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ACTA N.º 11/2010
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENICHE, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010:
Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António
José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
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, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram nove horas.
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados:
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2010:
Na sequência da apreciação efectuada aos documentos previsionais e mapa de pessoal
para o corrente ano, na reunião de 13 de Abril de 2010, o Senhor Presidente perguntou aos
Senhores Vereadores, após discussão com os órgãos dos respectivos partidos, qual era a sua
posição em relação aos referidos documentos.
O Senhor Vereador Francisco Salvador comunicou que o PSD tinha reunido e tomado
posição sobre os documentos em análise e que apresentaria uma declaração de voto. Disse que o
PSD entendia que as GOP correspondiam parcialmente ao programa da CDU, que obviamente
não coincidia com o programa do PSD.
Acrescentou que o orçamento não correspondia ao que era pretendido fazer e não dava
corpo à redacção das GOP, não sendo por isso o mais indicado para o fim em vista.
Finalizou dizendo que o PSD votava contra as Grandes Opções do Plano, o Orçamento e
o Mapa de Pessoal para 2010.
O Senhor Vereador Carlos Amaral afirmou que a posição que tomava em relação às
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2010, decorrente da reunião
realizada com os órgãos concelhios do PS, era de abstenção, por se tratar do primeiro orçamento
do mandato e de ter uma duração somente de 8 meses. Disse também que não concordava com o
empolamento de algumas receitas e que havia algumas posições nas despesas com que não
concordava.
A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos membros da CDU, uma
abstenção do Vereador do PS e dois votos contra dos Vereadores do PSD.
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:
“O executivo CDU apresentou em reunião da Câmara do passado dia 13 uma proposta de
orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano em curso.
Trata-se de documentos que revelam claramente uma linha orientadora do seu próprio
programa eleitoral.
Sendo lícito e normal essa escolha, não coincide contudo com os ideais, métodos e
propostas do Partido Social Democrata, pese embora a inclusão de algumas obras e acções que
consideramos importantes e positivas para o Concelho.
Consideramos que os documentos em apreciação revelam uma forte aposta no
desenvolvimento de acções imateriais no campo social, em claro detrimento de aplicação de
investimento no sector reprodutivo que, no nosso entender teria um efeito multiplicador essencial
para o progresso e melhoria das condições de vida da população.
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Por outro lado, o texto de apresentação das Grandes Opções do Plano dá uma visão da
pretensão de um aumento da actividade de apoio social e cultural que não encontra paralelo na
proposta de orçamento. Exemplo claro disso é o tratamento dado à importante bandeira de
campanha da CDU em torno da candidatura Prohabita que, sob a protecção de um protocolo
“chapéu” envolve mais de dezanove milhões de euros dos quais o executivo pretende em 2010
apenas aplicar 66 mil (cerca de 0,34%), não correspondendo de modo nenhum às suas próprias
promessas pré-eleitorais.
Assim, o Partido Social Democrata, não se revendo nos instrumentos previsionais
apresentados pelo executivo da CDU, e tendo consciência que não inviabilizará a sua aprovação,
vota negativamente a proposta dela demarcando-se claramente.
Peniche, 16 de Abril de 2010.”
Os Vereadores da CDU apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os representantes da CDU na Câmara Municipal de Peniche votam favoravelmente as
Grandes Opções do Plano, o Orçamento para 2010 e o Plano Plurianual de Investimentos porque
reconhecem que esses documentos reflectem o essencial do trabalho desenvolvido no anterior
mandato em termos das candidaturas submetidas ao Quadro de Referência Estratégica Nacional
(QREN) e porque entendem que estes documentos previsionais vão ao encontro das grandes
orientações traçadas pelo documento estratégico de desenvolvimento do Concelho de Peniche
(Magna Carta Peniche 2025).
O conteúdo daquele conjunto de documentos apresenta um horizonte temporal de
investimentos que vai além do presente ano de 2010, estando já delineados quais os principais
campos de intervenção para os próximos anos.
Apesar de estarmos envolvidos numa conjuntura económica nacional e internacional
desfavorável e condicionante ao nível do desenvolvimento económico e do investimento
privado, a Câmara Municipal de Peniche aponta para a concretização, a partir de 2010, de
importantes projectos determinantes para o aumento da atractividade global do concelho,
nomeadamente a reabilitação do fosso da muralha, a construção dos novos equipamentos
escolares do concelho, o centro de alto rendimento de surf e a reabilitação ao nível da habitação
social.”
O Senhor Presidente agradeceu a disponibilidade dos Vereadores e manifestou o seu
empenho para concretizar, no que resta deste ano, as principais metas das GOP.
RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009:
O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que hoje iria ser distribuída à Vereação o
Relatório de Gestão e a Prestação de Contas relativos ao exercício de 2009, a fim de serem
apreciados e aprovados na próxima reunião de 20 de Abril de 2010.
CENTRO HOSPITALAR OESTE NORTE:
Na sequência da abordagem efectuada a este assunto na última reunião, a Câmara tomou,
unanimemente, uma posição de concordância quanto à localização proposta para a unidade
hospitalar em questão, uma vez que defendia globalmente os interesses da região a que se
destinava.
Mais deliberou, em relação a este compromisso assumido pelo Governo e objecto de
resolução do Conselho de Ministros, exigir que tudo devesse ser feito com a maior brevidade
possível. Quanto ao perfil assistencial, a Câmara decidiu acompanhar o seu modo de
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concretização, por forma a surgir uma unidade hospitalar moderna com um serviço de qualidade
e ser âncora do desenvolvimento regional.
ENCERRAMENTO:
Sendo nove horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de
Setembro.
E eu,
, Director de Departamento de Administração e Finanças,
a subscrevo e assino.

