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AACCTTAA    NN..ºº   1100//22000099  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D A  A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  

D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 8  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 0 9 :  
 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação e Carlos Alberto Lourenço 
de Almeida, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Raul Fernando 
Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, Silvino Doirado Conceição João, Pedro 
Manuel Tavares Varão, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, José 
António Bombas Amador, Mariana da Conceição Santos Rocha, Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro, José Joaquim Franco Antunes, Arminda Glória Félix Martins Brás, 
Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Cristina Maria Luís Leitão, José António Leitão da 
Silva, Ademar Vala Marques, Anna Clara Leal Rodrigues, Paulo Jorge Amaro Balau, 
Rui Pedro Maia dos Santos, Anabela Correia Dias, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, 
Natália Susana Colaço Rocha, Ângelo Miguel Ferreira Marques e Vítor Manuel Farricha 
Mamede, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 

1. Apreciação e votação da deliberação da Câmara Municipal que 
aprovou a adjudicação da contracção de empréstimo a longo prazo para a obra de 
“Recuperação do Fosso das Muralhas”; 

2. Apreciação e votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano dos 
Serviços Municipalizados e do Mapa do Pessoal para 2010; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 
percentagem do IRS pretendida para 2011; 

4. Alteração do artigo 4.º do Regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança; 

5. Informação sobre o XVIII Congresso da ANMP. 
 
2.º - Período de intervenção do público. 
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Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, o Senhor António José Correia, o 
Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, 
Senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge 
Gonçalves Amaral Domingos. 

 
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 Carlos Manuel Alves Santana, por se encontrar ausente do 

concelho; 
-Do Senhor João Manuel Jesus Gomes, por se encontrar ausente do concelho. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, os Senhores Rui Pedro Maia dos Santos e Vitor Manuel Farricha Mamede, 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 
Neste período e antes de se iniciar a apreciação dos assuntos que dele fazem 

parte, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa que propôs que a Assembleia 
guardasse um minuto de silêncio pelo falecimento da esposa do Primeiro Secretário, 
Senhor Américo Araújo Gonçalves, tendo a Assembleia concordado, por unanimidade, 
com o proposto e de seguida concretizado o citado minuto de silêncio. 
 
a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 
Foram presentes as actas n.º 7, 8 e 9/2009 das reuniões realizadas em 23 de 

Setembro, 24 de Outubro e 27 de Novembro de 2009, tendo sido dispensada a leitura 
das mesmas por o respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos elementos 
da Assembleia Municipal. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em questão, constataram-se os 

seguintes resultados:  
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Acta n.º 7/2009 – Aprovada por maioria, com 5 abstenções; 
Acta n.º 8/2009 – Aprovada por maioria, com 3 abstenções; 
Acta n.º 9/2009 – Aprovada por maioria, com 4 abstenções. 
 
Fizeram declarações de voto verbais os elementos que se abstiveram, dizendo 

terem-se abstido na votação por não terem estado presentes nas reuniões respectivas. 
  

b)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um 
memorando dos documentos recebidos: 

 
1 - Fax, datado de 9 de Outubro de 2009, da Capitania do Porto de Peniche, 

remetendo convite para a cerimónia de tomada de posse do cargo de Capitão do Porto 
de Peniche e de entrega do cargo de Comandante Local da Polícia Marítima de Peniche. 

2 - Circular n.º 129/PB, datada de 14 de Outubro de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente 
aos procedimentos a ter em conta na instalação dos órgãos municipais. 

3 - Circular n.º 131/2009, datada de 20 de Outubro de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, relembrando da necessidade de se proceder à 
eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, fazendo-se acompanhar dos 
Presidentes de Câmara e Assembleia Municipais, a fim de participarem no XVIII 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses – Primeira Informação.   

4 - Ofício n.º 2009/1516, datado de 22 de Outubro de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, solicitando a indicação dos cinco representantes da 
Assembleia Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal do Oeste-CIM.       

5 - Circular n.º 133/2009, datada de 23 de Outubro de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, prestando informação sobre o XVIII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, sob o lema “Investir nas Pessoas 
Desenvolver Portugal”, que terá lugar nos próximos dias 4 e 5 de Dezembro. 

6 - Circular n.º 157/2009, datada de 30 de Novembro de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, informando dos novos contactos do Presidente e 
Secretário-Geral daquela Associação. 
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7 - Carta, datada de 29 de Outubro de 2009, da Paróquia de S. Sebastião de Serra 
d’El-Rei, remetendo convite para a realização do Magusto, no dia 15 de Novembro. 

8 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 
a) Da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de 

Peniche, para estar presente nas comemorações do seu 80.º aniversário, que terá lugar 
no dia 25 de Novembro de 2009. 

b) Do Centro Hospitalar do Oeste Norte, para estar presente na 
apresentação do Plano Director do Hospital de Peniche, no dia 18 de Novembro de 
2009. 

 c) Da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para um almoço 
convívio, no dia 28 de Novembro de 2009. 

d) Do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para a 
Festa de Natal, no dia 18 de Dezembro de 2009. 

e) Da Senhora Lúcia Maria Silva Poseiro, Presidente da Assembleia 
Municipal de Bombarral, para a instalação da Assembleia e Câmara Municipal, no dia 
26 de Outubro de 2009. 

f) Do Núcleo da Liga dos Combatentes de Caldas da Rainha, para as 
Cerimónias do Dia de Finados, no dia 2 de Novembro de 2009. 

g) Da Freguesia de Serra d’El-Rei, para a abertura da exposição “Artes e 
Ofícios”, no dia 27 de Novembro de 2009. 

9 - Exemplar n.º 184 – Outubro de 2009, do Boletim da ANMP 
10 - Exemplar n.º 10 – Agosto/Setembro de 2009, da Revista LVT, da 

CCDRLVT. 
11 - Exemplar de Setembro 2009, da Oeste Revista 08, da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. 
12 - Exemplar n.º 185 – Novembro de 2009, do Boletim da ANMP 
13 - Exemplar n.º 6 – Novembro de 2009, da Revista Casas Comuns – Habitação 

e Reabilitação Urbana do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. 
14 - Exemplar n.º 207 – Outubro 2009, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
15 - Exemplar n.º 208 – Novembro de 2009, do Boletim Informativo da 

Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
16 - Exemplar n.º 209 – Dezembro de 2009, do Boletim Informativo da 

Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 28.12.2009  *  Livro 19 * Fl. 153 

17 - Exemplar n.º 280 – Agosto/Setembro de 2009, do jornal “Voz das 
Misericórdias”. 

18 - Exemplar de Novembro de 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
 

Seguidamente usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
José Leitão: 
Disse que no expediente estava uma convocatória para uma reunião sobre o 

Plano Director do Hospital de Peniche e perguntou se o Presidente da Mesa tinha ido a 
essa reunião e, em caso afirmativo, se poderia dar uma informação sobre os assuntos 
tratados. 

Acrescentou que achava que o Plano Director era um documento muito 
importante e que seria interessante que a Assembleia Municipal solicitasse ao 
Presidente do CHON que viesse a este órgão explicar o referido plano para dissipar as 
dúvidas que ainda subsistiam. 

Referiu ainda que, quando andava na campanha eleitoral para a Assembleia da 
República, de que era candidato, tinha reunido com o Presidente do CHON e o que 
tinha ouvido na reunião não condizia com o que se dizia sobre o assunto. Por isso 
propunha que se formalizasse um convite ao Presidente do CHON para vir explicar à 
Assembleia Municipal o Plano Director do Hospital de Peniche. 

 
Presidente da Mesa:  
Informou que a reunião tinha sido, mais dirigida para trabalhadores e técnicos 

do hospital, uma vez que foi apresentada uma proposta de zonamento para as áreas de 
intervenção. 

Acrescentou que tinha sido uma apresentação técnica de soluções de 
zonamento e que tinha sido garantido que se iria entrar em debate sobre questões 
apresentadas. 

Disse que iria assumir o contacto com o Presidente do CHON para fazer o 
convite referido.  

 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.  

 
O Senhor Presidente da mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto da alínea c) do nº1 do artigo 53º 
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da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 

 
d) MOÇÕES,  VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 

PESAR: 
 
O Grupo da CDU apresentou o seguinte voto de pesar: 
 
“Temos consciência de que pouco valem os votos de pesar perante a imensidão 

da tristeza que é vermos partir um ente que nos é próximo ou querido. Mas ainda 
assim, não podíamos deixar de nos associar à dor do nosso colega da Mesa da 
Assembleia, Américo Gonçalves, que viu recentemente partir deste nosso espaço etéreo 
que é a vida a sua esposa D. Jacinta Pelerito. Nestas situações, tudo o mais que se possa 
dizer é redundante, já que ao luto doloroso do nosso colega e restante família, apenas 
podemos associar a nossa solidariedade. 

Ao deputado municipal Américo Gonçalves, filhas e restante família 
gostaríamos de manifestar publicamente o nosso pesar por esta perda irreparável, 
associando-nos à mágoa que os invade neste momento difícil. 

Peniche, 28 de Dezembro de 2009.” 
 

O Grupo da CDU apresentou ainda o seguinte voto de pesar: 
 
“Vimos recentemente partir mais um companheiro desta luta pelo 

desenvolvimento local e bem-estar das populações que se trava diariamente nas 
autarquias. Nem sempre estamos de acordo ou do mesmo lado da barricada, mas é de 
toda a justiça reconhecer os que connosco têm partilhado este caminho, ainda que pela 
mais inglória das razões, que é o seu desaparecimento do nosso convívio. António 
Assalino Rosa Alves foi um homem que se empenhou pelo seu Concelho, exercendo 
cargos importantes na vida pública local, do qual o mais relevante foi, sem dúvida, a 
presidência da autarquia. Com o seu desaparecimento o nosso Concelho fica mais 
pobre, porque perde um homem genuíno que fica também ligado à história recente da 
nossa terra. 

Propomos por isso à Assembleia que subscreva um voto de pesar pelo 
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desaparecimento deste conterrâneo e autarca, António Alves, solidarizando-se com a 
dor que mora nos corações de todos quantos lhe eram próximos. 

Peniche, 28 de Dezembro de 2009.” 
 
O Grupo do PS apresentou o seguinte voto de pesar: 
 
“Assunto: Falecimento de António Assalino Rosa Alves  
Subscritores: Deputados Silvino João (PS), Tiago Gonçalves (PS), Anabela Dias 

(PS), Natália Rocha (PS), Ângelo Marques (PS) e Vítor Mamede (PS) 
 
António Assalino Rosa Alves, natural de Ferrel, concelho de Peniche, partiu 

deste mundo no passado dia 24 de Dezembro. A sua ausência deixa-nos 
indiscutivelmente mais pobres. António Alves, como era mais conhecido, foi durante 
toda a sua vida um cidadão com letra maiúscula, empenhado e activo nas causas 
mobilizadoras dos ideais mais nobres. 

Este cidadão natural de Ferrel, foi o único Presidente da Câmara Municipal de 
Peniche, no Portugal Democrático, oriundo dessa localidade, cargo que desempenhou 
entre 21 de Junho de 1978 e 31 de Dezembro de 1979. A sua dedicação á vida 
autárquica, num plano de melhor fazer pelas populações no dia-a-dia não se limitou à 
presidência do Município, tendo também exercido com o mesmo vigor as funções de 
Vereador da Câmara Municipal de Peniche entre Janeiro de 1977 e 20 de Junho de 1978, 
entre Janeiro de 1980 e Dezembro de 1982 e entre Janeiro de 1983 e Dezembro de 1985, 
tendo neste último período de tempo exercido também a Presidência do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Peniche. 

Eleito pelo Partido Socialista, partido no qual militou e onde exerceu funções 
dirigentes a nível local e distrital, foi um dos impulsionadores da criação da Freguesia 
de Ferrel e activo combatente contra a instalação da Central Nuclear, no território da 
terra que o viu nascer. Pelo seu percurso de vida passou também um papel de serviço 
junto de instituições e organizações da sociedade civil. 

Independentemente das opções políticas e de gestão que tomou nos mandatos 
que lhe foram conferidos, é justa a homenagem que lhe devemos, em nome do povo a 
quem se dedicou e serviu. 

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de 
Peniche, reunida em 28 de Dezembro de 2009, propõe: 

a) A aprovação de um voto de pesar pelo infausto falecimento de António 
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Assalino Rosa Alves, seguido de um minuto de silêncio, e que o teor do 
mesmo seja comunicado à família do mesmo e publicado nos locais de estilo 
da Freguesia de Ferrel. 

b) Que a Câmara Municipal atribua o nome de António Assalino Rosa Alves a 
uma artéria da povoação de Ferrel. 

Paços do Município de Peniche, 28 de Dezembro de 2009. 
Os Deputados Municipais do PS” 

 
Dado que tanto o Grupo da CDU e o Grupo do PS apresentaram votos de pesar 

sobre o falecimento de António Assalino Rosa Alves, acordaram pôr à aprovação da 
Assembleia somente o voto de pesar apresentado pelo Grupo do PS.  

O Grupo do PSD, concordando com os votos de pesar apresentados, deu a sua 
aprovação do primeiro voto de pesar apresentado pelo Grupo da CDU e do voto de 
pesar apresentado pelo Grupo do PS.  

 
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar os votos de pesar pelos 

Grupos da CDU e do PS. 
 
O Grupo da CDU apresentou a seguinte moção: 
 
“A Assembleia Municipal de Peniche, manifesta a sua solidariedade a todos os 

Municípios da Região Oeste assim como às respectivas populações afectadas pelo 
violento temporal que se abateu na madrugada do passado dia 23 de Dezembro. 

A CDU” 
 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a citada moção. 
 
O Grupo do PS apresentou o seguinte voto de louvor: 
 
“Assunto: 50 Anos da Escola Secundária de Peniche 
Subscritores: Deputados Tiago Gonçalves (PS), Anabela Dias (PS), Natália 

Rocha (PS), Ângelo Marques (PS), Vítor Mamede (PS) e Silvino João (PS) 
 
No ano lectivo de 2009/2010 a Escola Secundária de Peniche comemora 50 anos 

de existência. Esta instituição de ensino com relevo e importância preponderante no 
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concelho de Peniche iniciou as suas actividades lectivas, no local que hoje lhe 
conhecemos, em 13 de Dezembro de 1959, tendo ministrado diversos graus de formação 
de acordo com as sucessivas orientações governamentais de política educativa, desde os 
cursos técnicos – profissionais, intrinsecamente ligados à designação enquanto “Escola 
Industrial e Comercial de Peniche”, à sua passagem em 1979, à categoria de instituição 
de ensino formadora de graus associados ao ensino básico e secundário, agora enquanto 
“Escola Secundária de Peniche”, até que em 1999, acabou por deixar de ministrar o 
ensino básico e orientou a sua vocação formativa para o ensino secundário, voltando 
nos tempos mais presentes a olhar para uma vocação formativa que conjuga o ensino 
secundário e o ensino técnico-profissional. 

Durante estes 50 anos de existência esta instituição de ensino contribuiu 
inegavelmente para o crescimento pessoal e educativo, da nossa população, formando 
milhares de jovens que hoje elevam o nome da nossa terra nas mais diversas áreas 
profissionais. Também é indiscutível o inestimável contributo de um largo número de 
agentes educativos – corpos dirigentes da Escola, professores e auxiliares de acção 
educativa – que emprestaram o seu conhecimento e o seu melhor na formação de todos 
estes jovens. 

Tendo em consideração o exposto acima, o Grupo Municipal do Partido 
Socialista na Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 28 de Dezembro de 2009, 
propõe: 

a) A aprovação de um Voto de Louvor à Escola Secundária de Peniche e que o 
mesmo seja remetido à instituição em apreço, à Direcção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo e ao Ministério da Educação. 

Paços do Município de Peniche, 28 de Dezembro de 2009. 
Os Deputados Municipais do PS.” 
 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou se os Grupos da CDU e do PS também 

subscreviam o voto de louvor citado, tendo obtido uma resposta afirmativa dos 
referidos grupos políticos, pelo que a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, 
o referido voto de louvor. 

 
O Grupo da CDU apresentou o seguinte voto de congratulação: 
 
“Voto de satisfação pela inclusão de Peniche na rota da elite mundial do surf, 

RIP CURL PRO PORTUGAL que irá decorrer em Outubro de 2011 e 2012, com grandes 
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hipóteses de prolongar por mais 9 anos. 
Tal foi o culminar do sucesso alcançado com a realização do RIP CURL PRO 

SEARCH, cujo impacto mediático permitiu projectar o nome de Peniche aquém e além 
fronteiras, como nunca o tinha sido anteriormente. 

Esta inclusão no calendário do campeonato do mundo de surf é corolário da 
aposta do executivo CDU na marca “Peniche - Capital da Onda”, legítima cada vez 
mais com o reconhecimento a nível mundial das nossas condições de excelência para a 
prática de desportos da onda.” 

 
José Leitão: 
Disse que tinha ficado satisfeito com a garantia de realização de uma etapa em 

Peniche do Campeonato do Mundo de Surf, evento que teria grande repercussão, quer 
a nível nacional como internacional, fazendo votos para que desse um forte contributo 
para o desenvolvimento de Peniche. 

Sugeriu que a Câmara criasse um observatório, com as forças vivas do 
Município, sociais e políticas, para avaliar o que o evento traria de notório para o 
Município de Peniche, a médio e longo prazo, acompanhado de um relatório financeiro, 
para facilitar a acção fiscalizadora da Assembleia Municipal.    

 
e)  OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 

 
e-1) Situação Financeira 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 
a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal um memorando sobre o assunto. 

Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) Outros 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores adiante identificados:  
 

Vítor Marques: 
Leu uma declaração onde comunicava que a convocatória para a presente sessão 

não tinha sido entregue aos elementos da Assembleia dentro do prazo legalmente 
estabelecido, apesar dos avisos anteriormente efectuados pelo Grupo do PSD. 
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O Director de Departamento da Administração e Finanças disse que o prazo da 
convocatória tinha sido cumprido, de acordo com o n.º 1 do artigo 49.º e o artigo 99.ºA, 
da Lei n.º 169/99. 

 
Presidente da Mesa: 
Afirmou que, de acordo com a leitura que tinha feito da Lei das Autarquias 

Locais, o prazo de convocação da presente sessão da Assembleia tinha sido cumprido. 
 

Henrique Bertino: 
Disse que os elementos do Grupo da CDU prescindiam do envio das 

convocatórias para as sessões da Assembleia Municipal por correio registado, bastando 
que fossem enviados por e-mail.   

Salientou que tinha estado na Estação dos CTT cerca de uma hora para levantar 
a carta registada. 

 
José Leitão: 
Solicitou que fosse enviado, para e-mail do PSD o esclarecimento sobre o prazo 

da convocatória, com indicação da legislação que regulava tal prazo. 
Lembrou que no anterior mandato havia uma Comissão que fazia o 

acompanhamento das questões relacionadas com o Hospital de Peniche e perguntou ao 
Presidente da Câmara se tencionava reactivar a referida Comissão de 
Acompanhamento. 

Também perguntou ao Presidente da Câmara se pensava reactivar a Comissão 
de Acompanhamento da ETAR de Peniche.  

 
Presidente da Câmara: 
Sobre a etapa do Campeonato do Mundo de Surf, a realizar em Peniche em 2010 

e 2011, referiu que nada caía do céu e que era fruto de muito trabalho. Salientou o 
grande envolvimento da Rip Curl, assim como do Turismo de Portugal que tinha 
acreditado desde a primeira hora do êxito da iniciativa. Deixou também uma palavra de 
reconhecimento à TMN pelo seu contributo, nomeadamente na distribuição de fibra 
óptica para as transmissões. 

Frisou também a colaboração de excepção prestada pela GNR, PSP, SEF, 
Guarda Costeira e BVP, elogiando o plano de segurança que tinha sido montado. 

Sobre a sugestão de criação de um observatório, comunicou que a Câmara já se 
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tinha antecipado, firmando um relacionamento com o IPL, para realizar estudos de 
opinião, de proveniência do público que tinha visitado Peniche, trabalho que tinha 
servido para fundamentar a candidatura à realização da etapa do Campeonato do 
Mundo de Surf em Peniche, nos anos de 2010 e 2011, assim como a candidatura aos 
prémios nacionais de turismo. 

Salientou que a iniciativa já estava a ter reflexos na actividade económica, com o 
registo de maior número de turistas, dos quais 5% eram de proveniência australiana. 

Comunicou também que o envolvimento financeiro da Autarquia seria 
espelhado na prestação de contas do exercício de 2009, assim como as GOP de 2010 
iriam ter em conta a etapa do Campeonato do Mundo, a realizar em Peniche no 
próximo mês de Outubro. 

Sobre a Comissão de Acompanhamento do Hospital de Peniche, disse que fazia 
sentido que aquela estrutura se mantivesse. Acrescentou que a Câmara, depois de ouvir 
a Mesa da Assembleia, iria refazer a citada Comissão de Acompanhamento. 

Em relação à Comissão de Acompanhamento da ETAR de Peniche, disse que 
este assunto suscitava um grande interesse e propôs que tal comissão continuasse a 
existir. 

 
Presidente da Mesa: 
Agradeceu o postal de Boas Festas enviado pelo Deputado da AR, Senhor Jorge 

Gonçalves. 
 
José Leitão:     
Disse que achava importante a iniciativa conjunta da Câmara e do IPL, mas que 

tal iniciativa, para além de estudos de opinião, deveria trabalhar questões mais 
objectivas, como oportunidades de emprego, de negócios, soluções de trabalho, etc. 

Disse também que quando tinha falado na Comissão de Acompanhamento do 
Hospital de Peniche, disse que não se importava que tivesse ou não alguém do PSD, o 
que queria era que funcionasse. 

 
Tiago Gonçalves: 
Referiu que a Rua 25 de Abril e Baleal Sol Village, na freguesia de Ferrel, 

necessitavam de conservação urgente e perguntou se a Câmara tinha intenção de apoiar 
a reparação do monumento aos Ex-Combatentes de Ferrel, danificado pelas últimas 
intempéries.  
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Perguntou qual era a direcção da entidade Turismo do Oeste e se as bolsas de 
estudos já estavam atribuídas, uma vez que já não faltava muito para terminar o 1.º 
semestre lectivo.  

Sobre a comemoração do aniversário da Escola Secundária de Peniche, 
perguntou se não havia possibilidade de atribuir uma medalha de mérito municipal. 

Interrogou-se se valeria a pena apostar nas comissões de acompanhamento, face 
aos resultados produzidos no mandato anterior.  

 
Vítor Farricha Mamede: 
Relativamente às intempéries ocorridas ultimamente, na região oeste, 

perguntou se tinha havido prejuízos no Município de Peniche e, em caso afirmativo, 
como pensava a Câmara apoiar esses prejuízos.  

Solicitou que fosse feito um ponto de situação sobre o Centro Educativo de 
Atouguia da Baleia. 

 
Presidente da Câmara: 
Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia informou que estava a ser 

estudada uma hipótese de localização e que já estava marcada uma reunião com a Junta 
de Freguesia respectiva para 5 de Janeiro próximo, para trabalhar uma ideia de 
localização avançada por aquele órgão autárquico.  

Referiu a excelente colaboração entre as entidades locais, durante a ocorrência 
das intempéries, que tinha demonstrado uma grande eficácia no socorro prestado. Leu 
o relatório sobre a parte mais significativa das ocorrências e explicou as medidas 
tomadas para remediar as situações mais urgentes ao nível de coberturas e instalações 
eléctricas. 

Comunicou que os arruamentos de Ferrel faziam parte da lista de intervenções 
a levar a efeito a curto prazo e que desconhecia que o monumento aos Ex-Combatentes 
de Ferrel tinha ficado danificado com as intempéries.  

 
Vice-Presidente da Câmara:  
Explicou que o relatório sobre a atribuição de bolsas de estudo estava pronto e 

que iria à próxima reunião de Câmara. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
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Francisco Alexandre: 
Expôs novamente o seu problema de aquisição da sua habitação com 

deficiências de construção. 
Leu uma carta onde solicitava desculpas a Henrique Bertino pela forma como 

tinha pronunciado o seu nome na última sessão e agradeceu o que tinha feito por si em 
relação ao seu processo. 

Fez referências à actuação do Director do DPGU, em relação ao seu processo, 
dizendo que já o tinha induzido em erro por três vezes, mencionando os factos de tais 
induções em erro. 

Questionou o Presidente da Câmara sobre o despacho exarado pelo mesmo no 
documento de vistoria efectuada à sua habitação. 

Por último distribui cópias de alguns documentos do seu processo pelo público 
presente na sessão. 

 
Raul Correia: 
Sobre o seu processo perguntou ao Presidente da Câmara se sabia quem era o 

responsável pelo atraso de uma resposta de 4 a 5 meses, a um documento seu. 
Perguntou também se o Presidente da Câmara iria instaurar um processo de 

contra ordenação ao promotor imobiliário. 
Disse ainda que a estrada do Casal da Vala/Casal Moinho necessitava de 

conservação. 
  

Justina Alexandre: 
Perguntou ao Presidente da Mesa se já sabia o nome dos responsáveis pela 

construção do Edifício Cultural e solicitou que lhe fossem enviadas cópias de todas as 
participações feitas em relação ao seu processo. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse que ainda não sabia o nome do autor do projecto do Edifício Cultural. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que Francisco Alexandre tinha entregue uma carta e que iria haver 

resposta a essa carta. 
Quanto ao Director do DPGU, reiterou a sua confiança naquele dirigente, uma 

vez que se tratava de um trabalhador municipal, cuja carreira profissional durava há 
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mais de 30 anos, sempre com uma conduta exemplar. Disse que se iria aguardar a 
decisão da Justiça e que se fosse detectada alguma anomalia, logo seria avaliada pela 
Câmara. 

 
Joaquim Pedroso:  
Referiu-se, em nome de 51 moradores dos Casais do Baleal, à incomodidade 

provocada pelo ruído proveniente do funcionamento nocturno de alguns bares. Disse 
que o acesso à praia das Pedras Muitas estava em mau estado, que as auto caravanas 
ocupavam indevidamente muitos lugares de estacionamento do parque da praia do 
Baleal, sitio onde os surfistas faziam sessões de nudismo ao mudarem os seus fatos 
térmicos. 

Perguntou à Câmara pela resposta ao abaixo-assinado que tinha entregue e 
manifestou a sua estranheza pelo conteúdo da carta enviada pela Câmara, que mais 
parecia uma ameaça. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que não tinha estado presente na reunião de Câmara, por motivo de 

doença, quando o Senhor Joaquim Pedroso tinha intervido, mas que no relato da sua 
intervenção constavam referências explícitas a favorecimentos, compadrios e até 
corrupção e não admitia que fizesse tais acusações sem apresentar as respectivas 
provas. 

Quanto ao estacionamento das auto-caravanas, disse que as entidades 
competentes deveriam assumir as suas responsabilidades e obviar a situação. 

Deu uma explicação sobre o PP da UOPG do Baleal, onde estava previsto a 
construção de um balneário para apoio aos surfistas. 

Informou também sobre as diligências já efectuadas em relação à incomodidade 
sonora provocada pelo funcionamento nocturno de alguns bares do Baleal. 

 
Silvino João: 
Esclareceu que o bar Cocktail Baleal tinha um novo explorador que fazia 

música ao vivo nos fins-de-semana. 
 

Luís Alves: 
Agradeceu às pessoas das bancadas partidárias que lhe tinham testemunhado 

solidariedade e concordância. 
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Disse que na sua última intervenção tinha tido o cuidado de não fazer menção a 
qualquer produto ou marca comercial. 

Comunicou que passaria a vir às sessões da Assembleia Municipal, acompanhar 
os trabalhos e perguntou se no próximo ano poderia contar com um maior empenho da 
Autarquia na gestão da água, sugerindo a realização de uma sessão extraordinária da 
Assembleia para discutir os problemas da água. 

Perguntou ao Presidente da Câmara se poderia estar descansado em relação ao 
processo da Câmara da Lourinhã, se não ameaçava os interesses de Peniche. 

Referindo-se, por último, ao surf, disse que quando se tinha boa matéria-prima 
era fácil fazer coisas. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse que a água constituía um tema de debate prioritário e que poderia ser 

equacionada a realização de uma sessão extraordinária, dependendo das oportunidades 
que a Assembleia tiver para reunir. 

 
Presidente da Câmara: 
Fez um ponto de situação sobre o processo da Câmara da Lourinhã. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (CONTINUAÇÃO):  

 
Paulo Balau: 
Disse que notava mais participação do público, facto que achava salutar, e que 

considerava o tempo de intervenção de meia hora, muito curto, sugerindo que se 
pudesse alterar. 

Sugeriu também que se aproveitasse o Boletim Municipal para divulgar as 
sessões da Assembleia Municipal. 

Referiu que o depósito de água do Filtro estava em muito más condições de 
conservação e perguntou se o projecto envolvente aos lavadouros do Filtro também 
incluía o depósito. 

Disse que junto ao depósito de Santana havia um grande buraco, que corria o 
risco de engolir não só o depósito, mas também casas situadas à sua volta. 

Atribuiu um louvor à Rip Curl pela realização da etapa de surf em Peniche, mas 
salientou que não esquecia as dificuldades das empresas de Peniche, asfixiadas pela 
crise e também pelos atrasos de pagamentos da Câmara Municipal. 
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José Franco Antunes: 
Solicitou ao Presidente da Câmara que fizesse um ponto de situação dos 

projectos em curso importantes para o Município, nomeadamente a energia das ondas, 
instalação de uma superfície comercial Modelo, construção de uma pousada na 
Fortaleza pela Enatur e o projecto de regeneração urbana. 

 
Rui Maia Santos: 
Disse que no Correio de Peniche vinham anunciadas diversas obras e que não 

constava a Biblioteca Municipal. Perguntou qual era a ideia que havia para o espaço 
envolvente e quando recomeçaria a obra da nova Biblioteca Municipal. 

Sobre a energia das ondas, perguntou o que se passava, visto o programa 
televisivo “Nós por cá” ter dito que o projecto estava a correr mal.  

 
Cristina Leitão: 
Congratulou-se com a realização da etapa do Campeonato Mundial de Surf em 

Peniche, por atrair mais turistas, mas chamou a atenção para a necessidade de preservar 
o ambiente. 

Chamou também a atenção para o facto de esgotos de indústrias e de 
particulares correrem directamente para a foz do Rio S. Domingos, perguntando que 
medidas a Câmara Municipal tinha tomado para prevenir que fossem largados ao rio 
estes esgotos. Perguntou ainda porque não tinha sido feita qualquer limpeza da foz do 
rio durante meses, apesar dos avisos de munícipes e do Presidente da Junta de 
Atouguia da Baleia. Questionou, a razão porque tinha sido feita a limpeza da foz citada 
em vésperas da realização da etapa do Campeonato do Mundo de Surf, pondo em 
causa a saúde dos que estavam na água. Pediu ao Presidente da Câmara que assumisse 
um compromisso para a resolução em definitivo deste problema. 

 
António Salvador:   
Em nome da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, congratulou-se pela 

realização da etapa de surf, referindo que aquele órgão autárquico tinha sido pouco 
solicitado para prestar apoio logístico ao evento. 

Disse que era do conhecimento de todos o problema da foz do Rio S. Domingos, 
que o foco de poluição já estava identificado e que era imperioso arranjar uma solução. 

Congratulou-se com as realizações efectuadas no âmbito do Natal Penicheiro e 
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comunicou que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia não tinha estado presente 
no Concerto de Natal realizado na Igreja de S. Leonardo por não ter sido convidada. 

Referiu que, nas intervenções de saneamento em artérias da Freguesia de 
Atouguia da Baleia, as valas eram tapadas com tout-venant e ficavam nesta situação 
durante muito tempo até serem pavimentadas.  

Acrescentou que a Junta de Freguesia estava disponível para ajudar neste trabalho. 
 

Anabela Dias: 
Disse que se falava muito da obra de recuperação da Fonte Gótica mas que em 

termos de obra não havia resultados. 
Solicitou que fosse feito um ponto de situação da obra, assim como do 

desenvolvimento previsto. 
 

Vítor Marques:  
Relativamente à ETAR de Peniche, disse que quando havia problemas na 

estação de bombagem, o esgoto corria para o fosso e que ultimamente com uma rotura 
de conduta de saneamento junto à citada ETAR tinha acontecido o mesmo.  

Perguntou se já havia alguma solução para futuros problemas do género, uma 
vez que iam começar as obras de recuperação do Fosso da Muralha.  

Face à situação de concorrência desleal feita pela venda ambulante à entrada do 
Mercado Municipal, perguntou quando seria trazido para aprovação da Assembleia o 
novo Regulamento de Venda Ambulante. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que o Município já tinha reconhecido o mérito de empresas, tais como a 

Hortapronta e Coopeniche e que os pagamentos às empresas eram feitos consoante os 
meios financeiros disponíveis e os compromissos assumidos. 

 Sobre a energia das ondas, explicou que o aproveitamento era feito em duas 
dimensões, a energia das ondas de superfície e a energia das ondas de fundo, à qual a 
Câmara estava directamente envolvida, como facilitadora de contactos com entidades 
governamentais, tendo explicado também o desenvolvimento do projecto. 

Quanto à instalação da grande superfície do Modelo, deu conhecimento das 
reuniões efectuadas com os representantes da SONAE e os proprietários dos terrenos e 
sobre a Pousada da Fortaleza, disse que tinha efectuado uma reunião em Setembro com 
o Conselho de Administração da Enatur e representantes do Grupo Pestana, para 
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apresentação das bases de comportabilidade do projecto. 
Comunicou que tinha sido feita uma reunião com o grupo local relativo à 

parceria para a Regeneração Urbana e que tinha ocorrido a assinatura do contrato de 
financiamento entre a Câmara e a Mais Centro para a recuperação do Fosso da 
Muralha. Referiu ainda as perguntas efectuadas pelo Tribunal de Contas, no âmbito do 
processo de visto prévio do contrato de adjudicação da obra. 

Fez um ponto de situação sobre a elaboração do processo de concurso para a 
Biblioteca Municipal, referindo a situação dos projectos de especialidade. 

Quanto ao problema de saneamento da foz do Rio S. Domingos referiu o 
grande esforço de investimento feito a nível de tratamento das águas residuais que 
despejavam para o rio. Valorizou o trabalho de abertura da foz do rio executado pelo 
DEA. 

Disse também que se faziam reuniões periódicas do Mapa de Obras, com o 
Vice-Presidente e que aí eram acordadas as obras a realizar. Acrescentou que se a Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia tivesse manifestado a sua disponibilidade em 
colaborar nos trabalhos necessários realizar para a etapa do Surf, obviamente que teria 
sido utilizada tal colaboração. 

Referiu que o programa do concerto realizado na Igreja de S. Leonardo tinha 
sido enviado para todas as Freguesias e que não tinham sido enviados convites. 

Informou que tinha sido feita a primeira intervenção de salvaguardar a Fonte 
Gótica e que a obra seria prevista nas GOP de 2010. 

Disse por último, que a questão da venda ambulante frente ao Mercado 
Municipal tinha sido abordada na última reunião do Conselho Municipal de Segurança. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que os problemas inerentes aos depósitos do Filtro e de Santana tinham 

merecido toda a atenção e cuidado por parte dos SMAS. Acrescentou que a avaliação 
dos custos estava feita e que a concretização da obra só dependia da disponibilidade 
financeira.   

Deu uma informação pormenorizada sobre as intervenções levadas a efeito 
pelos SMAS no algar de Santana e na estação elevatória situada no jardim. Explicou 
também a rotura ocorrida na conduta de saneamento junto à ETAR de Peniche e a sua 
rápida conservação pelos trabalhadores dos SMAS, elogiando a actuação dos mesmos. 

 
António Salvador: 
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Disse que a obra do parque de jogos do GDA estava inacabada, uma vez que se 
via uma série de materiais junto ao campo e que a questão do empréstimo bancário 
para pagamento do relvado sintético ainda não estava resolvida. Perguntou se a 
Câmara já tinha alguma resolução para o assunto. 

 
Anna Clara: 
Disse que, há cerca de dois anos, a pedido da ACISP, tinha sido iniciada a 

revisão do regulamento de venda ambulante, para a qual tinha sido constituída uma 
comissão e apelou para que se avançasse com a aprovação do referido regulamento. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que as reuniões do Mapa de Obras não se realizavam desde Junho e que 

as Juntas, desde essa data, não detinham qualquer informação sobre as obras previstas 
realizar. 

Sobre o Turismo do Oeste e depois do Presidente da Câmara ter indicado o 
nome de António Carneiro, perguntou se Peniche não tinha indicado nenhum nome 
para integrar aquela entidade. 
 

Presidente da Câmara: 
Disse que não tinha naquele momento a composição do Pólo de 

Desenvolvimento do Turismo do Oeste, mas que se tinham mantido todos os 
representantes, à excepção do das Caldas da Rainha, que tinha saído. Acrescentou que 
tinha sempre participado naquele órgão e que por não pertencer ao mesmo não deixava 
de desenvolver o seu trabalho. 

 
Vice-Presidente da Câmara:  
Informou que a última reunião do Mapa de Obras tinha decorrido em Junho 

para preparar os trabalhos de Julho e que em Agosto não se tinha realizado qualquer 
reunião por ser período de férias. Acrescentou que a partir de Setembro se tinha 
entrado num período eleitoral e que tinha acordado em Novembro com os Presidentes 
de Juntas de Freguesia retomar as reuniões do Mapa de Obras a partir de Janeiro. 

Comunicou que o regulamento de venda ambulante tinha demorado cerca de 
um ano a fazer. 

Esclareceu que a Câmara tinha deliberado solicitar um parecer jurídico sobre o 
regulamento, em Julho passado, que tinha sido dado em Agosto, e que desde final de 
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Outubro o assunto fazia parte da agenda de trabalhos do Executivo Municipal. 
 

Presidente da Câmara:  
Comunicou que tinham sido celebrados três protocolos com o GDA e que tinha 

havido já um adiantamento por parte da Caixa Geral de Depósitos. Acrescentou que 
estavam a ser ultrapassadas algumas dúvidas sobre o empréstimo e que a Câmara 
estava a acompanhar o processo. 

 
Vítor Farricha: 
Congratulou-se com as obras de conservação realizadas no Parque Escolar do 

Município de Peniche, iniciativa que já vinha de mandatos anteriores. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL QUE APROVOU A 

ADJUDICAÇÃO DA CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO PARA A OBRA DE 

“RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS”: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 
usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Ademar Marques: 
Disse que o que o preocupava era que o mapa do endividamento não reflectisse 

a real situação financeira da Autarquia, por saber da ausência de alguns valores, como o 
valor da dívida dos SMAS de 2009, que será de cerca de 200 a 300 mil euros, que devem 
acrescer aos 716 mil já em dívida.  

Acrescentou que gostava de ter um mapa que espelhasse todos os dados, para 
ter a certeza absoluta de que a Câmara não tinha ultrapassado os limites de 
endividamento, que deveriam ter sido em conta pelo Ministro das Finanças no 
Despacho a autorizar o empréstimo para a Obra de Recuperação do Fosso das 
Muralhas.  

Sugeriu que a votação fosse adiada para que os documentos a espelhar a real 
situação financeira do Município fossem disponibilizados, adiantando que se tal não 
fosse o caso apresentaria uma declaração de voto a justificar a sua abstenção. 
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Cristina Leitão: 
Perguntou se está definido o que irá acontecer à Feira Mensal e à Festa de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, visto que o espaço usado para ambas faz parte da área de 
intervenção da obra de Recuperação do Fosso das Muralhas.  

Questionou ainda sobre a compatibilização da obra com o Plano de Pormenor 
da UOPG 10. 

 
Presidente da Câmara: 
Comunicou que a Câmara tinha feito a adjudicação da obra do Fosso das 

Muralhas e que estava a trabalhar com o adjudicatário na programação da obra, onde 
seriam consideradas a feira mensal e a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

Acrescentou que seria encontrada uma solução transitória e que tinham sido 
salvaguardados todos os aspectos de legalidade da citada obra com a UOPG 10. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Esclareceu que, na informação fornecida, o Município de Peniche, segundo a 

última comunicação da DGAL a indicar a capacidade de endividamento, ainda tinha 
uma considerável margem de manobra para contrair empréstimos. 

 
Ademar Marques: 
Disse que segundo o artigo 39.º da Lei das Finanças Locais o Ministro das 

Finanças tinha de dar autorização ao empréstimo, devendo nesse Despacho ser 
considerados os limites de endividamento. 
 

Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que havia um conjunto de investimentos cujos empréstimos não 

contavam para a capacidade de endividamento, explicando os tipos de empréstimos 
não considerados para o cálculo desse limite. 

No empréstimo em apreciação, o pedido de excepção seria efectuado após a 
deliberação da Assembleia Municipal. 

 
Submetida à votação, foi a contracção do empréstimo a longo prazo para a obra 

de “Recuperação do Fosso da Muralha” aprovado por maioria, com 5 abstenções. 
 

O Grupo do PSD apresentou a seguinte Declaração de Voto: 
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“A obra da Recuperação do Fosso das Muralhas é uma legítima aspiração da 
população da Cidade de Peniche e tem sido objecto do mais amplo consenso das forças 
partidárias precisamente pela importância que todos reconhecem à limpeza do Fosso e 
à requalificação da Muralha e da zona envolvente. 

Os Membros da Assembleia Municipal signatários desta Declaração de Voto 
entendem que esta legítima aspiração da população de Peniche não pode vir a ser posta 
em causa, devendo por isso ser escrupulosamente cumpridas todas as exigências legais.    

Nesta sessão da Assembleia Municipal, tendo sido posta a votação a 
deliberação da Câmara Municipal a autorizar a contratação do empréstimo para a obra 
de Recuperação do Fosso das Muralhas, os signatários desta Declaração optaram por se 
abster na votação, o que fizeram com a seguinte justificação: 

1. Conforme documentação disponibilizada pela Câmara Municipal, o 
empréstimo para obra da Recuperação do Fosso das Muralhas é contratado ao abrigo 
da excepção prevista no n.º 6 do Artigo 39.º da Lei 2/2007, conhecida como Lei das 
Finanças Locais (LFL), sendo permitida a contratação para além dos limites de 
endividamento globais das autarquias. 

2. O n.º 6 do Artigo 39.º da LFL faz depender a possibilidade de contracção do 
empréstimo de um despacho do Ministro das Finanças que o autorize, despacho este 
que deve ter em consideração “o nível existente de endividamento global das 
autarquias locais”. 

3. O documento submetido a esta Assembleia relativo à Situação Financeira da 
Câmara Municipal omite determinados valores de entre os montantes em dívida a 
fornecedores, nomeadamente a dívida de 2009 aos Serviços Municipalizados, que 
ascende a centenas de milhares de euros. 

4. Para garantir que a autorização para contratação do empréstimo não está a 
ser concedida por esta Assembleia com base no errado pressuposto de não terem sido 
atingidos os referidos limites de endividamento que deverão ser considerados pelo 
Ministro das Finanças, solicitaram os signatários acesso a documentação de que 
constem todos os montantes em dívida. 

5. Foi afastada pelo Executivo a possibilidade de aprovar a contratação do 
empréstimo numa sessão extraordinária desta Assembleia, em que os Membros 
pudessem ter acesso à documentação que atestasse não terem sido atingidos os limites 
de endividamento. 

6. Entendem por isso os signatários não estar na posse de todos os dados que 
lhes permitiriam ter a certeza da viabilidade legal e financeira deste empréstimo, 
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optando por se abster por falta de elementos – que cabia à Câmara Municipal fornecer – 
que permitiriam votar conscientemente a proposta que, repete-se, é da maior 
importância para Peniche.  

Paços do Município, 28 de Dezembro de 2009. 
Cristina Maria Luís Leitão 
Ademar Vala Marques 
Anna Clara Leal Rodrigues 
Paulo Jorge Amaro Balau 
Rui Maia Santos.” 

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

MUNICIPALIZADOS E DO MAPA DO PESSOAL PARA 2010: 
 

Passando à Assembleia Municipal à apreciação do ponto 2.º da ordem de 
trabalhos, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Director-Delegado dos SMAS:   
Deu uma explicação, apoiada em meios audiovisuais, sobre os documentos em 

análise, assim como apresentou a fundamentação da actualização do tarifário de venda 
de água. 

 
Vítor Marques: 
Perguntou se existia ou não a obrigatoriedade do Município estar ligado às 

Águas do Oeste e se havia alternativa de se conseguir que o tratamento da água do mar 
saísse mais barato. 

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que, relativamente aos documentos em análise, verificava com 

preocupação que a capacidade de investimento estava esgotada e que a maior parte do 
investimento não estava assegurado, ou seja, a maior parte das obras há muito 
esperadas pela população não estavam contempladas, enumerando algumas dessas 
obras. 

Disse, por último, que era fundamental para os SMAS que encontrassem uma 
fórmula para resolver esses problemas. 
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Silvino João: 
Sobre os esgotos de Ferrel, disse que o investimento necessário era só para ligar 

a rede de esgotos à ETAR e lembrou que há 4 anos tinha sido feita uma reunião para se 
fazer a obra. 

Referiu que não via a Rua Nossa Senhora da Guia contemplada, assim como os 
esgotos da escola. 

Apontou alguns problemas de saneamento que estavam por resolver e que não 
via dinheiro no Orçamento para a estação elevatória de água de Ferrel. 

Salientou que não havia mais investimento na urbanização de Ferrel por os 
problemas com o abastecimento de água não o permitirem e que, por isso, era obrigado 
a votar contra os documentos previsionais dos SMAS. 

  
José Leitão: 
Disse que não havendo dinheiro não podia haver obras e que segundo o que o 

Director – Delegado tinha dito, o problema dos SMAS era as Águas do Oeste. Historiou 
o processo de adesão às Águas do Oeste e fez uma análise à exposição feita pelo 
Director – Delegado dos SMAS, fazendo votos para que quando se aderisse às Águas do 
Oeste em baixa não se acabasse com o resto. 

Perguntou como se processavam as contas entre os SMAS e a Câmara 
Municipal. 

Referiu ainda que a maioria da CDU no Executivo tinha optado por politizar o 
Conselho de Administração dos SMAS, facto que respeitava mas que nunca tinha 
acontecido. 

Disse, por último, que o PSD se iria abster na votação dos documentos 
previsionais dos SMAS e que ficaria na expectativa. 
 

Henrique Bertino:  
Disse que, em relação ao saneamento, Peniche tinha graves problemas na sua 

zona central, que estava saturada e que não se sabia para quando a solução deste 
problema. 

Referiu também os problemas graves na Rua da Alegria e Avenida Monsenhor 
Bastos, salientando que os problemas de saneamento não estavam só na zona rural, mas 
também na cidade.  

Quanto à composição do Conselho de Administração dos SMAS, disse que se 
ligava com a situação das Juntas de Freguesia de Conceição e S. Pedro, referindo-se às 
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conversações com as forças partidárias, salientando que não se podia ser sério só para 
uma parte do problema. 
                  

Paulo Balau: 
Perguntou se quando tinha sido elaborado o orçamento, tinha sido considerado 

um milhão de euros que a Câmara Municipal devia. 
Perguntou que consumos de água é que eram feitos no Parque Urbano da 

Cidade, porque tinha havido alguém com a brilhante ideia de substituir o prado de 
sequeiro previsto por relva.  

Por a Câmara não pagar à Resioeste a recolha de lixo e por receber dos SMAS o 
montante cobrado de tarifas de resíduos sólidos, perguntou se a Câmara não deveria 
devolver essa tarifa aos munícipes. 

 
António Salvador: 
Disse que no PPI não via nada relacionado com a ETAR do Paço, explicou a 

situação de escoamento dos esgotos para a Barragem de S. Domingos e perguntou para 
quando estava prevista a resolução daquele problema. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que havia um compromisso assumido entre a Câmara e as Águas do 

Oeste para resolução do problema do Paço e deu conhecimento dos termos desse 
compromisso. Acrescentou que os SMAS tinham cumprido sempre esse compromisso, 
o que não acontecia com as Águas do Oeste. Disse que a ETAR do Paço devia estar 
concluída em 2000 e que só depois da insistência da Câmara de Peniche é que a referida 
ETAR iria ser feita em 2010 para entrar em funcionamento em 2011. 

Explicou os óbices técnicos que atrasaram o investimento, com reflexos 
financeiros avultados, assim como os cuidados que o Município tinha tido nas 
negociações com as Águas do Oeste. 

Referiu também as medidas e possibilidades de financiamento a que se poderia 
recorrer para concretizar as obras elencadas no PPI de 2010 a 2013.   

Deu ainda uma explicação sobre os métodos de cálculo das tarifas de recolha de 
resíduos sólidos, indexadas ao consumo de água e referiu que os municípios não 
estavam a pagar à Resioeste por não concordarem com o montante da tarifa praticada 
por aquela empresa, dando conhecimento das decisões tomadas. 
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José Leitão: 
Disse que todos os municípios que tinham negociado com as Águas do Oeste 

tinham sido prejudicados e esperava que isso não acontecesse a Peniche. Acrescentou 
que os municípios que tinham tido um comportamento menos correcto eram os que 
tinham saído mais beneficiados. 

Afirmou que o Presidente da Câmara não tinha respondido à sua pergunta em 
relação aos pagamentos da Câmara aos SMAS, sobre venda de água. 

 
Tiago Gonçalves:  
Disse que, nas intervenções efectuadas, ninguém tinha negado que a falta de 

investimento em Ferrel estava a obstacularizar o desenvolvimento daquela povoação. 
Acrescentou que o não pagamento por parte da Câmara aos SMAS da água fornecida 
estava a pôr em prática uma politica de calote e a estrangular os SMAS. 

Referiu também que tinha registado a decisão da Câmara de transformar a 
gestão dos SMAS numa tendência monocolor, o que nunca tinha acontecido, mas que 
não se iria meter nisso porque já estava feito. 

Disse ainda que, como este assunto estava descrito na acta da Câmara, parecia 
tratar-se mais de um negócio. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que, pela primeira vez, a Assembleia tinha tido a presença do Director 

Delegado dos SMAS para explicar os documentos previsionais. 
Em relação à composição do Conselho de Administração dos SMAS, referiu 

que, do ponto de vista político, não tinha sido a CDU a impor aquela medida e que 
estavam a tentar ultrapassar o problema criado pelas forças políticas locais. 

Disse também que a resolução do problema de saneamento de Ferrel estava 
incluída no PPI e enquadrava-se na prioridade que se estava a dar ao ciclo urbano da 
água. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Enumerou o valor da dívida da Câmara aos SMAS e o total dos pagamentos 

efectuados no final dos mandatos de José Leitão, de João Paulo Teófilo, de Jorge 
Gonçalves e dele próprio, explicando o agravamento substancial da dívida ao longo 
desses mandatos.  
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Submetidas à votação o Orçamento e Grandes Opções do Plano e Mapa do 
Pessoal dos SMAS, para 2010, foram os mesmos aprovados por maioria com 14 
abstenções. 

O Grupo do PSD afirmou, como declaração de voto, que ficaria vigilante quanto 
ao cumprimento do investimento previsto no PPI e no Orçamento.    

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A PERCENTAGEM DO 

IRS PRETENDIDA PARA 2011: 
 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 3.º da ordem de 
trabalhos, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 
Rui Maia Santos: 
Disse que o Executivo tinha a oportunidade para marcar a diferença em relação 

aos Municípios vizinhos e abdicar dos 5% de IRS, para ajudar as famílias nesta altura de 
crise.  

Acrescentou que precisava de dados técnicos para avaliar o impacto da redução 
de 1% e perguntou qual seria o investimento que seria financiado pelos 4%.   

 
Henrique Bertino: 
Realçou que a redução da taxa só iria favorecer as famílias com maiores 

rendimentos, porque as famílias mais carenciadas nem sequer pagavam IRS. 
Salientou ainda que a taxa de IRS era uma receita muito importante para a 

Câmara. 
 

Tiago Gonçalves: 
Disse que todo o tipo de declarações públicas em relação à diminuição da taxa 

de IRS eram sempre bem-vindas, mas tinha de haver coerência. Acrescentou que apesar 
de se estar numa situação de crise, não seria o público-alvo dessa crise o mais 
prejudicado com a percentagem de IRS, tanto mais que a sua aplicação só ocorreria em 
2011. 

 
Presidente da Mesa: 
Afirmou que a medida proposta por Rui Maia Santos era muito mais populista 

que eficaz, porque não teria impacto nas famílias mais carenciadas. Seria uma medida 
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socialmente simbólica, mas que pouco contribuiria para atenuar os efeitos mais 
perversos da crise. 
 

Vítor Farricha Mamede: 
Disse que quando se falava em incidência do imposto deveria ter-se atenção ao 

que os economistas diziam, que era preciso que as pessoas ficassem com dinheiro para 
reinvestir, para fazer crescer a economia. 

Acrescentou que, embora a Câmara tivesse necessidade do 1% do IRS, pensava 
que podia gerir melhor esse 1% do seu IRS do que a Câmara.  

 
Rui Maia Santos: 
Disse que a redução da percentagem de IRS iria afectar a classe média e média 

baixa e que a Câmara deveria dar um sinal a essas pessoas para as cativar a fixarem-se 
no Município. 

 
Presidente da Câmara: 
Salientou que mais de 95% dos municípios ficavam com a percentagem de 5%, 

em 2010. 
Disse que a proposta de Rui Maia Santos iria provocar um decréscimo de 

receita na ordem dos 750.000€, considerando tal proposta irrealista. 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada por maioria com 7 

votos contra. 
 
ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4.º DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: 
 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 4.º da ordem de 
trabalhos, usou da palavra o Senhor adiante identificado: 

 
 Tiago Gonçalves: 
 Propôs que fosse incluído a Direcção Geral das Alfândegas e Impostos 

Especiais sobre Consumos. 
Submetida à votação, já com a correcção proposta, foi a alteração ao 

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança aprovada por unanimidade. 
 
INFORMAÇÃO SOBRE O XVIII CONGRESSO DA ANMP: 
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Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 5.º da ordem de 

trabalhos, usou da palavra o Senhor adiante identificado. 
 
Presidente da Mesa:  
Comunicou que, dado ao adiantado da hora, propôs que fosse enviada a 

informação sobre o Congresso da ANMP, via e-mail, a todos os membros da 
Assembleia, tendo os mesmos concordado com o proposto. 

Por último desejou a todos uma boa passagem de ano e um excelente 2010. 
 
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 duas horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                    1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


