos aprovados por maioria, com 6 abstenções. 
 
Tiago Gonçalves: 
Apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Relatório de Gestão dos SMAS 
A gestão levada a cabo nos Serviços Municipalizados revela uma tendência 

preocupante para a diminuição de receitas, que seriam depois destinadas ao 
investimento. São opções de gestão, que ainda que respeitáveis, mas que não deixam de 
ser preocupantes para o futuro. 

De igual modo, registo, em acta, que durante todo o debate realizado, voltaram a 
ser produzidas afirmações que não correspondem à verdade, curiosamente, provindas 
de quem apelou de início para que a verdade fosse a base de todo o período de debate, 
e mais concretamente, no caso da afirmação da adesão unânime da Câmara Municipal 
de Peniche às Águas do Oeste por parte do Sr. Vereador Jorge Abrantes. Como consta 
da acta da reunião da Câmara Municipal de 18 de Dezembro de 2003, a Câmara 
aprovou a celebração dos contratos com a Águas do Oeste, por maioria, com os votos 
favoráveis dos eleitos do PS (3) e as abstenções da CDU (2) e do PSD (2). Daqui não 
restam dúvidas de que não se tratou de uma votação unânime, como se quis mais uma 
vez fazer crer. Também é tecnicamente impossível, a menos que tenham mudado as 
fórmulas, considerar as abstenções como votos unânimes. Porque se queria um debate 
com verdade e coerente, aqui fica a verdade reposta.” 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 5 da ordem de trabalhos, não se 

tendo verificado quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação foi a alteração do Mapa de Pessoal dos SMAS aprovada 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 08.05.2009  *  Livro 19 * Fl. 72 

por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA, PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO 

ECONÓMICO DE 2009: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 6 da ordem de trabalhos não se 

tendo verificado quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação foi a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, 

Plano Plurianual de Investimento e Plano de Actividades Municipais para o ano 
económico de 2009 aprovado, por maioria, com três abstenções. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2009, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 7 da ordem de trabalhos, não se 

verificando quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a 1.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos para 2009, dos Serviços Municipalizados aprovada, por maioria, com 
quatro abstenções. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009, 
RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO: 

 
A Assembleia passou a apreciar o ponto n.º 8 da ordem de trabalhos, tendo 

intervindo os Senhores adiante identificados: 
 
Silvino João: 
Solicitou a retirada deste ponto da ordem de trabalhos, para ser melhor 

discutido em próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
A Assembleia deliberou, por unanimidade retirar este ponto da ordem de 

trabalhos. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, QUE APROVA A DECLARAÇÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DE TERRENO, SITO EM FERREL, PARA O PARQUE DE CAMPISMO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 9.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
José Leitão: 
Perguntou a data da deliberação da Câmara sobre este assunto, ao que lhe foi 

respondido 16 de Abril. Face à resposta disse que não podia votar por a data da 
deliberação ter sido a mesma da data da convocatória para esta sessão da Assembleia. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que este assunto, no seu entendimento, era subjacente uma intenção de 

investimento. 
 
Júlio Coelho: 
Disse que, em relação à bondade da intenção, não tinha dúvidas, mas que era 

colocada uma questão de legalidade, por o assunto ser mandado para apreciação da 
Assembleia sem a Câmara ainda ter deliberado sobre o mesmo. 

 
Tiago Gonçalves: 
Afirmou que, do ponto de vista legal, a apreciação do assunto não era correcta e 

que, por isso, lhe parecia ser de ponderar que este assunto fosse apreciado em próxima 
reunião. 

 
Américo Gonçalves: 
Lembrou que o interesse público já tinha sido reconhecido em 1997 pela 

Câmara e que seria melhor resolver esta situação na presente sessão, uma vez que o seu 
adiamento poderia criar problemas à concretização do investimento. 

 
Júlio Coelho: 
Afirmou que a preocupação do PSD era a de a deliberação a tomar poder estar 

ferida de nulidade, independentemente de considerar a grande pertinência do 
investimento. 
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Presidente da Mesa da Assembleia: 
Disse que estava convencido de que não haveria qualquer problema de 

legalidade e que iria viabilizar uma hipótese de investimento importante para o 
Município. 

 
Silvino João: 
Afirmou que este ponto deveria ser discutido e votado nesta sessão, uma vez 

que era um bom investimento para a Freguesia de Ferrel e que já tinha sido aprovado 
pelos órgãos da citada Freguesia.  

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que este ponto poderia ser incluído na Ordem de Trabalhos desde que 

essa decisão fosse aprovada por 2/3 dos elementos da Assembleia. 
 
Presidente da Mesa: 
Concordou submeter a introdução do assunto na Ordem de Trabalhos à 

consideração da Assembleia, tendo esta concordado, por unanimidade. 
 
Presidente da Câmara: 
Disse que este assunto era uma demonstração efectiva de que a Câmara fala 

com os investidores e que quer que os processos de investimento sejam tratados de 
forma rápida. 

 
Posto à votação, foi a declaração de interesse público municipal do terreno, sito 

em Ferrel, para o Parque de Campismo aprovada, por unanimidade. 
 

 
Presidente da Mesa: 
Agradeceu a compreensão dos elementos da Assembleia Municipal e disse que 

era possível melhorar o funcionamento deste órgão autárquico, sem diminuir a 
capacidade de discussão. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:  

 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
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constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO:  
 
Sendo duas horas, 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. 

 
 


