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Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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 de Araújo
Gonçalves e Carlos Alberto Lourenço de Almeida, respectivamente Presidente e10

Primeiro e Segundo Secretário da Mesa, e os senhores Henrique Bertino Batista
Antunes, Carlos Alberto Reis Silva, Raul Fernando Conceição Santos, Cesaltino
Eustáquio Martins, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João,
Carlos Manuel Alves Santana, Pedro Manuel Tavares Varão, Tiago Jorge Carvalho
Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Maria Natália Figueiredo Martins dos15

Anjos Costa, Cristina Maria Luís Leitão, José António Bombas Amador, Mariana da
Conceição Santos Rocha, José António Leitão da Silva, Sérgio Miguel Franco Martins
Leandro, Natália Susana Colaço Rocha, José Joaquim Franco Antunes, Ademar Vala
Marques, Arminda Glória Félix Martins Brás, Paulo Jorge Amaro Balau, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Vítor Manuel Farricha Mamede e Rui Pedro Maia dos Santos reuniu20

a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos:
Período da ordem do dia:

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as
Grandes Opções do Plano para 2011.

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de25

Orçamento para 2011.
3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa

de Pessoal para 2011.
4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para

reorganização dos serviços e respectivo regulamento.30

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as
Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados para 2011.

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de
Orçamento dos Serviços Municipalizados para 2011.

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para Mapa35
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de Pessoal dos Serviços Municipalizados para 2011.
8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para

reorganização dos serviços e respectivo regulamento dos Serviços Municipalizados.
9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para adesão

ao Pacto dos Autarcas.5

O senhor José António Leitão da Silva só participou na reunião até às zero horas
e quinze minutos, altura em que decorria a apreciação do ponto quarto da ordem de
trabalhos.

Os senhores Carlos Alberto Reis Silva e Cesaltino Eustáquio Martins10

encontravam-se a substituir os senhores presidentes das Juntas da Freguesia de
Atouguia da Baleia e São Pedro, respectivamente, ao abrigo do disposto na alínea c) do
n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Os senhores Ângelo Miguel Ferreira Marques, Vítor Manuel Farricha Mamede e
Rui Pedro Maia dos Santos encontravam-se a substituir os senhores João Manuel Jesus15

Gomes, Anabela Correia Dias e Anna Clara Leal Rodrigues, que comunicaram a sua
ausência nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, senhores
António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, senhores Maria
Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge20

Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
25

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2011:

Passando a Assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:30

Ademar Marques (PSD):
Disse que em relação às Grandes Opções do Plano (GOP) e ao Orçamento

Municipal (OM), tem a certeza de que todos querem o melhor para o Concelho de
Peniche, a definição do que é melhor é que é, seguramente, diferente para o PSD do que35
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é para o Partido Comunista. Que se é verdade que o Partido Comunista é que foi eleito
há um ano atrás para a presidência da Câmara, esse facto não significa que o PSD
abandone as suas ideias sobre as soluções que defende como as melhores para o
Concelho de Peniche.

Afirmou que este é um orçamento errado para as necessidades de Peniche neste5

momento. Todos sabem que existem as maiores dificuldades de sempre, com a
diminuição das verbas o Orçamento do Estado, e esse motivo devia justificar o utilizar
bem os poucos recursos que o Município, neste momento, tem disponíveis.

Disse que da sua análise ao OM e às GOP vê algo muito semelhante aos
documentos do ano passado. Que olha em volta para o Concelho e vê uma obra10

importante que está em curso, que é a da recuperação do fosso das muralhas, mas não
vê futuro para o Concelho em termos económicos, não vê investimentos significativos,
não vê a criação de emprego, mas vê a economia local a sobreviver com grande
dificuldade.

Referiu que esperava ver medidas que pudessem estimular a economia e alterar15

o estado das coisas quanto ao desemprego e quanto à pobreza, num sentido sustentável,
mas não é o que acontece. Que vê um orçamento de uma Câmara que insiste no que ele
considera como erros, que estão nos documentos estratégicos, elaborados a pedido da
própria Câmara, definidos como erros. Deu o exemplo da construção de novos bairros
sociais, que a Magna Carta considera como um erro, mas nos documentos previsionais20

para 2011 continua a insistir-se nesse erro. Defendeu que é fundamental que a partir do
momento em que um documento, que uma Câmara tem como estratégico, diz que a
construção de bairros sociais é um erro se siga esse plano. Acha que é profundamente
incongruente dizer-se nas GOP que se vai construir bairros sociais.

Disse que vê no OM que o Executivo, no seguimento do que foi o seu primeiro25

mandato, insiste em substituir-se às IPSS, no apoio aos mais desfavorecidos, em vez de
apoiar como deveria essas instituições para fazerem o seu trabalho natural. Atitude que,
a seu ver, tem um impacto muito negativo nas finanças do Município, porque ao fazer
uma coisa para a qual, em princípio, não está vocacionada, está a esgotar aí os seus
recursos, que seriam mais bem empregues dando apoio às instituições que30

naturalmente deveriam fazer este trabalho.
Referiu que este OM revela que este executivo tem umas preocupações e umas

ideias muito vagas sobre economia, sem concretização nos números. Que o facto de
estarem apenas previstos cinco mil euros para apoio às microempresas diz muito sobre
a importância que a Câmara dá a essa economia, que é reconhecidamente uma base de35
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desenvolvimento na sociedade moderna.
Disse não poder deixar de ficar estupefacto quando vê uma verba de vinte mil

euros para um monumento aos antigos combatentes. Acha muito bem que se façam
homenagens aos antigos combatentes, mas, neste momento, a melhor homenagem é
saber escolher quais são as prioridades do Concelho. Não lhe parece que construir um5

monumento seja uma prioridade no Concelho. Que esses vinte mil euros fazem muito
mais falta nas empresas do Concelho para as ajudar a sair da crise, porque crise nós
temos.

Defendeu que devemos ter um Concelho com capacidade para erradicar a
pobreza por si e que não se limite a atenuá-la circunstancialmente. Acha que este é um10

mau orçamento porque não cria as bases para o futuro, a Câmara deveria de ter feito
um esforço muito maior na definição das suas orientações para o ano 2011.

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Disse que, não obstante se estar a apreciar as GOP, inevitavelmente, durante o15

debate se vai resvalando para o OM, contudo, a votação dos documentos será feita
separadamente.

Carlos Santana (PSD):
Disse corroborar a opinião do senhor Ademar Marques e que, como exemplo da20

verdade do que foi dito, bastava ver que, para o desenvolvimento económico, as GOP
têm meros cinco parágrafos. Que não revelam qual é a estratégia de desenvolvimento
económico que a Câmara pretende fazer no Concelho. Que o executivo anda sempre a
empolgar a questão do turismo, mas olha-se para as GOP e o turismo também está
pobre. Que pelos seis parágrafos que lhe são dedicados não se consegue perceber para25

onde se quer ir, se é para um turismo de pé descalço ou para um turismo de qualidade.
Referiu que nas GOP está previsto que o Município continue a pagar à ADSE.

Perguntou se pagar à ADSE, que disse ser algo a que todos os trabalhadores têm direito,
é uma grande opção estratégica da Câmara. Compreende que quando se tem uma
dívida de 250 mil euros à ADSE seja uma grande estratégia fazer o respectivo30

pagamento. Afirmou que isto mostra a fragilidade destas GOP, porque não delineam
uma estratégia para combater a crise actual e dar um rumo a um Concelho que cada vez
está mais em decadência.

Considerando que a questão social ocupa várias páginas da GOP, perguntou se
se pretende ter um concelho refém de bairros sociais e de uma população carenciada ou35
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o contrário, se se quer um concelho próspero e desenvolvido económica e socialmente.
Afirmou que se tem de interiorizar e levar avante que não se constrói um

concelho próspero com bairros sociais. Que Peniche tem um índice elevado de bairros
sociais, no distrito de Leiria é o maior e em Portugal deve ser um dos primeiros, em
proporção, e isso não é desenvolver, é atrofiar um Concelho. Pediu a quem dirige os5

destinos de Peniche que deixem de atrofiar o Concelho. Acrescentou que as
potencialidades são reconhecidas, que algumas estão actualmente a despertar e há que
permitir isso.

Disse que as GOP referem, também, o acompanhamento e desenvolvimento das
actividades piscatórias, o que a seu ver é pobre, porque vive à base de certos projectos10

nacionais a que se vai aderindo, aqui e acolá, para se dizer que se faz alguma coisa.
Que, com estes projectos, não se vê desenvolvimento nenhum na actividade piscatória.
Espera que o Cluster do Mar seja aproveitado de modo a criar outras alternativas no
Concelho, porque mais uma vez se prova que a grande capacidade de desenvolvimento
do Concelho está no mar. Que, neste momento, o Concelho está a perder, porque já foi15

dos melhores, e há que aproveitar as novas ideias de desenvolvimento.
Disse, ainda, que as GOP não referem qualquer relação entre o pólo académico

que existe em Peniche e o Município, ou o desenvolvimento de actividades com esse
pólo. Que falta essa interligação entre entidades para permitir que a economia flua,
porque fazer fluir uma economia com a construção de bairros sociais não é neste país,20

não é nesta Europa.

Rui Santos (PSD):
Referiu-se à forma como o documento está feito, felicitando o executivo e os

serviços, por, a seu ver, o documento está bastante apelativo, bem construído e de25

leitura agradável. Relativamente ao conteúdo, pensa que a maneira como está escrito
parece mais de um folhetim eleitoralista do que de um documento que deveria de ter o
mínimo de objectividade. Exemplificou dizendo que quando se fala em quadro de
asfixia do poder local gostaria que houvesse um pouco mais de objectividade,
nomeadamente quais são os valores que a Autarquia não irá receber.30

Perguntou o que se pretende quando se escreve que a Mostra Internacional de
Renda de Bilros continuará a merecer um especial carinho por parte da Autarquia. Que
tipo de carinho se vai dar às rendilheiras? Pensa que se deveria de ser mais objectivo
quando se trás este tipo de assuntos, principalmente num documento de vital
importância para o Concelho, ou que pelo menos deveria de ser.35
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Passando ao desenvolvimento da economia local de um modo geral e, mais
particularmente, ao fomento e apoio ao empreendedorismo, que disse que tem sido
uma aposta nos mandatos do PCP, perguntou que tipo de fomento é este. Disse que
estão previstos cinco mil euros e perguntou qual foi a verba que nos anos anteriores foi
alocada para este tipo de acções e qual foi a verba que realmente foi utilizada, se não foi5

deslocalizada para outras rubricas.
Afirmou que a Câmara não tem dinamizado o espírito empreendedor, antes

pelo contrário, tem trazido para si a responsabilidade de diversas matérias que, a seu
ver, poderiam ser efectuadas pela iniciativa privada e, ao introduzir este clima de
facilitismo nas pessoas, não está de modo algum a apoiar a iniciativa privada.10

Tiago Gonçalves (PS):
Disse que este é o sexto OM e GOP que a CDU apresenta para o Município de

Peniche. Que não se trata de um executivo recém-chegado à governação, mas de um
executivo que gere o Município há cinco anos e que, por isso, está em condições15

politicas integrais para prestar contas.
Referiu que fez uma avaliação política integrada aos documentos e,

considerando as prioridades das GOP e a sua concretização no OM e mapas auxiliares,
pode dizer que não são mais do que o mesmo, ou seja, o executivo não apresenta
inovação nem consegue mostrar que rumo tem para o Concelho de Peniche.20

Disse que, da análise que fez, chegou às seguintes conclusões:
- No planeamento e ordenamento do território continua a promessa de concluir

os planos e instrumentos em elaboração, que transitaram, alguns, do executivo que
esteve até 2005. O discurso nesta matéria é uma espécie de “desculpem qualquer
coisinha”, em que tudo são argumentos, como a revolução legislativa de 2008 e 2009,25

quando o executivo tomou posse em 2005. Outro argumento é a cartografia a utilizar e
que tem de ser conforme a um diploma legal de Maio de 2009. Espera que seja em 2011
que o senhor Presidente da Câmara termine “com o enjoo”, nas suas próprias palavras
enquanto candidato a presidente da Câmara em 2005, quando dizia que era
injustificável que não houvesse documentos de planeamento concluídos. Se na altura30

era injustificável, actualmente também não encontra tantas razões assim para que não
existam.

- Relativamente à requalificação das praias, não deixa de ser curioso que nas
GOP a frase mude só quanto aos anos, já que as GOP de 2010 apontavam que “durante
o ano de 2010 serão corrigidos e finalizados alguns projectos de especialidades”, e que35
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nas GOP de 2011 aponta para que “durante o ano de 2011 serão corrigidos e finalizados
alguns projectos de especialidades”.

- A rota da Rede Natura, cujo percurso pedestre ainda não viu a luz do dia,
teria, supostamente no primeiro semestre de 2010, um site, um livro, um flayer e
desdobráveis, já vimos que segundo os documentos apresentados o primeiro semestre5

será agora o de 2011.
- Em relação ao turismo não há uma única perspectiva a inovar.
- Na educação, a Carta Educativa, homologada em 29 de Maio de 2007, tem os

seus investimentos, em grande parte, por realizar. Excepção feita a referências feitas na
área da educação a programas como as Actividades de Enriquecimento Curricular, as10

refeições escolares e o regime de fruta escolar, que têm uma comparticipação de apoio
governamental. Tirando isso, todos os investimentos prioritários e fundamentais a nível
de centros educativos e núcleos escolares são uma matéria adiada para as próximas
lições.

- Na agricultura há uma certa conformação, que não deixa de ter uma15

perspectiva negativa, com o facto injustificável de as freguesias de Atouguia da Baleia e
Ferrel não serem territórios de intervenção do Grupo de Acção Local do PRODER.

- Na política de habitação praticamente tudo se mantém igual, com excepção de
que este ano o Prohabita está mais escondidinho, nem a subcapítulo conseguiu chegar, e
que a sua operacionalização ficou para 2012.20

- Na juventude a palavra de ordem é continuar o que já vinha de trás.
Referiu que, concluída a análise política às GOP, é necessário dizer que os

eleitos do PS assumem nesta discussão uma posição de responsabilidade, tanto nesta
como, mais à frente, no OM. Salientou que a diferença e aquilo que os separa da CDU é
o facto de não actuarem como essa força política agiu no passado.25

Afirmou que os membros grupo do PS entendem a necessidade do Município
dispor de um orçamento aprovado e não são irresponsáveis ao ponto de obstaculizar a
governação do Município, mas que estas não são as GOP do PS e não representam as
prioridades do PS. Informou que os membros do PS irão abster-se e vão viabilizar os
documentos, numa atitude que adjectivou de responsável, na expectativa de que, mais30

uma vez, a CDU demonstre que o PS está errado, tanto ao nível da execução das GOP,
como ao nível da execução do OM. Acrescentou que o compromisso do PS é de que
saberão ser exigentes na execução do OM e das GOP, e que assumem esse compromisso
apenas com uma parte, que são os cidadãos e as cidadãs do Concelho de Peniche.

35
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Vítor Mamede (PS):
Disse que lhe parece, hoje, evidente que as políticas do “bairro social” foram

úteis em determinada altura, era a solução que existia nessa altura, mas que em muitos
casos se revelaram erradas. Que existe, actualmente, um conjunto significativo de
situações, ao nível do país, que revela que, de facto, não é o melhor caminho para se5

apoiar socialmente as famílias carenciadas. Que existem hoje novas políticas sociais de
apoio à habitação que não passam pelo bairro social. Acrescentou que é hoje mais do
que evidente que colocar as pessoas em bairros sociais é, de algum modo, por sobre elas
um estigma, e portanto, é considerado que deve ser evitado. Solicitou que a Câmara
reflicta sobre esta questão da construção de novos bairros sociais, porque se trata de10

investimentos avultados, que não lhe parecem o melhor caminho. Terminou este
assunto dizendo que se a construção de bairros sociais não lhe parece correcta, o que
ouviu falar sobre o Bairro do Calvário lhe parece uma coisa aterradora, que no espaço
onde existem casas térreas se pretenda triplicar o número de habitantes, isso parece-lhe
uma coisa terrível. Pensa que a Câmara não irá cometer esse erro.15

Disse que procurou no OM duas das bandeiras da CDU, quando ele era
vereador, e que eram motivo para a CDU votar contra os orçamentos de então: a
recuperação do edifício onde funcionou “O Traquinas” e o centro de recolha de
animais. Pensava ele, seis anos passados, que eram situações que estavam em vias de se
resolverem. Manifestou a sua admiração por ter constatado que ambas têm verbas20

residuais e disse que são daquelas actividades que estão no OM só para encher.
Perguntou se estes equipamentos deixaram de ser prioritários para a CDU e, se
deixaram, porquê.

Cristina Leitão (PSD):25

Disse que há duas coisas que a preocupam quando olha para as GOP. A
primeira é a questão do emprego nas camadas mais jovens. Que é sabido que o
desenvolvimento local passa hoje pela necessidade das autarquias e das empresas em
atrair camadas jovens e qualificadas. Que os jovens são atraídos pela presença de certas
actividades económicas que os possam empregar, pela variedade de mercado de30

emprego, pela qualidade urbana, pela presença de equipamentos colectivos, públicos
ou privados, de alto nível e pela imagem dos territórios. Que estas são as condições que
os jovens procuram para viver e para trabalhar e Peniche não as oferece, não tendo as
GOP sido orientadas nesse sentido. Apelou para que, no futuro, se olhe para os mais
jovens e para os que procuram emprego.35
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A outra questão que a preocupa é a habitação social. Disse que a habitação
social não é fazer mais bairros sociais da forma como têm sido feitos até agora, o que a
Magna Carta também diz, que o cenário sustentável é aquele que prevê a eliminação
progressiva dos bairros sociais existentes, com a instalação dos residentes de forma
equilibrada pelo Concelho. Considera desajustado o aumento do número de fogos em5

zonas com características sociais, a construção de novos bairros sociais aparece prevista
no cenário à portuguesa e representa a forma desajustada de pensar a habitação como
se fazia em Portugal nos anos 70 e 80. Leu o seguinte extracto de um compêndio sobre
novos compromissos urbanos, escrito por um senhor francês que ganhou um prémio de
urbanismo em 2009: «os bairros sociais fazem parte de uma quarta parte da população,10

que é verdadeiramente colocada a residir nos grandes grupos de habitação social, um
bom números dos seus habitantes vive quase preso nestes bairros, ainda que eles
estejam geralmente subequipados, frequentam pouco o centro da cidades e têm
dificuldades em se deslocar e aceder ao mercado de emprego». Defendeu que deve ser
utilizada a reabilitação urbana para criar habitação social, trazendo as pessoas para os15

centros urbanos, integrando-as junto das outras pessoas.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que estava à espera que os dois grupos da oposição olhassem para estes

documentos e viessem cortar o que entendessem que era supérfluo. Percebeu que, no20

essencial, o supérfluo é a habitação social.
Referiu que o que está previsto para a habitação social, e que está a ser

trabalhado já há algum tempo, tem a ver com a recuperação dos Bairros Fernão
Magalhães e do Vale Verde e do Edifício Coosofi, sem construção de novos fogos, e com
o Bairro do Calvário. Que o Bairro do Calvário tem características próprias e que os25

seus habitantes são, actualmente, pessoas idosas, com origem na pesca e nas conservas.
Disse que um dos problemas gravíssimos do Concelho é as pessoas viverem

pressas, não à habitação social, mas aos baixos salários.
Defendeu que, na altura certa, a Câmara deverá analisar qual o índice de

construção mais adequado ao momento porque, neste momento, ainda não se pode30

dizer o que vai ser feito porque ainda está a ser estudado.
Disse que foram cometidos alguns erros ao nível da habitação social, que o

ideal, provavelmente, seria a integração de muitas destas famílias em outras zonas,
provavelmente no centro histórico. Interrogou-se sobre quem são os proprietários do
centro histórico e que intervenções é que pretendem fazer nesse espaço e como é que se35
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faria a adaptação de baixos salários e de reformas de miséria a esta situação.
Referiu que no Bairro do Calvário existem cerca de 130 famílias, mas, para além

destas, existem outras com necessidade de habitação. Disse que o grande problema que
lhe é colocado sistematicamente pelos seus fregueses é a falta de habitação.

Lembrou que, até há pouco tempo, a história de Peniche quase se resumia às5

pescas e às conservas e que, nos momentos mais favoráveis para se intervir, não se
interveio, particularmente com a entrada de Portugal na CEE. Que na mesma altura
também não se interveio contra os erros que foram cometidos em relação à pesca.
Considera que a situação não foi invertida e não foram tomadas medidas, que
continuam por tomar. Acha que as medidas que foram tomadas, no essencial, foram10

erradas, porque não se vai às questões estruturais nem se tem uma perspectiva de
futuro para as pescas.

Relativamente às conservas disse que, felizmente, ainda existem algumas
fábricas, com algumas centenas de postos de trabalho, mas a verdade é que grande
parte dos salários dessas empresas são salários muito baixos e que não dão hipótese15

para pagar uma renda de casa nos valores que estão a ser praticados, de cerca de
trezentos euros por um anexo.

Referiu que se os investidores estão a deixar de investir nos negócios que eram
rentáveis, porque estão à defesa. Perguntou como é que se vai convencer alguém a
investir em Peniche quando as pessoas não querem investir em Peniche nem em lado20

nenhum, excepto quando os municípios têm terrenos para oferecer gratuitamente, o que
não acontece em Peniche. Parece-lhe que poderia ter sido no tempo em que o PSD
esteve na presidência da Câmara que esse problema poderia ter sido resolvido, se
tivesse havido capacidade para abordar o Vale do Grou de uma perspectiva diferente,
em termos de aquisição daqueles terrenos, que daria hoje um desenvolvimento25

industrial diferente ao Concelho.
Disse que existem concelhos que aparentemente desenvolvem uma grande

actividade e que puxam muitos interesses e investimentos para o seu concelho mas que
ao nível de criação de postos de trabalho pouco representa.

Disse que, provavelmente, quando estava na bancada da oposição também não30

o fazia, mas que seria mais interessante que, ao analisarem estes documentos, os
membros do PS e do PSD conseguissem trazer coisas que fossem objectivas e
construtivas e pudessem ser encaradas de uma forma séria, porque há coisas que são
ditas na Assembleia que acabam por cair numa certa demagogia, porque acabam por
não ser concretizadas.35
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Defendeu que todos têm o dever de saber ouvir e de registar aquilo que pode
ser aproveitado e que isso se pode reflectir nos próximos documentos da Câmara, se se
entender que são contributos positivos.

Em relação à questão da votação do OM, referiu que foi dito que, quando o PS
estava na presidência da Câmara, a CDU votava sempre contra estes documentos. Disse5

que não é verdade. Ele próprio e o então presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-
Rei, actual vice-presidente da Câmara, votaram uma vez a favor e abstiveram-se duas
vezes. Foi também dito que o voto contra tinha como argumento o centro de recolha de
animais, o que também não é verdade, se votaram contra foi uma vez.

Disse que as boxes para os animais que estão instaladas nos armazéns10

municipais deveriam de ter sido, pelo menos, alteradas, porque estão construídas
abaixo do solo e sofrem inundações. Defendeu que está na altura de se construir outras
boxes, temporárias, acima do nível do solo e voltadas para o sol, não na sombra, como
estão as actuais.

15

José Amador (CDU):
Disse que se trata de umas GOP e de um OM realistas, que são um instrumento

essencial para qualquer organização e, com uma vista de olhos ligeira, se pode concluir
que se irão realizar grandes obras, como a recuperação do fosso das muralhas, a
construção do CAR Surf e a remodelação do Centro Coordenador de Transportes, todas20

obras importantes para Peniche, não se realizarão todas as obras que a CDU gostaria,
mas todos sabem os motivos porque não se realizam mais obras.

Lembrou que a Câmara, mesmo com o orçamento cortado por parte do poder
central, não reduziu o valor das transferências para as freguesias, o que orgulha a
bancada da CDU.25

Disse que o senhor Carlos Santana é normalmente o “bota abaixo”, mas que
compreende o papel da oposição porque também já esteve nessa posição. Referiu que o
senhor Carlos Santana disse que o Concelho de Peniche está pior em tudo, mas não é
isso que ele ouve, há coisas que melhoraram, como a entrada de Peniche. Que fala
permanentemente no turismo de “pé descalço”, mas são essas pessoas que fazem com30

que os restaurantes e supermercados tenham clientes, e que desenvolvem a terra, não é
aquele turismo que vem para os hotéis, com tudo pago.

Disse que o senhor Tiago Gonçalves diz que este é o sexto orçamento da CDU e
que são todos sempre mais do mesmo. Lembrou que pelos primeiros quatro a CDU já
foi julgada pelos eleitores e a sua bancada engordou, enquanto a bancada do PS35
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emagreceu.
Defendeu que não deve ser a Câmara a gerir os empregos, isso depende da

iniciativa privada, a Câmara apenas deve dar condições a quem quer investir, e o
exemplo disso é o Modelo. Disse que o PSD que tanto fala da iniciativa privada queria
que fosse a Câmara a fazer as empresas todas e a resolver o problema do emprego. Que5

o PSD e o PS, ao longo dos últimos 34 anos, deram cabo do país, que, nesta altura,
caminha para números assustadores e loucos, sendo o que aí vem ainda pior. Defendeu
que a Câmara apenas deve dar condições aos investidores. Disse que gostaria de saber
se há casos concretos de alguém que queira investir e que a Câmara tenha colocado
obstáculos. Não conhece esses casos concretos, pelo contrário, o que conhece é que a10

Câmara tem criado condições para que todos aqueles que querem possam investir, pelo
que está com a consciência tranquila.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que as GOP e o OM são documentos muito sérios e que vão viabilizar, em15

2011, a concretização de muitas iniciativas, muitos investimentos que estão em
desenvolvimento e que foram conquistados a pulso, não apareceram do céu aos
trambolhões. Investimentos que contemplam as questões associadas ao mar, à
regeneração urbana e também questões de inovação e de carácter social. Apesar de, em
termos acumulados, até ao final de 2011, por força do incumprimento Lei da Finanças20

Locais, o Município ir deixar de receber quase dois milhões de euros. Salientou que não
há milagres e, por isso, considera que estes documentos vêm optimizar tudo aquilo que
está ao alcance da Câmara.

Referiu que a dimensão social tem sido uma constante no trabalho do
executivo. Que existe alguma incompreensão ou desconhecimento ou então, tal como o25

senhor Ademar Marques dizia, este não é o OM do PSD. A dimensão social não pode
ser analisada exclusivamente naquilo que são as GOP para um ano, o que é a realidade
social do Concelho de Peniche não tem comparação com outros concelhos e tem muito a
ver com as questões da estrutura da propriedade, da política de solos, com o abandono
escolar precoce, com o insucesso escolar, etc., que são a consequência de um modelo de30

desenvolvimento por que Peniche passou. Não quer analisar quem é responsável por
esse modelo de desenvolvimento, quer analisar aquilo que é a situação objectiva de
grande assimetria social entre a zona urbana e a zona rural do Concelho de Peniche.
Aquilo que são as competências, que são um capital, que uns têm, outros não têm e
outros têm assim, assim. Competências pessoais e sociais, que julga que todos35
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reconhecem, que se expressam no número de casos ao nível de habitação. Ao nível de
habitação social Peniche é um concelho particular, quase que é a cidade dos anexos,
todos têm essa consciência. No trabalho de base que foi desenvolvido para a
candidatura ao Prohabita, que pode ser consultado, pode constatar-se que a realidade
de Peniche não tem comparação. Quando se diz que estamos acima daquilo que5

eventualmente existe noutros concelhos, está a comparar-se realidades objectivas
diferentes. Sente que a Câmara Municipal tem dado condições para que se possa
inverter essa tendência. É um esforço que tem vindo a ser reconhecido por muita gente
que tem acompanhado no terreno essas mesmas intervenções.

Disse que a pobreza não é uma questão circunstancial, não é uma coisa de10

agora, parece-lhe que, de repente, toda a gente descobriu que há uma questão de
pobreza. Peniche tem essa situação de há muito tempo, e há a necessidade de a inverter,
obviamente com programas que tenham a ver com as intervenções ao nível social, que o
executivo da CDU tem feito, não se substituindo a ninguém. É importante que a
cidadania e iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, possam intervir para15

amenizar a situação e completar a rede social, espaço por excelência onde essas
entidades estão. Os que estão preocupados por uma eventual substituição por parte do
Município, que ele disse não considerar, relativamente à intervenção das IPSS, há um
espaço onde essas matérias podem ser ainda mais trabalhadas em termos operativos.
Reconhece nas IPSS do Concelho um grande trabalho e, na medida em que do ponto de20

vista financeiro seja possível, há um acompanhamento e estímulo do Município.
Peniche é, provavelmente, dos concelhos onde a rede social, a CPCJ, o GIP e o Gabinete
de Empreendedorismo melhor funcionam e têm criado condições para despoletar e
apoiar quem necessita, trabalho que continuará a ser feito.

Disse que as questões associadas ao mar também foram aqui referidas e,25

nalguns casos, mal interpretadas, mais uma vez talvez por desconhecimento ou não
acompanhamento. Que Peniche tem sido dos municípios que mais tem protagonizado
aquilo que são as valias que o mar tem. Salientou que não descobriu o mar agora, as
questões do mar têm estado sempre presentes e têm sido valorizadas, desde o início do
primeiro mandato. Frisou que quando um Presidente da República vem a Peniche e30

reconhece a atitude inovadora da Câmara, julga que não o fez por favor ao “Tozé” ou à
CDU.

Afirmou que é independente, que quando quiserem falar do PCP falem do PCP,
quando quiserem falar dos independentes no quadro da CDU falem. Sente-se muito
bem onde está e quer continuar com todos os seus companheiros.35
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Referiu que o Município de Peniche tem parceiros e, por isso, lhe parece que o
senhor Carlos Santana tem alguma insuficiente informação, relativamente aquilo que
tem sido a hiper-articulação do Município de Peniche com o Instituto Politécnico de
Leiria, que se tem traduzido em coisas que considera fantásticas, como por exemplo a
Semana Tanto Mar, que foi extremamente envolvente e foi ela própria promotora e deu5

visibilidade àquilo que é feito em Peniche nas áreas do turismo, da qualificação, das
biotecnologias, etc. A Câmara Municipal está num ponto de relacionamento com a
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar que é uma garantia de que também
por aí há um incremento na actividade económica e o enquadramento para os jovens
que sejam empreendedores e que querem assumir, eventualmente, os seus riscos e que10

entendam que vale a pena apostar em Peniche.
Disse que Peniche não tem enquadramento para todos, mas sente que o

enquadramento que o executivo tem dado é estimulador da juventude para essas
formas inovadoras associadas ao mar. Que o executivo tem dado às empresas que
querem investir um grande acolhimento aos seus projectos. Deu como exemplo o15

investimento ao nível da energia das ondas, que em Junho ou Julho terá as primeiras
plataformas pré-comerciais instaladas, projecto que, por vezes, é olhado de uma forma
de soslaio, mas que tem um efeito multiplicador nas actividades locais, quer sejam ao
nível das actividades associadas aos serviços de mergulho profissional, quer na área da
construção e reparação naval.20

Referiu que os protocolos e a visibilidade que Peniche tem relativamente ao mar
são em si uma condição para o aparecimento de quem queira investir, a Câmara não se
pode substituir aos investidores privados, mas sim dar condições de atractividade para
o nosso Concelho.

Disse julgar que o senhor Ademar Marques subvalorizou, a seu ver de forma25

politicamente errada, o monumento aos ex-combatentes, que se pretende concretizar
em 2011. É um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o Núcleo dos ex-
Combatentes e não será cerceado, na medida em que se trata de um trabalho que vem
de trás. O facto de ser contemplado este ano é o corolário de uma relação directa com os
ex-combatentes e os seus representantes.30

Disse ao senhor Carlos Santana que não se trata de um pólo académico,
lembrando que tem um nome: Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e que a
interligação existe. Tem um interlocutor permanente no Município de Peniche, que é o
Dr. Rodolfo Veríssimo, e um interlocutor permanente na ESTM, que é o Doutor Sérgio
Leandro, para além do seu envolvimento pessoal.35
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Disse ao senhor Rui Santos que o carinho com que tratam os bilros é um carinho
merecido. Lembrou que há poucos dias houve a oportunidade de merecer da parte do
Senhor Presidente da República um destaque à Renda de Bilros, que contribuiu para
uma grande visibilidade de Peniche e das suas artesãs, e é consequência também do
trabalho que tem vindo a ser feito de forma crescente e consolidada neste domínio. O5

facto de haver acções que percorreram as escolas do Concelho e a interessantíssima
mostra com participação internacional, que em 2011 vai ver coroada com duas
geminações, com Novredate e Camarinhas, é o corolário dessa grande atenção. Mais do
que só o carinho e afecto para com as pessoa, é o carinho para com a nossa identidade e
pela nossa tradição.10

Informou que a Câmara está empenhada em encontrar meios financeiros, no
quadro europeu, para dar uma dimensão ainda maior às intervenções que quer fazer na
área das rendas de bilros. O número de crianças que têm vindo a tomar contacto com a
renda de bilros e que depois se vão fixando gradativamente, são um bom sinal neste
domínio.15

Disse querer registar positivamente o sentimento de responsabilidade
manifestado pelo senhor Tiago Gonçalves em nome do PS, que está sintonizado com
aquilo que é o sentimento e o grande empenho que todos têm tido ao longo do tempo
ao nível das responsabilidades de cada um, que é um trabalho para a comunidade e
acima dos interesses pessoais.20

Lembrou que o projecto do Médão/Supertubos foi imposto, à época, pela
CCDR, que dizia que tinha um projecto para intervenção no âmbito do Plano de Praia
Médão/Supertubos. Rapidamente se evidenciou que esse projecto não seguiu aquilo
que eram as sugestão do Município, na perspectiva do que são os usos actuais e os usos
futuros daquele espaço. Para além de que, por força das maiores exigências ao nível dos25

projectos, quer na sua coordenação e execução, quer ao nível da diversidade, se
mostrou que era insuficiente. O tempo em que a Câmara acolheu esta possibilidade não
é o mesmo de hoje, por isso, está a trabalhar com a ARH Tejo no sentido de olhar para
aquele projecto de modo a que o grau de auto-financiamento que o Município possa vir
a ter seja diferente, condição que se não for satisfeita poderá implicar uma forma30

diferente para aquele projecto.
Sobre o planeamento e o ordenamento do território, disse que não enjeita aquilo

que são as suas responsabilidades nessa matéria, mas tem havido sucessivas alterações
legislativas nesse domínio. Que se Está neste momento a iniciar a utilização de uma
cartografia que ainda não está homologada, mas que se espera que seja homologada35
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pelo IGC no primeiro semestre de 2011. Espera ter no final do mandato um salto
qualitativo ao nível da execução dos planos de pormenor, caso não haja percalços
alheios ao Município, como alterações legislativas.

Terminou frisando que as GOP para 2011 vão viabilizar coisas muito
interessantes que serão indutoras do desenvolvimento económico e, consequentemente,5

social. Deu como exemplo da concretização da primeira fase da recuperação do fosso
das muralhas, o poder ter-se tudo em condições para que, em 2012, se inicie a segunda
fase, e no, último trimestre, o CAR Surf, que é indutor das questões de inovação e do
empreendedorismo jovem. Salientou que em matéria de política social de habitação, no
ano de 2011 concretizar-se-ão coisas que são necessárias ao nível da realização da10

reabilitação dos bairros, que nunca foram olhados e não foram concluídos, por ausência
de equipamentos e de espaços onde se goste de viver, esse vai ser um dos objectivos
para este ano, para além de, até ao final do ano, poder estar concluído o que pode vir a
ser o início da reabilitação do Bairro do Calvário, para que possa ter mais habitação e
mais digna e integrada.15

Paulo Balau (PSD):
Disse que o terreno actualmente destinado à feira mensal se pressuponha para a

instalação de um nicho de empresas, para fomentar o empreendedorismo dos jovens.
Perguntou o que pensa o Gabinete de Empreendedorismo relativamente à criação de20

um nicho de empresas e em que sítio pensa localiza-lo, uma vez que o espaço que lhe
estava destinado já está ocupado.

Relativamente ao Prohabita, disse que é um projecto que tem a ver com as
opções de cada um, que são legítimas, mas o discurso da CDU está a mudar. Lembrou
que na campanha eleitoral eram dezanove milhões de euros para o Prohabita e disse25

que agora são pequenas verbas e “obras circunstanciais”. Parece-lhe que “a mão está a
ser emendada”, e ainda bem, a seu ver. Entende que a habitação social tem de ser vista
numa perspectiva dinâmica, ou seja, não deve ser entendida como uma habitação para a
vida. Pensa que as pessoas devem de ser ajudadas a poder adquirir a sua própria casa
ou a arrendar uma sem ser através de apoio social.30

Disse que o senhor José Amador tem razão quando diz que o povo votou e deu
a maioria à CDU, para gerir, ou ingerir, o Concelho, mas o eleitorado votou pelas
promessas que foram feitas, e uma delas foi a de habitação social para todos, com o
Prohabita, mas, pelos valores apresentados, parece-lhe que essa promessa não vai ser
cumprida.35
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Tiago Gonçalves (PS):
Disse que a bancada da CDU, se calhar, não esteve atenta à intervenção inicial.

Que ninguém da bancada do PS defendeu que a habitação social era supérflua ou
outros comentários que ouviu acerca da intervenção. Que foi uma questão de falta de5

atenção com certeza, porque o PS disse noutros fóruns, e não há problema em voltar a
afirmar, que a recuperação dos bairros sociais que são propriedade do Município de
Peniche é uma responsabilidade da Autarquia, e nesse âmbito PS e CDU estão de
acordo. Em relação à construção de nova habitação social há que ponderar essas
questões quando for o momento. Em relação ao Prohabita, disse que não se pode falar10

muito acerca desse projecto, por um motivo muito simples, a génese da candidatura não
precedeu o debate democrático que era necessário, e isto tem de ser admitido. Não é
enviar a candidatura e depois submetê-la ao conhecimento dos membros que faziam
parte do executivo anterior. À CDU compete assumir a sua responsabilidade no debate
que não existiu acerca deste projecto. Não se pode esquecer que a CDU tem uma15

maioria na Câmara, mas não tem maioria na Assembleia Municipal, e ao quererem
atalhar caminho e não fazendo um debate pode sujeitar-se a outras consequências
futuras, mas isso faz parte do jogo democrático, porque o PS está na Assembleia
Municipal com a mesma legitimidade que a CDU.

Sobre o Vale do Grou, disse que quem viabilizou o PDM e a forma como ele foi20

elaborado, foi a CDU, sob proposta do PSD.
Em relação à intervenção do senhor José Amador, perguntou qual foi o

julgamento que a CDU teve de 1976 a 2005, neste Concelho. Disse que já não é a
primeira vez que ouve o senhor José Amador falar sobre a largura bancada do PS.
Lembrou que a bancada da CDU só cresceu em 2005. Que conhece muita gente com25

mau perder, nunca tinha visto ninguém com tanto mau ganhar. Disse que o panorama
nacional também não é nada positivo à CDU; que o PS já teve a honra e a oportunidade,
da parte dos portugueses, de poder governar o país, varias vezes, a CDU ainda não
teve.

Pediu ao senhor Presidente da Câmara que explicasse, bem explicado, como30

foram calculados os dois milhões de euros de quebras de transferências. Disse que o
país e o Município estão com quebra de receitas, no entanto, o Governo aumentou a
comparticipação para as principais obras até 80%, a obra de recuperação do fosso das
muralhas custa cerca de três milhões de euros, o Município apenas tem de lá colocar
10%, são trezentos mil euros. Existindo mais projectos que vão obter uma alteração no35
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co-financiamento. Salientou que pode haver uma quebra de um lado, mas também há
uma compensação no outro. Solicitou uma resposta do senhor Presidente da Câmara.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Disse que o capítulo dedicado à agricultura nas GOP dá para rir, porque sendo5

o Concelho de Peniche uma grande parte rural e onde a agricultura não está tão assim
tão mal, apenas lá vê três linhas: a manutenção de caminhos rurais, a Mostra Agrícola
do Concelho de Peniche e a contribuição para a certificação de produtos e criação de
marcas de frutas e hortícolas do Oeste. Leu as últimas cinco linhas do capítulo, que se
reproduzem: «Durante os anos transactos, o Município acompanhou a criação do10

Grupo de Acção Local, cuja gestão e funcionamento são assegurados pela Associação
Leader Oeste (da qual o município é associado) e que permitirá apoiar, a partir de 2011,
diversos projectos e iniciativas ligadas à agricultura e a outras actividades de carácter
rural, desenvolvidas na Freguesia de Serra d’El-Rei, a única do concelho de Peniche
considerada predominantemente rural para efeitos de aplicação de fundos do15

PRODER.»
Disse que teve, há quinze dias, numa reunião, em que estava representada a

Leader Oeste, e quando perguntou porque não estava presente a Freguesia de Serra
d'El-Rei o representante da Leader Oeste respondeu-lhe que a Serra d'El-Rei não tinha
cabimento naquela reunião. As GOP dão-lhe a sensação de que o PRODER só pode ser20

aplicado na Freguesia de Serra d'El-Rei, que é a freguesia rural que menos produz, as
freguesias rurais que mais produzem são Atouguia da Baleia e Ferrel. Disse ficar
perplexo por não ver no documento as freguesias de Atouguia da Baleia e Ferrel,
porque também têm cabimento no PRODER, segundo o que lhe disse o representante
da Leader Oeste na referida reunião. Referiu que os membros da Assembleia Municipal25

falam sempre em Peniche e esquecem que Peniche é a sede do Concelho mas há
também a parte rural que, nesta altura, até está a produzir mais do que a própria
cidade. Prova disso é a falta de mão-de-obra que se sente na zona rural em contraponto
com o desemprego na cidade. Disse que ao contrário do que acontecia antigamente, em
que os desempregados rurais procuravam emprego na cidade, actualmente os30

desempregados da cidade não procuram emprego na zona rural.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que o programa PRODER define que só fazem parte integrante como

zonas determinantes as freguesias que não são litorânias, ou seja, freguesias rurais que35
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não têm contacto com o mar. Que, por definição, no Concelho de Peniche, a única
freguesia que cabe directamente dentro do PRODER é a de Serra d'El-Rei, isto não quer
dizer que seja a que produz mais.

Américo Gonçalves (PS):5

Disse ao senhor José Amador que já o viu dar tanta “porrada” nos
hipermercados que nunca pensou que ele se pusesse agora ao lado da Sonae.

Sobre as GOP, que considerou copiadas dos anos anteriores, perguntou se a
requalificação prevista para o mercado irá criar espaço para colocar lá dentro os ciganos
que estão do lado de fora do mercado. Disse que a Assembleia Municipal aprovou um10

regulamento que não valeu de nada.
Lamentou que existam apenas duas páginas nas GOP dedicadas à educação e

que se empurre para o Conselho Municipal de Educação apenas com o plano de
actividades que lá está.

Disse que o projecto que está previsto para Atouguia da Baleia não é o da15

filosofia da educação para este país e o tempo irá mostrar que separar os alunos de uma
escola mãe, que já existe, para fazer um edifício que vai custar três vezes mais, se chegar
a ser concretizado, o que tem dúvidas, não é o melhor para Atouguia da Baleia.

Por último, disse que o que gostaria de ver nas GOP, e que se cumprisse, era
que o Município irá pagar a quem deve. Que não gostaria de continuar a ouvir na via20

pública que o Município tem dívidas a fornecedores com mais de um ano. Sugeriu que
a Assembleia Municipal reflicta, atendendo aos tempos que se atravessa, como poderá
resolver o problema dos que têm os pagamentos em atraso.

Ademar Marques (PSD):25

Disse que há uma realidade social que tem de ser trabalhada, mas o que o
senhor Presidente da Câmara disse sobre necessidade de inversão, na sua opinião, não
está a acontecer. Entende que a inversão é feita pela criação de emprego e a Câmara tem
de atrair mais investimento, tem de aceitar os investidores que vêm ter consigo e lhe
dizem “eu quero investir aqui”. Disse que o senhor José António Amador afirmou que30

não conhecia caso nenhum, mas ele conhece e não quer dizer nomes. Sugeriu ao senhor
José Amador que pergunte à Câmara, que lhe poderá dizer que investidores vieram cá e
a quem é que disse “não queremos os vossos projectos”, por variados motivos, alguns,
se calhar, com cabimento, outros não. Referiu que há casos em que podia ter havido
investimentos, e, infelizmente, não houve, porque a Câmara tem outras ideias para o35
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Concelho. São essas situações que impedem a inversão que, na sua opinião, deveria de
existir.

Sobre o monumento aos ex-combatentes, referiu que, como já tinha dito na sua
intervenção anterior, acha que todas as homenagens são devidas aos ex-combatentes,
porque deram a vida ou lutaram pela pátria. A questão é que, no ano mais difícil de5

contenção para o Concelho, parece-lhe que vinte mil euros para um monumento, que
não tem dúvida de que é merecido, não é a melhor homenagem. A melhor homenagem
seria injectar este dinheiro no Concelho, porque o Concelho precisa de se desenvolver, e
acha que os ex-combatentes e as suas famílias compreenderiam.

10

José Amador (CDU):
Disse que em relação ao Modelo e ao facto de ser um defensor do Modelo, o

senhor Américo Gonçalves o conhece mal, se o conhecesse bem tinha estado com
atenção às intervenções que ele faz sobre o Modelo e sobre o que ele preconiza, quem
ouviu mal foi o senhor Américo Gonçalves.15

Relativamente à intervenção do senhor Tiago Gonçalves, disse que a CDU já
teve grandes votações em Peniche, algumas até à frente do PS, e que sente um certo
orgulho. Compreende que o senhor Tiago Gonçalves esteja nervoso por querer ter mais
gente e não ter, mas foi o eleitorado que os julgou e é o eleitorado que tem de resolver
esse problema, espera que a bancada do PS ainda emagreça mais. A nível nacional não20

se prenuncia, prenuncia-se é sobre o OM e as GOP, que vai votar favoravelmente, por
considerar que são bons documentos. Acrescentou que quem tem governado o país é o
PS e que o resultado está à vista, um país à beira da bancarrota, com os maiores índices
de pobreza e de desemprego, com toda a gente a reclamar. Disse que essas são as
bandeiras do PS, que a CDU não quer.25

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que, relativamente às questões de agradecer ou não agradecer ao

Governo, a sua postura, como Presidente da Câmara, e a dos restantes membros da
Câmara com funções executivas, no relacionamento institucional com o Senhor30

Presidente da República, com o Governo e com outras entidades tem sido
irrepreensível.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Disse que os dois milhões de euros referidos pelo senhor Presidente da Câmara,35
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para o período de 2006 a 2011, são o reflexo de não ter havido aumento nas
transferências em alguns anos e, simultaneamente, terem havido aumentos de encargos
do Município, nomeadamente nas percentagens sobre a massa salarial para a Caixa
Geral de Aposentações, porque a quota-parte do Município passou de 10% para 15%. O
valor passa dos novecentos mil euros para o período de 2006 a 2009, que somado ao5

efeito que os PEC tiveram, com a redução nas transferências em 2010 e 2011, chega ao
1,7 milhão de euros.

Disse, ainda, que o facto da percentagem das contrapartidas comunitárias ter
aumentado, por uma necessidade que o Governo tem de apresentar trabalho feito junto
de Bruxelas, não deve ser utilizado para equilibrar uma balança que resulta da10

aplicação das Lei das Finanças Locais, que foi por todos aprovada.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse ter ficado estupefacto por o novo líder dos PSD não ter reconhecido as

evidências, desde logo na descentralização para as freguesias, ao contrário do que o seu15

partido defende e tem feito a nível nacional. A Câmara Municipal de Peniche afirma-se
pelas freguesias e no apoio às freguesias, no qual a Freguesia de Atouguia da Baleia é
de facto uma freguesia valorizada por estas GOP.

Disse ao senhor Tiago Gonçalves que o PDM foi aprovado com os votos
favoráveis do PSD e da CDU e, por isso, com o seu próprio voto favorável. Tem orgulho20

nisso, porque, se não tivessem votado favoravelmente, não havia PDM nem
investimento na época, porque o PS tinha inviabilizado esse investimento.

Disse ao senhor Américo Gonçalves que os conteúdos não devem ser avaliados
pela dimensão mas sim pela qualidade, o único parágrafo que falta na educação é, sem
dúvida nenhuma, aquele que tem a ver com a contratualização de novas competências,25

porque o Governo ainda não fez o seu trabalho de casa.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foram as Grandes Opções do
Plano do Município de Peniche para 2011 aprovadas, por maioria, com treze votos a
favor, dos membros da CDU, sete votos contra, dos membros do PSD, exceptuando o30

senhor Carlos Silva, e sete abstenções, dos membros do PS e do senhor Carlos Silva.

Foi apresentada a seguinte declaração de voto:

«Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata sobre35
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as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2011
Tendo analisado as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara

Municipal de Peniche (CMP) para o ano de 2011, os Membros do Grupo Municipal do
Partido Social Democrata entendem não estarem reunidas condições mínimas para
votar favoravelmente o documento.5

Muito embora cumpra à CDU decidir o rumo que quer seguir, a
responsabilidade do PSD está em alertar para os erros graves que constituem algumas
dessas opções e aos perigos que constituem, sobretudo num momento tão difícil não só
para o Concelho de Peniche, mas para todo o país:

• A CMP não tem um projecto de futuro para o Concelho de Peniche.10

Apresenta ideias dispersas e descoordenadas, mas nada que constitua um rumo sério e
coerente para o Peniche do futuro.

• Não há investimento privado em Peniche e não há a iniciativa de o procurar.
É fundamental para o futuro do nosso Concelho que se crie emprego e riqueza, para
desenvolver a economia local, aproveitando os recursos únicos que temos ao dispor,15

nomeadamente ao nível turístico.
• Num momento de grave crise económica e de corte de verbas para as

autarquias, não se compreende que não tenha sido feito uma séria reavaliação das
necessidades, de maneira a ganhar eficiência e a concentrar esforços naquilo que é
realmente fundamental para Peniche.20

• Peniche continua sem um único plano de ordenamento aprovado, pese
embora o facto de o actual Presidente da CMP ter alertado, quando era vereador da
oposição, para o seu carácter fundamental ao desenvolvimento. É, de facto,
fundamental concentrar esforços nesse sentido.

• A CMP deve equacionar transferir competências na área social para as25

instituições especialmente vocacionadas para essas actividades e não procurar
substituir-se às instituições.

• É incompreensível, por exemplo, que num ano de dificuldades económicas, se
gastem €20.000 (vinte mil euros) num monumento aos Antigos Combatentes. O PSD
entende que são justíssimas as homenagens aos que deram a vida pela defesa da nossa30

Pátria; entende, contudo, que num momento difícil como aquele que atravessamos, a
CMP deve ter outras prioridades.

• As dívidas a fornecedores continuam a crescer descontroladamente, tendo
mais que duplicado na gestão da CDU. São neste momento superiores a €7.000.000 (sete
milhões de euros).35
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• O documento do Orçamento – rico em criatividade financeira de projectar
receitas que não vão existir, que a CDU insiste em qualificar como normal ‘porque os
outros também fazem assim’ – não tem credibilidade, pelo falhanço das execuções
orçamentais passadas e não responde aos problemas sérios que a CMP enfrenta.

Por estas razões e outras mais, os Deputados Municipais abaixo assinados,5

preocupados com o futuro do Concelho de Peniche, votam contra as propostas de
Grandes Opções do Plano e de Orçamento para 2011 apresentadas pela Câmara
Municipal de Peniche, querendo com este voto alertar para a necessidade de encontrar
um caminho seguro para que Peniche possa ter um futuro com crescimento económico
que se traduza na criação de postos de trabalho.10

Peniche, 22 de Dezembro de 2010
Carlos Santana, Vítor Marques, Cristina Leitão, José Leitão, Ademar Vala

Marques, Paulo Balau, Rui Maia Santos.» [sic]

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE15

ORÇAMENTO PARA 2011:

Passando a Assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

20

Carlos Santana (PSD):
Considerando as palavras do senhor José Amador, que classificou as GOP e o

OM como realistas, perguntou se se trata de uma realidade virtual. Disse que o
Orçamento do Município para 2010, que também era realista, em 9 de Dezembro
corrente, estava com uma execução de 48% nas receitas e 80% para as despesas, ou seja,25

quinze milhões de euros de receita e vinte e cinco milhões de euros de despesas. Que o
mais grave é que se parte novamente de um orçamento que não foi executado na sua
plenitude, pelo contrário, que tem um prejuízo de, pelo menos, dez milhões de euros.
Considerando que o OM para 2010 era de trinta e um milhões de euros e que o OM para
2011 é de trinta milhões, perguntou como é que se vai poupar um milhão de euros.30

Disse que a Câmara deve governar o Município como cada um governa a sua
própria casa, que quem gere tem de saber o que faz, e que este OM é um descalabro.
Que se já no outro orçamento desapareceram dezassete milhões de euros, que são os
dez milhões de euros de 2010 mais os sete milhões de euros que já vinham de anos
anteriores, então para o ano vai ser a mesma coisa, agravado com a crise.35
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Perguntou como é que o Município vai conseguir arrecadar trinta milhões de
euros de receitas em 2011, quando em 2010 só conseguiu quinze milhões de euros de
receitas.

Perguntou se o senhor Henrique Bertino, quando fala de ordenados miseráveis,
se está a lembrar da Cooperativa dos Pescadores, das cooperativas de barcos ou do5

próprio barco do senhor Henrique, que devem de praticar ordenados de mil ou dois mil
euros por mês aos seus trabalhadores. Disse que a realidade do que se passa em Peniche
é também o grande problema da economia, que gosta da liberdade no campo
económico, mas o problema da economia é que quanto mais miserável for o espectro
social, mais as empresas utilizam essa debilidade. Se temos um Concelho que tem10

dificuldades na capacidade de pessoas com habilitações para determinadas áreas e com
um espectro social muito baixo, é evidente que as empresas irão praticar salários mais
baixos. Deu o exemplo de empresas conserveiras, que implantadas noutros concelhos,
praticam salários mais elevados. Apelou a que não se continue com um Concelho
debilitado económica e socialmente, pelo contrário, quanto mais potencialidade houver15

na oferta de emprego, mais os empregadores têm tendência a aumentar os ordenados
dos seus trabalhadores. Disse que a maior dependência da actividade laboral em
Peniche é o funcionalismo público e os serviços e que as GOP não alavancam nada.

Considerando que o Município vai ser afectado pelos cortes nas transferências
governamentais e mantém as mesmas despesas, perguntou onde está o esforço que nas20

GOP dizem que se vai fazer.
Disse que a gestão da subsidiodependência está plasmada no OM, são gastos e

gastos sem se saber de onde vem a receita. Perguntou como é que se vai conseguir uma
receita de trinta milhões de euros.

25

Vítor Mamede (PS):
Disse que o OM é fictício, porque assenta em previsões de receita que não são

realizáveis, o que vai originar que, se este ano houve empresas que durante todo o ano
não viram a Câmara pagar-lhe nem um euro da dívida, em 2011 acontecerá o mesmo.
Referiu que seria bom que o executivo se lembrasse que ao acumular dívida às30

empresas em cima daquela que já tem, e este OM vai originar que a subida da dívida
pode gerar situações de rotura em algumas das pequenas empresas em questão.

Rui Santos (PSD):
Disse que no ano passado se falou no orçamento dos três efes, e este ano temos35
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o orçamento dos seis efes, que são os três do ano passado mais os três deste ano. Já foi
referido que não vai ser possível arrecadar a receita prevista, mas, pelas palavras do
senhor Vereador Jorge Abrantes, numa intervenção de ontem, não é um grande
problema, porque se nos outros concelhos esta é uma prática corrente, Peniche também
pode manter essa prática como normal e não parece que seja grande problema.5

Partindo do princípio de que o OM é verdadeiro e que a receita prevista vai ser
toda arrecada, perguntou ao senhor Presidente da Câmara onde será o corte de um
milhão de euros previsto a menos, relativamente ao orçamento de 2010, se será na
despesa corrente ou de capital e se haverá investimentos que irão deixar de ser feitos.

10

Tiago Gonçalves (PS):
Colocou as seguintes questões:
- Como é possível que, com o contexto actual a nível económico, prever uma

receita em loteamentos e obras de 2,3 milhões de euros? Como é possível cumprir esta
meta?15

- Como é possível uma venda de bens de investimento de 4,5 milhões de euros?
- Considerando que a receita de IMI aumenta sempre relativamente à previsão,

se se vai de facto arrecadar os 3,3 milhões de euros em 2011?
- Considerando o mapa de pessoal proposto para aprovação, como é possível

que seja apresentada uma variação em menos 538 mil euros para despesas com pessoal?20

Disse, também, que havendo este desequilíbrio todo na execução entre a
despesa e a receita, como é óbvio, há uma questão grave, que é a quem é que o
Município vai dever para financiar a sua actividade corrente. Que nos últimos anos
tem-se assistido à fórmula da política de calote, em que, infelizmente, se coloca em
causa a actividade económica do Concelho, o que é preocupante. Frisou que se a alguns25

isto não preocupa para outros importa e importa bastante.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Referiu que, desde que acompanha a vida autárquica, este é o OM mais

aproximado com a realidade e que tem muitas saudades das análises que o senhor30

Vereador Jorge Abrantes fazia aos orçamentos enquanto membro da Assembleia
Municipal.

Disse que esteve a analisar as dívidas a fornecedores do Município. Que foi
referida a política do calote, mas a política do calote já vem de há muitos anos e deveria
de se fazer um estudo da política do calote. Acha uma irresponsabilidade dos membros35
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da Assembleia Municipal referirem que existem empresas que poderão estar em risco
de rotura por causa do Município não pagar as suas facturas. Pela análise que fez aos
documentos, admite que numa situação ou noutra a dívida do Município possa fazer
mossa em algumas empresas, mas não é com a dimensão que se está a tentar dar à
questão. Disse que quando se sabe que há uma empresa em risco se deve dizer ao5

vereador das finanças, para que este veja a situação. Afirmou que ele próprio não tem
problema em reconhecer que algumas pessoas, até de outras áreas políticas, que às
vezes estão com dificuldades em termos de pagamento da Câmara, lhe relatam o seu
caso e ele faz o que todos deveriam fazer, não vai falar com o Presidente da Câmara ou
com o Vice-Presidente, diz directamente ao vereador da área, ao senhor Jorge Abrantes,10

chama-lhe a atenção de que há um problema, qual a gravidade e o que se pode fazer.
Disse que há uma tendência dos fornecedores para fazerem desconto aos

clientes particulares de cerca de 20% ou 30%, as juntas de freguesia, que também pagam
a pronto pagamento ou a trinta dias, não conseguem obter descontos, apenas duas
empresas fazem descontos à sua freguesia, uma do Concelho de Peniche e outra de fora.15

Se algumas empresas, particularmente num sector, cobram ao Município mais 20% ou
30% do que cobram aos particulares, se calhar têm o valor mais do que suficiente para
aguentar a empresa durante um ano ou mais. Sugeriu àqueles que efectivamente estão
preocupados e conhecem situações concretas de empresas que estejam em situação de
rotura, que o digam ao responsável pelas finanças do Município.20

Paulo Balau (PSD):
Perguntou como é que se vai reduzir meio milhão de euros em despesas com o

pessoal sem se reduzir substancialmente o quadro de pessoal.
Disse que, pela intervenção do senhor Henrique Bertino, chegou à conclusão de25

que se paga a pedido na Câmara, já se sabia, mas agora ficou-se com a confirmação.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que a ausência de resposta do senhor Henrique Bertino, relativamente à

provocação que foi feita, foi extremamente sensata da sua parte. Que o papel que o30

senhor Henrique Bertino tem tido ao longo da sua vida tem sido irrepreensível,
relativamente à sua honestidade e à sua relação com as pessoas. Gostaria muito que
alguns que têm retirado ou que retiraram da actividade da fileira da pesca rendimentos
tivessem reinvestido na fileira da pesca, de modo a que, provavelmente, houvesse o
efeito multiplicador. Disse estar a falar de responsabilidade social ao longo de anos e35
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anos.
Quanto ao OM, disse que foi feito um trabalho bastante aturado, de modo a

tentar encontrar-se quais as medidas, do ponto de vista interno, para reduzir e
optimizar os recursos humanos do Município, e quer fazê-lo no respeito pelas
obrigações do Município em toda a sua extensão, para que não aconteça o que5

aconteceu a este executivo, que teve de pagar valores elevadíssimos pelo facto de, em
tempos e durante alguns mandatos, não ter havido por parte dos executivos, por certo
mal informados, o cumprimento das obrigações em toda a extensão, nomeadamente
com os trabalhadores que cessavam os contratos com o Município. Não será o executivo
a reduzir os vencimentos, mas cumprirá as obrigações que o Município tem, não as10

deixando para quem estiver em mandatos futuros. A responsabilidade social vai ser no
sentido de haver o menor impacto possível na qualidade de vida dos cidadãos, que o
executivo quer continuar a assegurar.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:15

Disse que, ao falar de orçamento, está a falar-se de um conjunto de elementos
que reflectem a previsão anual para o ano 2011 das receitas e das despesas, agregadas
em rubricas. Essa previsão reflecte, por um lado, dados objectivos que permitem
construir o quadro das receitas e das despesas e, paralelamente, que reflectem as opções
que o Município tem no que se refere à sua actividade para o ano a que esse orçamento20

se refere.
Referiu que a página 4 dos documentos previsionais, onde vem o resumo das

designações do que são as receitas correntes, as despesas correntes, as receitas de capital
e as despesas de capital, permite ter uma avaliação de como é que os valores surgem e
onde é que estão concentrados. Simultaneamente, uma leitura atenta dos mapas25

auxiliares associados às principais rubricas das componentes da receita e da despesa,
seja na perspectiva corrente seja na perspectiva de capital, permite aquilo que ele,
consultando dezenas de orçamentos municipais que estão disponíveis na internet, não
consegue encontrar.

Disse ser um orgulho poder dizer que a primeira caracterização do OM que é30

apresentado é a transparência. Transparência porque de facto a Câmara Municipal
fornece, não só aos membros da Assembleia Municipal mas a todos os cidadãos que
queiram consultar, através da internet, os documentos com a totalidade dos elementos
que estão disponíveis, coisa que infelizmente não consegue verificar com tanto detalhe
noutros municípios, com pena para os seus munícipes.35
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Disse querer reforçar a palavra transparência, pelo facto de, como seria
obrigatório, estarem reflectidos nos elementos fornecidos, e constituem um motivo de
preocupação, todos os valores em dívida à data anterior ao ano do orçamento.
Poderiam existir soluções de não contabilizar, mas não, no OM de Peniche está
reflectida a totalidade das dívidas que o Município tem e que constituem, logo aí, uma5

parte significativa das despesas, relevante, tendo em conta a dimensão daquilo que está
reflectido na situação económica.

Frisou que a palavra transparência para o OM deve ser salientada. Quanto à
palavra realismo, que foi citada, julga que se há um orçamento que reflectiu a avaliação
da conjuntura nacional e internacional é este, porque foi intervir em todas as áreas do10

Município, no sentido de ajustar e definir quais os esforços que seriam feitos para
assegurar o que está a ser imposto ao Município, que é a redução das receitas. Se há
redução de receita também tem de haver redução nas despesas, e foi feito um esforço
enorme, transversal a todas as áreas de intervenção, no sentido de assegurar pequenos
grandes contributos para essa mesma redução.15

Salientou que tem sido referido, várias vezes, o pormenor de haver algumas
matérias em que não se tocou. Um deles é o aspecto do relacionamento com as
freguesias, contrariando aquilo que tem sido uma tendência nacional dos municípios,
de também fazerem reflectir nas respectivas freguesias os problemas de tesouraria que
estão a ter. Da parte da Câmara Municipal de Peniche houve a opção de as freguesias20

não serem alvo daquilo que são os problemas que o Município está a ter. O respeito que
a Câmara Municipal tem por estas autarquias locais e pelas relações que estavam
instituídas, através dos respectivos protocolos, forçou-a e aconselhou-a a que deveria de
manter esse compromisso.

Recomendou a consulta de alguns sítios de municípios da internet, onde se25

pode verificar que a situação de Peniche, quer no que diz respeito à execução, quer em
termos de vendas de bens de investimento, é modesta. Tem pena de Peniche ser tão
modesto a vender património e a colocar no respectivo orçamento valores surrealistas
de venda de bens de investimento, para assegurar o equilíbrio que, neste caso, é de
trinta milhões, noutros casos vai para quarenta milhões, onde o equilíbrio é assegurado,30

como já tinha dito ontem, num caso com vendas de bens de investimento de dezasseis
milhões de euros, cujo grau de execução foi de zero. Este exemplo é demonstrativo
daquilo que é a satisfação que sente pelo facto do OM de Peniche, nesta matéria, ser o
mais modesto, aquele que menos recorre àquilo que é o expediente assumido
nacionalmente, quer pelo presidente da ANMP, quer pelos presidentes de câmara de35
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municípios de grande dimensão à escala nacional.
Respondendo ao senhor Tiago Gonçalves, disse que o Município tem alvarás de

operações urbanísticas para levantar que ultrapassam os montantes constantes no OM
para loteamentos e obras, cerca de 2,3 milhões de euros. Não se inventou loteamentos e
obras que se imagine que venham a ocorrer, não se sabe muito bem onde. São situações5

concretas, com valores concretos calculados, apenas se aguarda que os empreendedores
venham levantar os títulos e pagar. Pode pôr-se a questão se a conjuntura vai permitir
que eles os levantem, mas como num orçamento não se pode trabalhar com hipóteses,
apenas se utilizou objectivamente os dados que existem.

Sobre a venda de 4,5 milhões de euros de terrenos, disse que é apresentado um10

quadro auxiliar onde se identificam os lotes e a valorização individual de cada um
desses lotes. Também nesta matéria se poderão levantar várias hipóteses. Será que vão
ser vendidos? Será que ao serem vendidos serão vendidos pelos valores que estão
apontados? Confessou que haverá alguma dificuldade em atingir esses valores, mas os
valores de mercado para aqueles terrenos dizem que eles têm aquele valor, e se forem15

colocados à venda poderão aparecer interessados em comprar por aquele valor. Não
está a ser colocada nenhuma irrealidade em orçamento, os terrenos existem e têm
aquele valor de mercado.

Disse, ainda, que o OM apresentado é também ambicioso, porque procura ir ao
encontro das vantagens que as obras comparticipadas permitem para o20

desenvolvimento de Peniche. Todos sabem que a política de aumentar a percentagem
para 80%, nos investimentos aprovados e comparticipados pelo QREN, constitui uma
oportunidade que não pode ser desperdiçada, porque comparticipações desta grandeza
não voltarão a existir. Dentro daquilo que o senhor Ademar Marques disse, de que é
necessário gerir os recursos disponíveis sabendo que são escassos e têm de ser bem25

utilizados, julga que ao se aproveitar as comparticipações comunitárias a 80%, nas suas
múltiplas vertentes, de modo a que com poucos recursos se faça muito, porque existe
esta almofada dos 80%, também se está a optar por uma estratégia, ou seja, são opções
que são tomadas. Demonstra ambição num quadro conjuntural bastante agressivo,
bastante penalizador dos municípios em geral e para Município de Peniche em30

particular.
Terminou dizendo que, reconhecendo as dificuldades e preocupações que todos

invocam para o cenário actual, estas três palavras: transparência, realismo e ambição,
são palavras que reputa de próximas daquilo que este OM significa.

35
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Rui Santos (PSD):
Disse que leu nas palavras do senhor Vereador Jorge Abrantes que felizmente

apenas se fantasia em 20% e não nos 100%, como em outros municípios.
Felicitou a Câmara pelo conjunto enorme de dados fornecidos, que permitem

que sejam detectadas este tipo de lacunas, com as quais não concorda. Lamentou que5

outros municípios não sigam as pisadas deste e não forneçam aos seus munícipes a
mesma qualidade de informação.

Carlos Santana (PSD):
Disse ao senhor Henrique Bertino que não disse nada de pessoal, apenas fez10

comparações de situações existentes no Concelho, não tem nada contra o senhor
Henrique Bertino, somente fez constatações. Que se querem desvirtuar para outro canal
para não responder, cabe a quem não quer responder desvirtuar como entender. As
questões foram concretas, são coisas que demonstraram, na prática, que não foram
viáveis, e isso foi uma realidade.15

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Disse querer rejeitar, em absoluto, a máxima do senhor Paulo Balau, de que na

Câmara se paga a pedido. Informou que existe um conjunto vário de critérios muito
objectivos, fundamentalmente elaborados pelos serviços, como natureza, antiguidade20

dos fornecedores, as disponibilidades financeiras do Município, etc., contudo o critério
do pedido directo não conta para se efectuar pagamentos.

Paulo Balau (PSD):
Disse ter ficado elucidado com as palavras do senhor Vereador Jorge Abrantes e25

espera que o senhor Henrique Bertino tenha ouvido a intervenção com atenção, porque
foi ele que disse que quando precisava ia directamente ao responsável pelas finanças,
sem passar pelo senhor Presidente da Câmara ou pelo senhor Vice-Presidente.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):30

Disse que o senhor Paulo Balau gosta muito de interpretar as coisas à sua
maneira, que o que disse na sua intervenção anterior foi que quando lhe fazem chegar
informações de fornecedores do Município que, por alguma razão, manifestam
estranheza pelo atraso do pagamento, ou que pode estar a criar dificuldades, o que faz é
transmitir ao senhor vereador essas informações, ele não pede ao senhor vereador para35
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ir pagar àquele fornecedor. Que quem o conhece sabe que ele não faria isso, o senhor
Paulo Balau é que faz acusações, como aquela da Escola do Filtro, da fruta, e que nunca
mais a concretizou. Solicitou que fique claro que ele não pede favores ao vereador
responsável pelas finanças, longe dele, porque sabia que estava a cometer uma injustiça.

Em nome do Grupo da CDU agradeceu ao executivo que elaborou o documento5

e aos técnicos e trabalhadores do Município que se esforçaram para que ele fosse uma
realidade e tivesse sido melhorado em relação aos anteriores.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi o Orçamento do Município
de Peniche para 2011 aprovado, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da10

CDU, sete votos contra, dos membros do PSD, exceptuando o Senhor Carlos Silva, e
sete abstenções, dos membros do PS e do senhor Carlos Silva.

Foi apresentada a seguinte declaração de voto:
15

«DECLARAÇÃO DE VOTO
Assunto: Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de

Orçamento para 2011
Subscritores: Deputados Tiago Gonçalves (PS), Américo Gonçalves (PS),

Natália Colaço Rocha (PS), Ângelo Marques (PS), Vítor Mamede (PS) e Silvino João (PS)20

Após cinco anos de governação local da CDU, é mais uma vez confrontada a
força política que suporta o executivo de António José Correia a apresentar as suas
Grandes Opções do Plano para mais um ano de mandato. Longe de acertar está quem
pense que este é um executivo recém-chegado ao poder autárquico local, bem pelo
contrário, com o ano de 2011, consagra-se o sexto ano consecutivo de governação do25

Partido Comunista na Câmara Municipal, sem que esta força possa alegar pesadas
heranças, pois seriam suas, ou falta de tempo para executar e resolver os problemas das
populações, porque tempo houve e de sobra em seis anos para realizar grande parte
daquilo com que se comprometeu com o eleitorado.

As prioridades das Grandes Opções, escalculizadas com as correspondentes30

verbas no Orçamento, representam mais do mesmo, numa linha que revela que não há
nada de novo. A Câmara na falta de opções políticas rigorosas continua a comprometer
o futuro do concelho através de uma gestão financeira baseada em receitas empoladas
para justificar uma despesa essencialmente corrente que não é alvo de estabelecimento
de prioridades. A música que tocará em 2011 será igual à de 2010. A Câmara continuará35
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sem inovação e sem rumo.
Sobre aqueles que são os maiores flagelos e problemas das populações do

concelho, preocupa-nos que no âmbito do Planeamento e do Ordenamento do
Território continue a promessa de concluir os instrumentos e planos de ordenamento
municipal em elaboração e que transitaram do executivo socialista que esteve na5

Câmara até 2005. Choca-nos igualmente que, reconhecendo a falta de recursos humanos
para progredir assinalavelmente na execução desses instrumentos essenciais ao
desenvolvimento do concelho, o executivo venha assumir o compromisso de iniciar a
elaboração de mais planos, quando não foi ainda sequer capaz de concluir aqueles que
encontrou em curso no ano de 2005, ainda para mais, quando a evolução legal nessa10

matéria originou uma simplificação do regime de elaboração e desenvolvimento dos
planos que não compreendemos que possa ser encarada como culpada pelo seu atraso.
Fazemos votos que em 2011 o actual Presidente da Câmara termine com o enjoo das
suas próprias palavras enquanto candidato à Autarquia em 2005, quando afirmava
nessa altura que era injustificável que houvesse instrumentos de planeamento não15

concluídos.
No domínio do Ambiente chamamos à atenção para a requalificação das Praias

do Molhe Leste e do Medão-Supertubos, obras essenciais para o desenvolvimento
turístico do concelho e para a preservação ambiental desses espaços, considerando que
todo o processo continue no mesmo ritmo, sendo que se as Grandes Opções para 201020

previam que durante esse ano fossem realizados e concluídos os projectos de
especialidade necessários para esses investimentos. Não podemos deixar de alertar e de
reconhecer que agora se promete fazer em 2011 aquilo que não foi feito em 2010, sem
qualquer justificação possível. No mesmo estado está a Rota da Rede Natura, cujos
objectivos de execução de 2010 se transferem exactamente em igual descrição para 2011,25

sinal de mais um adiamento e da incapacidade do executivo para governar.
No que toca ao Turismo nada se acrescenta ao já feito, sinal que se esgotou o

modelo de governação local para esta área. Na Educação assinala-se que a Carta
Educativa homologada em Maio de 2007 tem os seus investimentos prioritários por
realizar, nomeadamente, a construção de novos Centros Educativos – em Atouguia da30

Baleia e Peniche – e Núcleos Escolares – em Ferrel e Serra D’El-Rei –, sendo estas
matérias adiadas para próximas lições. Sobre a actividade económica predominante na
zona rural do concelho, registamos a conformação do executivo da CDU com o facto
injustificável de o Grupo de Acção Local do PRODER – Programa de Desenvolvimento
Rural não considerar as freguesias de Atouguia da Baleia e de Ferrel como territórito de35
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intervenção prioritária, pese embora, a Agricultura no concelho encontrar nesses
territórios a sua maior expressão.

Sobre o Programa PROHABITA verificamos que o executivo adia a sua
operacionalização para 2011, quando os documentos previsionais para 2010 colocavam
esse objectivo para esse ano. Na área Social mantém-se tudo igual, sem que aí se5

encontre a vontade que no passado os então Vereadores da CDU, António José Correia
e Jorge Abrantes, manifestavam relativamente à importância de reabilitar o edifício do
antigo Traquinas para nele instalar um centro de convívio para idosos. Na Juventude
não se encontram novas perspectivas. Atribuímos assim uma nota negativa para um
executivo que é insensível à necessidade de intervir para assegurar um futuro diferente10

para os jovens do concelho.
Os deputados municipais do Partido Socialista assumem nesta discussão uma

postura de responsabilidade, considerando que não devem pautar pela mesma
actuação revelada pela CDU no passado, onde pontificava a crítica e o calculismo
eleitoral, sem olhar aos reais interesses do Município e à necessidade da aprovação de15

um orçamento a fim de não bloquear a acção municipal. Mas no fundo, estas não são as
nossas grandes opções, todavia, pelos motivos acima expostos, acrescentando-lhes o
facto de o mundo e o país se encontrarem perante um cenário de crise e a gravosidade
da inexistência de um orçamento, cujos danos seriam superiores e repercutidos nos
cidadãos do concelho face às divergências de opinião que separam o nosso grupo e a20

CDU, entendemos viabilizar estes documentos através da nossa abstenção, assumindo,
contudo, com o eleitorado e apenas e só perante ele, o compromisso de uma vigilância
total e exigente relativamente à execução destes documentos e pugnar para que a
palavra de ordem deste executivo não continue a ser adiar, pois é o concelho de
Peniche que está a ser adiado com esta governação da CDU.25

Paços do Município de Peniche, 21 de Dezembro de 2010.
OS DEPUTADOS MUNICIPAIS DO PS» [sic]

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O

MAPA DE PESSOAL PARA 2011:30

Passando a Assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos,
intervieram os Senhores:

Ademar Marques (PSD):35
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Perguntou se os lugares cujo preenchimento é dado como necessário no Mapa
de Pessoal estão ao abrigo da legislação em vigor, nomeadamente se não estão todos ao
abrigo da excepção que a lei previa e aprovada pela Assembleia Municipal.

Presidente da Câmara, António José Correia:5

Disse que o método utilizado respeita a legislação que está estabelecida e
permitirá, durante o ano de 2011, proceder a uma gestão ainda mais cuidada dos
recursos humanos, de modo a que sejam assegurados os serviços principais ao nível do
Município.

10

Ademar Marques (PSD):
A sua pergunta é se os contratos que irão ser celebrados o serão ao abrigo da

excepção, que no seu entender não pode ser usada sistematicamente, ou se se está a
aplicar a regra saem dois entra um.

15

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que o princípio é o de respeitar a legislação em vigor.

Paulo Balau (PSD):
Disse que para poder votar este ponto é essencial saber quantas pessoas é que20

vão sair, por aposentação ou fim de contrato, quantos é que vão ser contratados e se vai
ser aplicada a regra aprovado com o PEC ou se vai ser utilizado o regime de excepção,
aprovado pela Assembleia Municipal e que ele votou contra.

Presidente da Câmara, António José Correia:25

Disse que vão ser respeitadas as normas que existem para a contratação de
pessoal.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Perguntou se haverá ou não recurso ao regime de excepção.30

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que não vai ser infringida nenhuma lei e vão ser criadas condições para

concretizar a redução dos custos com pessoal.
Disse que existe alguma previsão das situações de aposentação mas é uma35
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situação que depende dos próprios e que poderão haver alguns contratos a tempo
determinado que poderão não ser renovados.

Ademar Marques (PSD):
Disse que, no seguimento do que foi o seu voto relativamente ao regime de5

excepção e porque não tem a garantia de que a interpretação que está a ser dada à lei
seja a mais correcta, uma vez que a excepção deve ser realmente excepcional, o PSD vai
votar contra. Não porque considere que não são necessários os funcionários, a questão é
que a lei é muito clara neste momento e o que está em causa é saber se no futuro não vai
haver problemas com esses contratos. Frisou que o PSD não quer ter a responsabilidade10

de estar a votar uma coisa que, no futuro, possa vir a trazer problemas para aqueles
funcionários.

Paulo Balau (PSD):
Lembrou o caso do Município de Elvas, que foi noticiado na televisão, e disse15

que não quer que aconteça o mesmo em Peniche.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que é legítima a questão que o PSD está a levantar, mas acredita que a

Câmara irá cumprir os preceitos legais, e é nessa presunção que tem uma visão20

diferente da do PSD.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi o Mapa de Pessoal do
Município de Peniche para 2011 aprovado, por maioria, com treze votos a favor, dos
membros da CDU, sete votos contra, dos membros do PSD, exceptuando o Senhor25

Carlos Silva, e sete abstenções, dos membros do PS e do senhor Carlos Silva.

Foi apresentada a seguinte declaração de voto:

«Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata sobre30

o Mapa de Pessoal da CMP para 2011
Após análise do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Peniche para 2011 e

a nossa tentativa de obter algumas respostas a dúvidas que nos surgiram, o grupo
municipal do PSD decidiu votar contra a proposta em epígrafe pelos seguintes motivos:

1. Na Assembleia Municipal do passado dia 8 de Junho de 2010, o grupo35
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municipal do PSD votou contra uma proposta para abertura futura de concursos,
utilizando um regime de excepção previsto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 3‐B/2010,
de 28 de Abril de 2010, que refere:

“… em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, e ponderada a evolução
global dos recursos humanos do Ministério em que aquele se integra, ser emitido parecer5

favorável ao recrutamento em número superior ao previsto no número anterior”.
2. Essa proposta foi por nós rejeitada pelos motivos descritos na nossa

declaração de voto da altura, sendo o principal motivo, a nossa interpretação de que a
abertura de 132 concurso são corresponde a uma excepção, não se podendo assim
invocar o regime de excepção.10

3. Os membros do grupo municipal do PSD questionaram, nesta ocasião, o
Presidente da Câmara sobre se o regime de excepção iria ser utilizado para cumprir
com o Mapa de Pessoal proposto a votação. Essa pergunta não foi respondida de forma
clara, apesar da nossa insistência para que fosse dada uma resposta concreta.

4. Os membros da bancada municipal do PSD não colocam em causa as15

necessidades de pessoal para o correcto funcionamento da CMP. Essa avaliação é da
responsabilidade do executivo municipal. Apenas queremos ter a certeza de que no
futuro não será questionada a legalidade desses contratos e gerada a invalidade dos
mesmo, com necessidade de reposição de salários.

5. Assim sendo, por uma questão de coerência e de interpretação da lei, os20

membros da Assembleia Municipal abaixo assinados, votaram contra o Mapa de
Pessoal da CMP para 2011 por considerarem que o seu cumprimento será feito com
base no referido regime de excepção.

Peniche, 22 de Dezembro de 2010
Carlos Santana, Vítor Marques, Cristina Leitão, José Leitão, Ademar Vala25

Marques, Paulo Balau e Rui Maia Santos» [sic]

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA

REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVO REGULAMENTO :
30

Passando a Assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Tiago Gonçalves (PS):
Perguntou qual a implicação financeira que tem a criação de um novo35
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departamento e duas novas divisões na orgânica do Município.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que esta reorganização decorre do imperativo legal e aproveitaram-na

para tornar a estrutura do Município com condições de poder vir a responder às5

necessidades do funcionamento. Respondendo ao senhor Tiago Gonçalves, disse que
não está previsto o preenchimento de nenhuma destas três vagas para 2011.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi a Reorganização dos
Serviços do Município de Peniche e respectivo Regulamento, elaborados nos termos do10

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, aprovados, por maioria, com treze votos a
favor, dos membros da CDU, e treze abstenções, dos membros do PSD e do PS.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2011:15

Passando a Assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Vítor Mamede (PS):20

Perguntou quando serão concretizadas as obras para tratamento dos esgotos de
Ferrel, através da ETAR de Atouguia da Baleia, e consequente despoluição do rio de
São Domingos, e a construção da estação elevatória para o reforço do abastecimento de
água a Ferrel. Lembrou que a não realização destas duas obras condiciona o
desenvolvimento da Freguesia de Ferrel.25

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Disse que a realização destas duas obras constitui uma preocupação dos SMAS.

Que, no orçamento para 2011, a melhoria da rede de saneamento e encaminhamento
para a ETAR de Atouguia da Baleia das águas residuais de Ferrel constitui a grande30

obra que os SMAS prevêem realizar no ano de 2011, no valor que ronda os 700 mil
euros. Em 2010 resolveu-se o problema de 50% das águas residuais de Serra d'El-Rei,
com a intervenção na Varginha.

Quanto aos reservatórios de Ferrel, estão incluídos num conjunto muito vasto
de intervenções de elevadíssimo montante de investimento que já está incluído no35
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Plano Plurianual de Investimentos, havendo o problema da capacidade financeira para
a sua execução.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que a intervenção do senhor Vereador Jorge Abrantes vem demonstrar5

que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, na sua intervenção anterior, foi
injusto em relação à Freguesia de Serra d'El-Rei e está mal informado em relação às
freguesias. Parece-lhe que se há alguém que só pensa no seu cantinho não são os
presidentes de junta da Cidade, quando se fala de Peniche fala-se do Concelho. Disse
que na zona norte de Vila Maria, em Peniche, também faltam as redes de esgotos10

domésticos e pluviais.

Tiago Gonçalves (PS):
Disse que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel fez o seu papel

de defender os investimentos na sua Freguesia.15

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foram as Grandes Opções do
Plano dos Serviços Municipalizados de Peniche para 2011 aprovadas, por maioria, com
treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze abstenções, dos membros do PSD e
do PS.20

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2011:

Passando a Assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem de trabalhos,25

usaram da palavra os senhores:

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Disse que orçamento não inclui o saldo da gerência de 2010 e que será

apresentada uma revisão aquando da apreciação das contas.30

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi o Orçamento dos Serviços
Municipalizados de Peniche para 2011 aprovado, por maioria, com treze votos a favor,
dos membros da CDU, e treze abstenções, dos membros do PSD e do PS.

35
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA MAPA

DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2011:

Passando a Assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem de trabalhos,
não se registaram quaisquer intervenções.5

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi o Mapa de Pessoal dos
Serviços Municipalizados de Peniche para 2011 aprovado, por maioria, com treze votos
a favor, dos membros da CDU, e treze abstenções, dos membros do PSD e do PS.

10

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA

REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS :

Passando a Assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos,15

não se registaram quaisquer intervenções.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi a Reorganização dos
Serviços e respectivo Regulamento dos Serviços Municipalizados de Peniche,
elaborados nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, aprovados, por20

maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze abstenções, dos
membros do PSD e do PS.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA

ADESÃO AO PACTO DOS AUTARCAS :25

Passando a Assembleia à apreciação do nono ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia:30

Disse que Pacto dos Autarcas foi já assumido pela Oeste CIM e tem a ver com
as questões das alterações climáticas e da eficiência energética. Que na região Oeste será
monitorizado pela Agência de Energia Oeste Sustentável.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi a adesão do Município de35
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aprovada, por unanimidade.

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ACTA :
5

Para efeitos de execução imediata, a Assembleia deliberou aprovar a minuta da
presente acta, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número
cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.

ENCERRAMENTO :10

Sendo zero horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois de Junho, o
senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se
lavrou a presente acta que eu, , Directora do Departamento
de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo e assino.15

O Presidente da Assembleia Municipal,

_____________________________________20

A Directora de Departamento,

_____________________________________25


