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ACTA  DA  2 . ª  R EUN I ÃO  DA  S E S S ÃO  ORD INÁR I A  DO  MÊ S  D E  

A BR I L  DA  A S S EMB L E I A  MUN I C I PA L  D E  P EN I CH E ,  R E A L I Z ADA  

NO  D I A  3 0  D E  A BR I L  D E  2 0 1 0 :  

 

Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, 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, Américo Araújo Gonçalves e Carlos 

Alberto Lourenço de Almeida, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo 

Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel 

Prioste Salvador, Raul Fernando Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, António 

Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Pedro Manuel Tavares Varão, 

Mariana da Conceição Santos Rocha, Arminda Glória Félix Martins Brás, Licínio 

Oliveira, Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, Carlos Manuel Alves Santana, 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, 

Anabela Correia Dias, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes, 

Natália Susana Colaço Rocha, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a parte 

restante da ordem de trabalhos que não foi apreciada na primeira reunião deste sessão: 

 

3.º - Período da ordem do dia: 

 

1. Apreciação e votação do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do 

Município de Peniche. 

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados do exercício de 2009. 

3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Orçamento da Receita e da 

Despesas e Plano Plurianual de Investimentos para 2010, dos Serviços Municipalizados. 

4. Apreciação e votação da alteração do Mapa de Pessoal dos Serviços 

Municipalizados. 

5. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas da 

Câmara Municipal do exercício de 2009. 

6. Apreciação e votação da 3.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa para 2010 da Câmara Municipal. 
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7. Apreciação e aprovação das alterações ao Regimento da Assembleia 

Municipal. 

 

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

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

Senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 

Lourenço Jorge Ganhão e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos. 

 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

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

suspensão de mandato, por motivos profissionais e pessoais, a seguir indicados: 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, pelo período 

de 15 dias; 

- Do Senhor José António Bombas Amador, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, para o dia de hoje; 

- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, para o dia de hoje; 

 

A Assembleia concedeu, por unanimidade, a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguiam nas respectivas 

listas, Senhores Licínio Pereira e Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, reconheceu os 

poderes, pelo que passaram de imediato a participar na sessão. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que tinha saído bastante desconfortável na última sessão da Assembleia 

Municipal e que tinha verificado a dificuldade de manter um combate político vivo e 

aceso dentro dos limites da tolerância e salutar convivência democrática. Frisou que 

muito pouco se podia extrair de útil dessa sessão e que se sentia desconfortável pelas 

acusações que se trocaram, entre todas as forças partidárias. Salientou também que a 

referida sessão tinha registado muita afluência de público, que não tinha saído com a 

melhor impressão sobre o funcionamento deste órgão autárquico. 

Fez um apelo para que transformassem a Assembleia Municipal num local de 
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trabalho em prol das pessoas que os elegeram, promovendo uma atitude, respeito para 

o órgão a que pertencem. 

Pediu desculpa por ter de manifestar esta sua opinião pessoal, mas fê-lo em 

nome de valores que pensa deverem sempre estar subjacentes a toda a acção política. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO DE TAXAS, TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO DE 

PENICHE: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, não se 

verificaram quaisquer intervenções. 

 

Submetido à votação foi o Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do 

Município de Peniche aprovado, por maioria, com 20 votos a favor e 5 abstenções. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DO EXERCÍCICIO DE 2009: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, não se 

verificaram quaisquer intervenções. 

 

Submetidos à votação, foram os documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados do exercício de 2009 aprovados, por maioria, com 13 votos a 

favor e 12 abstenções. 

 

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

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2010, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 

 

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

intervieram os Senhores a seguir identificados: 

 

Senhor José Leitão: 

Sugeriu que o Presidente do Conselho de Administração dos SMAS, fizesse 

uma justificação do documento. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 
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Disse que quem iria justificar o documento em análise seria o membro do 

Conselho de Administração, Senhor Vereador Jorge Abrantes. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que a revisão orçamental em análise era um documento que todos os anos 

era aprovado nesta altura. Esclareceu que servia para introduzir o saldo transitado do 

exercício anterior no orçamento do corrente ano e que esta operação só podia ser feita 

depois da aprovação da prestação de contas desse exercício. 

 

Submetida à votação, foi a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e 

do Plano Plurianual de Investimentos para 2010, dos Serviços Municipalizados 

aprovado, por maioria, com 13 votos a favor e 12 abstenções. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Solicitou que um dos membros do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados explicasse o documento em análise. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Comunicou que o assistente operacional proposto criar se destinava a garantir 

um posto de trabalho na ETAR de Peniche, justificando que, por razões de 

operacionalidade do serviço, obrigava à contratação de mais um elemento. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que há uns tempos tinha sido feito um concurso para os SMAS, para um 

cargo na ETAR de Peniche. Dado que não via qualquer engenheiro ambiental no mapa 

de pessoal, perguntou se tinha entrado alguém e onde estava. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Disse onde constava o referido posto de trabalho no mapa de pessoal dos 
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SMAS. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Recomendou que os SMAS deviam ter atenção aos procedimentos do concurso, 

uma vez que uma pessoa de Peniche tinha concorrido e não tinha recebido qualquer 

resposta. 

 

Submetida à votação foi a alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços 

Municipalizados aprovado, por maioria, com 18 votos a favor e 7 abstenções. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2009: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Solicitou que o Senhor Presidente da Câmara fizesse um enquadramento dos 

documentos em análise. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que pela forma como estavam apresentados, os documentos eram 

bastante explícitos, com o relatório de gestão extenso e muito elucidativo, que revelava 

um ano de muito trabalho. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Perguntou porque é que a quebra da receita tinha sido tão acentuada. 

Frisou o aumento do número de trabalhadores que passaram de 397 em 2005 

para 511 em 2009. 

Fez referências à evolução das receitas, ao elevado valor das despesas com 

publicidade, à acentuada descida de diversos rácios e ao preocupante aumento das 

dívidas a fornecedores. 

Referiu-se também à prestação dos serviços de urbanismo, dizendo que as 

medidas sugeridas ao Senhor Presidente da Câmara não tinham sido totalmente 

implementadas, ao valor reduzido gasto na conservação de arruamentos na Freguesia 
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de Ferrel e ao regulamento da habitação social que há vários anos andava em 

elaboração. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Solicitou ao Director do DAF uma explicação sobre o aumento de efectivos, que 

disse que o modelo do Balanço Social tinha sido alterado em 2009, obrigando que no 

apuramento de efectivos fossem contados os elementos colocados na Câmara pelo 

Centro de Emprego, ao abrigo de programas para desempregados. 

Quanto ao urbanismo, disse que tinham considerado a totalidade do relatório 

feito pelo Director do DPGU, para partilhar as preocupações dos técnicos. Referiu os 

recursos admitidos para o DPGU, por ser um departamento muito exigente e as 

questões do urbanismo muito importantes para o desenvolvimento do Município. 

 

Senhor Vice-Presidente: 

Disse que o bar das Piscinas Municipais registava consideráveis prejuízos na 

exploração e que, por consequência tinha sido fechado. 

Esclareceu que no número de efectivos estavam contemplados 40 professores 

das AEC e as auxiliares de educação, que eram em número muito superior ao exigido 

por lei, por a Câmara não olhar a meios para garantir a segurança das crianças. 

Disse que não concordava com a observação feita ao valor da conservação de 

arruamentos na Freguesia de Ferrel e enumerou os arruamentos do Baleal conservados 

e os respectivos valores gastos. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Disse que o bar das Piscinas tinha deixado de existir para se poupar, mas que 

era frequentador daquele equipamento, assim como de Piscinas de outros Municípios e 

todas tinham um bar. 

Pediu mais atenção para a equipa de natação, por considerar que aquele sector 

estava muito abandonado, salientando que quando se deslocavam a competições, não 

tinham bandeira do Município para desfilar. 

Solicitou informação à Câmara sobre se tinham ou não um plano de 

pagamentos a fornecedores. 

Sobre a habitação social perguntou o que a Câmara iria fazer para cobrar o 

valor das rendas em atraso constante no orçamento. 

Quanto ao ordenamento do território perguntou se havia alguma data prevista 
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para a finalização dos planos de pormenor e de urbanização em curso e sugeriu que 

desse a devida importância ao centro de Peniche, uma vez que se o plano da zona 

central não fosse concretizado, não iria haver desenvolvimento naquela zona. 

 

Senhor Silvino João: 

Sobre a intervenção do Senhor Vice-Presidente em relação à conservação de 

arruamento na Freguesia de Ferrel, afirmou que a Estrada Baleal/Peniche servia todo o 

Município e que as estradas Serra d’El-Rei/Ferrel e Ferrel/Atouguia da Baleia 

apanhavam pouco território de Ferrel e por isso não podiam ser considerados 

investimentos na Freguesia de Ferrel. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Disse que mesmo considerando o pessoal entrado afecto à educação, ainda 

tinha entrado um elevado número de trabalhadores. 

Lembrou que a CDU em 2004 tinha chamado a atenção para o montante da 

dívida a fornecedores, mas que agora, com uma dívida muito maior, tinham voltado a 

atenção para outro lado. 

Comparou os números do investimento em Ferrel com o investimento em 

outras freguesias e concluiu que Ferrel era o parente pobre. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que a estrada Peniche/Baleal servia os habitantes de Ferrel, que a sua 

conservação tinha praticamente obviado os problemas de segurança e que só por isso 

tinha merecido a pena executar aquela obra. 

Referiu que o investimento em alcatrão em Ferrel tinha sido de 200.000,00 €, 

idêntico ao investimento feito na cidade de Peniche. 

Afirmou também que tinha muito respeito pelos Presidentes das Juntas de 

Freguesia, em particular pelo Senhor Silvino João. 

Sobre o pessoal, disse que o número estava inflacionado pelos professores das 

AEC e pelas auxiliares de educação, mas que a Câmara tinha como prioridade a 

valorização e a segurança das crianças. 

Como explicação de algumas dívidas a fornecedores, enumerou os investimentos 

feitos na educação, sem quaisquer financiamentos, que originaram uma parte 

significativa da dívida. 
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Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Comunicou que as rendas em atraso, desde 1992, rondaram os 196.000,00 € e 

que estavam a ser estabelecidos os planos de amortização. 

 

Senhor Vice-Presidente: 

Disse que tinha contactado o responsável pelas Piscinas Municipais, que lhe 

tinha confirmado que o transporte da turma de competição era feito em viaturas 

municipais. Frisou que aquela equipa teria todo o apoio, sempre que fosse solicitado. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Apelou para que fosse tida especial atenção para o que se estava a passar com a 

turma de competição da natação, porque aquela modalidade estava-se a esvaziar. 

Perguntou novamente se a Câmara tinha algum plano de pagamentos a 

fornecedores. 

Fez uma análise ao absentismo dos trabalhadores municipais e perguntou se 

havia alguma estratégia para combate ao absentismo e para aumento da segurança no 

trabalho. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Sobre o investimento na conservação de arruamentos, disse que o investimento 

total tinha sido de 615.000,00 € e que retirando Ferrel era de 609.000,00 €, acrescentando 

que para defender o investimento em Ferrel tinha sido preciso trazer à colação o 

relatório de 2008. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Sugeriu que a Câmara fizesse um pequeno relatório sobre a realidade da gestão 

das Piscinas Municipais e a rentabilidade do seu bar. 

Disse que se fosse o Senhor Carlos Santana já há muito tinha posto a questão da 

bandeira, porque era grave a ausência da bandeira do Município nos desfiles. 

Quanto aos alcatroamentos disse que achava legítimo a defesa que o Senhor 

Silvino João fazia, assim como as reivindicações da Junta de Atouguia da Baleia, únicas 

Juntas do PS e do PSD. Acrescentou que, na mesma linha, reivindicava o alcatroamento 

da Avenida Monsenhor Bastos, para a Junta de Freguesia da Ajuda. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
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Recomendou a leitura do Correio de Peniche, que falava do apoio dado pela 

Câmara ao Clube Naval de Peniche em relação à equipa de natação. 

Disse que iria ser feito um relatório sobre o funcionamento das Piscinas 

Municipais, sobre a rentabilidade do seu bar e sobre a equipa de competição. Salientou 

o aumento do número de utentes e de actividades. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que a Câmara elaborava planos de pagamento a fornecedores. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Informou que estava em fase de finalização o procedimento concursal para 

contratação de um técnico superior de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

 

Submetida à votação, foram os documentos de prestação de contas da Câmara 

Municipal do exercício de 2009, aprovados, por maioria, com 11 votos a favor e 14 

abstenções. 

 

O Grupo do Partido Socialista apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Relativamente aos documentos de prestação de contas do Município de 

Peniche, relativos ao exercício do ano de 2009, consideramos essencial fazer o registo 

das seguintes questões que nortearam o nosso sentido de voto: 

1. A dívida a fornecedores tem sido conduzida para números alarmantes – 

4.575.731 €, não só pela dimensão do ponto de vista do seu valor em si, mas também, 

pelo impacto que provoca na economia local, essencialmente, junto dos fornecedores do 

Município que têm a sua actividade económica sedeada no concelho e que se encontram 

asfixiados por uma política financeira municipal altamente descontrolada. Mesmo com 

a utilização de um empréstimo, no âmbito da medida do Governo, com a finalidade de 

pagar a tempo e horas aos fornecedores, o Município deve em 2009 mais do que devia, 

tendo a gestão da CDU duplicado a dívida a fornecedores face a 2005 – 2.510.998 €. São 

números indesmentíveis; 

2. Preocupa-nos em grande medida a diminuição gradual da autonomia 

financeira do Município, que tendo em 2005 um grau de independência face aos 

credores de 0,43 pontos, e em 2009, quedou-se por 0,33 pontos, mas também o próprio 

grau de liquidez imediata que em 2009 atingiu o ponto mais baixo dos últimos cinco 

anos, 0,13 pontos, sendo que em 2004 era de 0,26 pontos. Deixa igualmente preocupação 
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ao Grupo do PS que em 2009 o Município apresente um resultado líquido negativo de 

597.534,98 €. 

3. Denota-se nos documentos que houve lugar a um aumento da despesa 

corrente, significado maior da falta de uma política de rigor e de gestão equilibrada, 

sem que o gasto supérfluo seja combatido e sem definição de prioridades de 

investimento e de canalização dos parcos recursos financeiros disponíveis. Na falta de 

capacidade política para decidir, o executivo opta insistentemente por não fazer opções 

encontrando prioridades e decidindo em função da boa saúde financeira da autarquia. 

De referir que a verba utilizada para aquisição de serviços de publicidade, só em 2009, 

foi de 167.145 € e que de 2007 para 2009 teve um aumento de aproximadamente 13.000 €; 

4. Realçamos igualmente que estes documentos, no tocante às contas, revelam o 

conjunto de gastos assumidos em ano eleitoral, que evidentemente têm um claro e 

inequívoco sinal político, ainda para mais, quando em matéria de asfaltamentos a 

freguesia de Ferrel foi alvo de completo esquecimento e boicote, que tendo locais que 

necessitando de intervenção viram as suas melhorias proteladas, fruto de uma 

estratégia para penalizar eleitoralmente a Junta de Freguesia de presidência do Partido 

Socialista. Que daqui se retirem as devidas lições, uma vez que o povo de Ferrel soube 

reconduzir o PS na presidência da Junta, reforçando significativamente a maioria 

eleitoral obtida em 2005 e penalizando fortemente a lista do partido político que suporta 

o executivo municipal; 

5. Consideramos de importante registo referir que o número de funcionários 

ao serviço do Município passou de 397, em 2005, para 511 em 2009, o que revela um 

elevado aumento de efectivos mas também das consequentes despesas com 

vencimentos e outras prestações. A CDU ficará para a história como a principal 

responsável pelo engordar dos quadros de pessoal da autarquia. 

6. A propósito do Relatório de Gestão, chocam-nos afirmações de que “em 

matéria de eficiência e gestão e segurança técnica e jurídica, podia e devia ser ainda 

muito melhor” no que toca ao desempenho do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, quando neste mandato existem duas assessoras jurídicas, em regime de 

avença, auferindo cada uma 1.500 € mensais e que o próprio Departamento sugira um 

aumento de taxas relativas aos actos administrativos que são da sua competência. 

7. Tal como foi alertado pelos partidos políticos da oposição municipal, o 

Relatório de Gestão veio colocar a descoberto a trapalhada que este executivo 

protagonizou a quando da construção do muro do Cemitério de Peniche, que não só 

reduziu em 43 unidades de sepulturas inicialmente previstas, devido à falta de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.04.2010  *  Livro 20 * Fl. 90 

planeamento quanto à execução dos passeios na Avenida Sacadura Cabral, tendo tal 

falha custado aos cofres do Município um valor de 32.265,93 €.  

8. Registamos que houve um estrangulamento à actividade de feirente no 

Município, através do corte na emissão de cartões em resultado da demora da parte do 

executivo na apresentação das alterações ao regulamento municipal da actividade. 

9. Por último, a elaboração do Regulamento de Habitação Social Municipal 

continua a ser uma miragem. Em 2008 houve lugar a pesquisas para a elaboração do 

documento. Em 2009 o trabalho desenvolvido foi exactamente o mesmo, o que significa 

que passou-se dois anos em pesquisas e mais pesquisas sem apresentar resultados. E 

dizia a CDU que esta era uma das suas preocupações… 

Tiago Gonçalves  

Américo Gonçalves  

Anabela Dias  

João Gomes  

Natália Colaço Rocha  

Silvino João  

Paços do Município de Peniche, 30 de Abril de 2010.” 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 

2010 DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que o documento em análise decorria da aprovação da prestação de 

contas de 2009 e explicou o motivo da numeração desta revisão orçamental. 

 

Submetida à votação, foi a 3.ª revisão ao orçamento da receita e da despesa de 

2010 da Câmara Municipal, aprovada, por maioria, com 11 votos a favor e 14 

abstenções. 

 

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7.º da ordem de trabalhos, 
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usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Solicitou ao Senhor Tiago Gonçalves que fizesse o enquadramento deste ponto. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Reconheceu a forma cordial e empenhada com que a comissão tinha 

desenvolvido o seu trabalho. 

Explicou as alterações introduzidas, nomeadamente que a informação do 

Presidente da Câmara ficaria na ordem do dia, as regras do uso da palavra, a 

publicidade das deliberações no site da Câmara e a faculdade de acesso da gravação 

sonora das sessões aos grupos partidários. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Referiu que o tempo de intervenção de três minutos do Presidente da Câmara 

poderia ser pouco para responder às perguntas que lhe eram dirigidas. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Esclareceu que a intenção era de para cada pergunta haveria uma resposta que 

não poderia ultrapassar os três minutos. No entanto, a maioria das vezes eram feitas 

várias perguntas por intervenção e por isso seria conveniente fazer uma interpretação 

autêntica do artigo em análise. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Propôs que o artigo fosse reformulado. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Agradeceu o trabalho efectuado pela Comissão e pelo Senhor Ademar Marques. 

Disse que tinha de haver um meio-termo no controlo do tempo, que devia ser 

controlado de acordo com o número de perguntas. 

Propôs que cada grupo partidário pensasse no assunto e que apresentasse uma 

solução na próxima sessão. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que a intenção do artigo era para que o Presidente da Câmara não 
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gastasse o tempo a responder só àquilo que lhe interessava e não respondesse àquilo 

que interessava a quem fazia as perguntas. 

Acrescentou que o objectivo do artigo era que o Presidente da Câmara não 

fugisse a nenhuma pergunta. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que subscrevia a proposta de que para cada pergunta haver uma resposta, 

sendo necessário tornar esta ideia exequível. 

 

Senhor Ademar Marques: 

Comunicou as correcções que tinha proposto nas regras do uso da palavra e 

disse que era complicado limitar a intervenção dos elementos da Câmara a um tema. 

 

Senhor Carlos Almeida: 

Disse que o trabalho da Comissão tinha sido norteado pelo princípio da boa-fé e 

que o documento em análise, por introduzir algumas alterações, iria trazer alguns 

problemas de funcionamento que iriam sendo resolvidos ao longo do tempo. 

Salientou que a ideia não era limitar nada a ninguém ou evitar que um 

elemento faça muitas perguntas. 

Agradeceu todas as colaborações dadas, em especial ao Senhor Ademar 

Marques. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Fez algumas considerações em relação ao conteúdo de vários artigos, 

explicando as ideias que lhes estavam subjacentes, nomeadamente um maior cuidado 

com a qualidade das intervenções. 

 

Senhor José Leitão: 

Agradeceu ao grupo de trabalho e disse que concordava com o proposto pelo 

Senhor Henrique Bertino de não se votar hoje a proposta de regimento. 

Acrescentou que se deveria criar para cada intervenção do Presidente da 

Câmara um limite máximo de tempo, independentemente do número de perguntas 

formuladas. 

 

Senhor Henrique Bertino: 
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Disse que a limitação de tempo condicionava muito a intervenção do Presidente 

da Câmara e quase que só faltava dizer que ele deveria informar de determinada 

maneira. 

Acrescentou que, pessoalmente, não lhe agradava o objectivo de limitar as 

intervenções do Presidente da Câmara e que se poderia ver os regimentos de outras 

assembleias municipais do distrito, para tirar ideias sobre este assunto. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Disse que não partilhava da opinião do Senhor Henrique Bertino, porque não 

estava no espírito do regimento qualquer intenção de limitar as intervenções de 

ninguém e que em nenhum momento se tinha querido restringir as intervenções do 

Presidente da Câmara. 

Afirmou que tinham tido o cuidado de analisar outros regimentos e deu uma 

explicação do que se pretendia com a proposta, que responsabilizava também os 

elementos da Assembleia a fazerem perguntas mais sucintas. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que era uma matéria discutível e que deveria ser bem analisada por 

todos, para se poder chegar a uma conclusão de consenso. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Perguntou se a informação escrita do Presidente da Câmara ficava na ordem do 

dia. Disse ainda que as intervenções do público era o mais importante da Assembleia e 

se calhar ficavam bastante limitadas. 

 

Senhor Ademar Marques: 

Esclareceu que, segundo a lei, a informação do Presidente da Câmara deveria 

ficar no período da ordem do dia. 

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Esclareceu que, quando se tinha referido a respostas de qualidade do Presidente 

da Câmara, não queria introduzir qualquer critério nessas respostas. 

Disse que a proposta de três minutos era para que houvesse uma resposta logo 

a seguir à pergunta e não passado algum tempo, quando por vezes nem sequer já era 

oportuna essa resposta. 
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Senhor Presidente da Mesa: 

Propôs que a Comissão reunisse novamente para analisar os contributos dados, 

limar algumas fragilidades, acertar pormenores e trazer este assunto à próxima sessão 

da Assembleia Municipal. 

 

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 vinte e quatro horas, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, Américo Araújo 

Gonçalves, 1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


