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AACCTTAA NN..ºº 33//22001111

ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 6 DE MAIO DE 2011:

Aos seis dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, 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 (CDU), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Carlos Alberto
Lourenço de Almeida (CDU), respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da
Mesa, os senhores Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), António Manuel Prioste Salvador
(PSD), Raul Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano Serrano Sabino (CDU), Silvino
Doirado Conceição João (PS), respectivamente presidentes das Juntas de Freguesia de Ajuda,
Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro e Ferrel, o senhor Dídimo Manuel Gomes Monteiro
(CDU), secretário da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, e os senhores Anabela Correia Dias
(PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Tiago Jorge
Carvalho Gonçalves (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador
(CDU), João Manuel Jesus Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), José
António Leitão da Silva (PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Natália Susana
Colaço Rocha (PS), Ademar Vala Marques (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU),
Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU), Rui Pedro Maia dos Santos (PSD) e
Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Período da ordem do dia:
1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da

actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo.
2. Apreciação e tomada de posição sobre o Manifesto “Investir na Educação,

Defender a Escola Pública”, enviado pela FENPROF e subscrito por várias organizações de
educação.

3. Eleição do Presidente de Junta que representará as Juntas de Freguesia do
Município no XIX Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços
Municipalizados do exercício de 2010.

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Orçamento da Receita e da Despesas e
Plano Plurianual de Investimentos para 2011, dos Serviços Municipalizados.

6. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas da Câmara
Municipal do exercício de 2010.

7. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e
Plano Plurianual de Investimentos para 2011 da Câmara Municipal.

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para entrada gratuita e
redução de 20% do valor de ingresso no Museu Municipal, nos termos do protocolo a celebrar
com a Estrutura de Missão Para os Assuntos do Mar, no âmbito do projecto “Passaporte do
Mar”.

O senhor Dídimo Manuel Gomes Monteiro encontrava-se a substituir o senhor
presidente da Junta da Freguesia de Serra d'El-Rei, 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.
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Os senhores Licínio Pereira, Rui Pedro Maia dos Santos e Filipe Maia de Matos Ferreira
Sales encontravam-se a substituir os senhores Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos
Costa, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Anna Clara Leal Rodrigues e Anabela Soares, 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.

Não compareceu à reunião o senhor José Joaquim Franco Antunes, tendo a Mesa
informado que havia considerado justificada a sua falta, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo
46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Correia, o Vice-
Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, senhores Maria
Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão,
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos.

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INCLUSÃO DE MAIS UM PONTO NA
ORDEM DO DIA:

O Presidente da Mesa colocou à apreciação da Assembleia a inclusão de mais um
assunto na ordem do dia, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, relativo
à declaração de interesse público municipal da instalação de um contentor destinado à
transformação do projecto-piloto de Energia das Ondas, numa parcela de terreno com a área de
150,00 m2, bem como da zona de passagem da cablagem, não se tendo registado qualquer
intervenção.

Submetido a votação, de braço no ar, foi deliberado, por unanimidade, incluir o referido
assunto na ordem dia.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, ACERCA DA ACTIVIDADE
DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MESMO:

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

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Estava aqui a fazer um compasso de espera. Estava à espera que houvesse aqui algum

esclarecimento, como tem sido hábito nas últimas sessões ordinárias. Mas, não havendo,
gostava apenas de reflectir um pouco sobre os números. Há aqui uma dívida. Uma redução
grande da dívida em comparação com Fevereiro deste ano, de um milhão e meio de euros, do
total da dívida da Câmara, eu gostava que o senhor Presidente me explicasse como é que foi
possível uma redução deste valor.

«Quanto há dívida de fornecedores, também é apresentada uma redução de duzentos
mil euros. Mas, esta redução, quanto a mim, não corresponderá à realidade, porque se
analisarmos o que está facturado hoje ou o que não está facturado nos últimos meses, facilmente
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constatamos que há muitas facturas na gaveta. E isto leva-nos a pensar, porque este resultado
que é apresentado é um engano.

«Porque são apresentados duzentos mil euros, mas depois não se facturam os SMAS, há
três meses, e tudo o que é rubricas dos tops 20, tops 30 de fornecedores aparece a zero. É no
mínimo discutível e leva-nos, para nós que tentamos analisar estes dados e realmente aferir da
boa gestão financeira do Município, ficamos aqui com algumas dúvidas.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Rui Santos, disse:
«Nós temos um vereador das finanças que fala, portanto vamos passar aqui ao Dr.

Jorge Abrantes para dar a explicação. Sendo que eu gostaria de chamar a atenção do senhor
Rui Santos do seguinte: Quando diz que não corresponde à realidade, quando diz que é engano,
etc… enfim, vamos provar! Porque se ficar provado o contrário, gostava, depois, também, que o
dissesse.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria dizer, em primeiro lugar, que não fizemos a introdução porque o senhor

Presidente da Mesa passou a palavra de imediato para a Assembleia. De acordo com o
Regimento, deveria ter dado a palavra à Câmara, para fazer a apresentação. Como não o fez
não tive oportunidade de dar o esclarecimento inicial a que fez referência, mas não foi por não
a querer dar, foi porque, de facto, a palavra foi dada aos membros da Assembleia, sem ter sido
previamente solicitada à Câmara a referência.

«O senhor Rui Santos faz a comparação com os quadros que foram fornecidos em
Fevereiro. Eu julgo que não esteve com atenção à sessão de Fevereiro, porque foi feita a
referência a que os mapas fornecidos nessa sessão introduziam um conjunto de situações
associadas aos empréstimos, que inflacionavam, incorrectamente, o total apresentado. Daí,
quando faz a comparação de Fevereiro para Abril, está a partir de uns dados que, sendo de
Fevereiro, tinham determinadas incorrecções que foram na altura referenciadas. Portanto, seria
preferível, porque a lógica dos dados apresentados é semelhante, comparar com os dados de
Dezembro. Se comparar os dados de Abril, que foram agora fornecidos, de 19 de Abril, com os
dados de 9 de Dezembro, que são os últimos disponíveis, aonde a filosofia de números
apresentados é a mesma, e fazendo esta rectificação para que a comparação possa ter como
base os mesmos princípios, o que é que nós verificamos? Verificamos que, entre um quadro e
outro, o de Dezembro e o de Abril, há uma redução de um milhão e cem mil euros. De facto este
dado é importante, porque traduz aquilo que era a situação em 9 de Dezembro de 2010 e a
situação em Abril de 2011. Onde é que verificamos as reduções? Nos capítulos dos empréstimos
e das locações financeiras, seja nas componentes a curto prazo, seja nas componentes a
médio/longo prazo. Há uma redução de trezentos mil euros dos empréstimos, o que significa que
amortizamos trezentos mil euros de empréstimos. Nas locações financeiras há uma redução de
cem mil euros, o que significa que pagámos de leasings cem mil euros ao longo destes quatro
meses. Portanto, quatrocentos mil euros que se reduziram, esta é a situação entre Dezembro e
Abril.

«Nos fornecedores há uma redução de setecentos mil euros, comparando as situações
de Dezembro com as situações de Abril. O senhor Rui Santos diz que estão facturas na gaveta.
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Os SMAS não estão facturados. Se se desse ao trabalho de ver os valores via que há um aumento
da dívida da Câmara aos SMAS. O que acontece é que nestes meses o consumo de água da
Câmara é bastante diminuto, porque parte significativa da água que utilizamos, da água que a
Câmara consome, está relacionada com o Parque Urbano. Neste momento, ou nestes meses, o
consumo de água no Parque Urbano e no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo é
bastante reduzido, o que faz com que o valor dos três, quatro primeiros meses da factura dos
SMAS à Câmara seja bastante reduzido. Mas, se comparar, há um aumento. Há um aumento
associado a esses consumos. Agora, também, poderemos dizer, como disse, nos fornecedores há
setecentos mil euros de diferença a menos, mas também podemos ir procurar as razões para
essa diferença. Se formos, por exemplo, ao cliente Etermar, que é o responsável pela obra do
fosso da muralha, nós verificamos que é um dos elementos onde a redução foi mais significativa.
Isto porquê? Por causa da dinâmica das empreitadas que estão em curso. O mapa de Dezembro
tinha um valor significativo de dívida à Etermar. Neste momento esse valor é menor e
poderemos fazer essa comparação com uma série de realidades. Com a Valorsul, por exemplo,
também reduziu. O que significa que, no conjunto, na dinâmica destes quatro meses que
medeiam entre informação de Dezembro e a informação de Abril, naturalmente, há fornecedores
que aumentaram, há fornecedores que diminuíram, mas temos de perceber que a redução de
setecentos mil euros não é um golpe de mágica que ocorreu para dizer: Olha! Reduziram
setecentos mil euros em fornecedores! Temos de ir aos detalhes e verificar que o essencial desta
redução está associada às empreitadas, que, no mapa de Dezembro, os respectivos fornecedores
teriam determinados montantes que foram reduzidos em Abril. Por isso esta melhoria, que está
traduzida nesta informação que foi distribuída de Abril.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Sobre a parte inicial da intervenção do senhor Vereador Jorge Abrantes, fez a seguinte

observação:
«Penso que o que o colega Jorge Abrantes aqui colocou foi uma forma objectiva e não

tem implícita nem explícita qualquer crítica ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, isso
que fique bem claro. Todos nós conhecemos a postura do colega Jorge Abrantes e não tem nada
disso, é a sua forma muito racional de falar e colocar as coisas.»

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Senhor Presidente da Câmara, não tenho qualquer problema em valorizar o que de

bom é feito. Ainda bem que me deu essa achega porque tinha aqui algo para lhe dizer,
relativamente a um aspecto positivo, que eu, em anteriores sessões da Assembleia Municipal,
referi: a falta de informação relativa ao desenvolvimento económico. Posso constatar que, nesta
informação da actividade do Presidente, foram realmente incluídas diversas actividades em que
o senhor Presidente esteve envolvido e que, referindo a resposta que o senhor Presidente tinha
dado, que não impunha várias actividades que eram feitas, não no âmbito económico mas que
teriam resultados económicos por associação, de facto, agora, podemos constatar que há
inclusão de vários pontos que, directamente ou indirectamente, estão relacionados com
desenvolvimento económico. E ainda bem que os meus alertas, pelo menos, resultaram numa
melhor apresentação do que é feito e da consciencialização que a Câmara terá, eventualmente,
para esta temática do desenvolvimento económico.
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«Respondendo ao senhor Vereador Jorge Abrantes, quero com isto dizer que a Etermar
e a Valorsul, desde Fevereiro, não facturam à Câmara, ou pelo menos não fizeram qualquer tipo
de serviço. Porque, se virmos o histórico de Janeiro e Fevereiro, vemos valores bastante
avultados na Etermar. Em Janeiro, de cento e sessenta mil euros e, em Fevereiro, de duzentos e
dezasseis mil euros. Se este valor for replicado, logo aqui temos perto de quatrocentos mil euros
a mais. Já não serão os menos setecentos mil, serão menos trezentos, o mesmo com os SMAS.

«Quanto à explicação do valor do comparativo da dívida, eu não me esqueci, nem
estive desatento. Realmente foi referido um milhão e duzentos mil euros que não era normal
estarem incluídos no valor da dívida total. Parti do pressuposto que isto iria se repetir nesta
apresentação de resultados. Ou seja, nunca sabemos muito bem o que é que vai constar. Se
vamos ter esses valores, se não vamos ter.

«Quanto à situação em si, independentemente de termos reduzido aqui trezentos mil
euros ou não, que eu volto a dizer que é um pouco duvidoso que assim seja, devido ao grande
número de fornecedores que estão a zero neste mês. Estamos numa altura de FMI, estamos
numa altura de várias temáticas deste nível. Não estou com isto a dizer que a Câmara processe
um FMI, e não é só a Câmara de Peniche, mas, realmente, constatamos tantas dificuldades
económicas, em tantas Câmaras no país, que isto, pelo menos, deixa-me a pensar se a
autonomia que as Câmaras têm hoje, a nível financeiro, se não será um pouco perigosa para os
próprios presidentes e para o próprio executivo. Porque, de facto, o que temos visto são estes
problemas. Temos aqui valores de 2009, mas não temos aqui nenhuns de 2008, é outra questão
que eu faço: Ainda existem facturas de 2008 para pagar a fornecedores? Gostaria que o senhor
Presidente falasse sobre isto, sobre o poder e sobre a autonomia que as Câmaras têm hoje, se é
ajustada à realidade que vivemos.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu creio que todos estamos, obviamente, muito preocupados com esta situação. Se

acompanharem o que tem sido o resultado das medidas que tomámos internamente, penso que
será visível essa preocupação. Por outro lado, temos ouvido notícias que são extremamente
alarmantes nalguns casos, que terão a sua justificação e que nós pretendemos evitar a todo o
momento. É o caso das Câmaras que têm capacidade de endividamento zero. São sessenta
Câmaras a nível nacional. Na nossa NUT temos duas Câmaras nessas circunstâncias, as da
Lourinhã e da Nazaré. Mas existem também situações de ultrapassagem dos limites de
endividamento por parte da Câmara de Alenquer. Estas três Câmara fazem parte da Oeste CIM.
Isto é um alerta para todos, em termos da gestão.

«O maior alerta é nós não sabermos o que é que vem aí. Sabemos genericamente de
algumas coisas que não vão acontecer. Não sabemos o que é que vai acontecer ao nível dos
Municípios em concreto. Porque quando nós ouvimos falar sobre as questões que se colocam,
relativamente ao que era o PEC4 e à diminuição para as autarquias, como é que se vai
concretizar, por isso aceito esse teu alerta, relativamente às questões da autonomia financeira.
Relativamente às questões da responsabilização, obviamente que é uma questão que nós temos,
diariamente. Eu creio que a nossa equipa, ajudada pela equipa administrativa e financeira da
Câmara, vai ter que ter muito cuidado relativamente a isso.

«Quero, no entanto, dizer o seguinte: Aquilo que tem implicações ao nível de entidades
externas que, de alguma forma, estão relacionadas com questões fundamentais do serviço
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público, e contrariamente àquilo que acontece com um número muito significativo de Câmaras
da Oeste CIM, a Câmara de Peniche tem assegurado a relação com a Águas do Oeste, que está
a atravessar uma situação bastante complicada, como todos sabemos, não por culpa da Câmara
de Peniche, isso está salvaguardado, foi perfeitamente salvaguardado, explicitado na
Assembleia Geral que nós tivemos. O mesmo relativamente à Valorsul, em que existem situações
graves de valores bastante em atraso. O que nós também conseguimos com a Valorsul foi
encontrar, no nosso caso, uma situação perfeitamente razoável. Por isso, aquilo que eu posso
dizer é que, apesar da situação não ser boa e, é claro, gostaríamos ter uma situação melhor,
estamos em alerta e não será pela Câmara Municipal de Peniche que estas questões
fundamentais e determinantes, água, saneamento e recolha de lixo, ficarão colocados em causa.

«No caso da Câmara Municipal de Peniche, e de acordo com informação que veio da
DGAL, nós temos uma capacidade de endividamento autorizada na ordem de um milhão e
quatrocentos e cinquenta e sete mil euros. Portanto, temos cerca de um milhão e meio de euros,
contrariamente ao conjunto de Câmaras que têm capacidade de endividamento zero. Eu diria
que esse milhão e meio de euros é uma boa almofada para a concretização dos investimentos
que estão em desenvolvimento. Por isso, agradeço a nota que colocaste, mas, de qualquer
forma, queria também dizer isso. Gostávamos de estar melhor, mas as diminuições nas
transferências, aquelas que se vão concretizar ainda durante este ano e aquelas que não estando
anunciadas se poderão vir a colocar, provavelmente em 2012, deixa-nos com muito cuidado
relativamente a isso.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«O senhor Presidente focou aqui alguns aspectos que convinha que todos os deputados

tivessem consciência destes números.
«Começaria pela questão do endividamento, de facto, o orçamento de estado para 2011

é muito claro em duas regras: Primeira: o endividamento de um município em 2011, no final de
2011, não pode ser superior ao que existia no final do terceiro trimestre de 2010.Portanto, é
uma regra que é comum a todos os municípios, não podem ter um endividamento superior
àquele que tinham no final do terceiro trimestre de 2010. Simultaneamente, diz que as
possibilidades de contracção de empréstimo, durante 2011, estarão sujeitas a um rateio que será
feito por todos os Municípios. Esse rateio foi apenas publicado agora no mês de Abril e é a este
rateio que o senhor Presidente faz referência. Ou seja, dos trezentos e oito municípios do país,
houve sessenta municípios que nesse rateio tiveram zero de hipóteses. Não têm hipóteses de
contrair qualquer empréstimo, sessenta municípios equivale mais ou menos a vinte porcento dos
municípios. Posso dizer que entre eles estão sete capitais de distrito, está Setúbal, está Leiria (eu
comecei por Setúbal precisamente para reconhecer que, das sete capitais de distrito, também a
capital que é de maioria CDU está nessa lista de endividamento zero) e estão outros municípios
que não são capital de distrito, como Vila Nova de Gaia, por exemplo, que não podem contrair
empréstimos.

«Nessa lista, o Município de Peniche, apesar de estar obrigado até ao final do ano de
ter um endividamento inferior, ou que não ultrapasse a situação em 30 de Setembro de 2010,
aparece com a possibilidade de rateio de um milhão e quatrocentos e cinquenta e sete mil euros,
como há bocado foi referido. Porquê? Porque ao longo destes, mais ou menos, cinco trimestres,
como se vai amortizando o serviço da dívida, a eventual contracção de empréstimos, que seja
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efectuada no limite que nos foi definido pelo rateio, pode ser concretizada. Sabendo nós que
temos o horizonte de 31 de Dezembro, onde não poderemos ultrapassar a situação de 30 de
Setembro de 2010. Portanto, primeiro pormenor que julgo que é importante termos consciência,
sobre o que é que foi as possibilidades de endividamento: A distribuição do rateio que foi
publicado recentemente; Os sessenta municípios que têm possibilidade zero de contracção de
empréstimos e o posicionamento de Peniche nesse rateio.

«A segunda questão que o senhor presidente aflorou, a questão da Valorsul e das
dívidas à Valorsul, que é a actual designação da Resioeste. Com certeza devem ter reparado que
pelo menos alguma comunicação social fez eco de que os municípios do Oeste apresentaram um
plano de regularização de dívida de cerca de seis milhões de euros. O que é que são estes seis
milhões de euros? Trata-se de dívidas à Valorsul, já depois da fusão da Resioeste com a
Valorsul. Ou seja, em pouco mais de um ano, ou em cerca de um ano, os municípios do Oeste
acumularam uma dívida de seis milhões de euros. Na Assembleia-Geral da Valorsul, que se
realizou no princípio de Abril, e porque nessa Assembleia-Geral estão os municípios de Lisboa,
Vila Franca de Xira, Loures e Amadora e um representante dos municípios do Oeste, perante
esta situação de dívida que os municípios do Oeste estavam a concentrar, recusaram apreciar e
votar as contas, até que esta situação fosse equacionada e resolvida, o que fez com que fosse
apresentado por todos os municípios do Oeste, junto do seu representante na Assembleia-Geral
da Valorsul, um plano de resolução dessa dívida conjunta de seis milhões de euros.

«Agora vou pegar nestes seis milhões de euros e vou adicionar-lhes dezassete milhões
de euros de dívida vencida dos municípios do Oeste à Águas do Oeste. Duas realidades muito
simples: Águas do Oeste - dezassete milhões de euros; VALORSUL - seis milhões de euros;
Total - vinte e três milhões de euros. Quanto é que Peniche integra estes vinte e dois milhões de
euros? Uns miseráveis duzentos e vinte mil euros, ou seja, cerca de um porcento. Em doze
municípios do Oeste, eu diria que há municípios que, conjuntamente, devem sete milhões de
euros, entre Águas do Oeste e Valorsul. Há um Município que tem a situação limpa, Torres
Vedras, mas há municípios que devem muitos milhões de euros, porque são vinte e três milhões
de euros de dívidas vencidas dos municípios do Oeste, portanto, para além dos sessenta dias que
os municípios têm de prazo para pagar as facturas. Dívidas com prazo superior a sessenta dias
são vinte e três milhões de euros. Duzentos e vinte/trinta mil é o valor que Peniche deve à
Valorsul, e que, de acordo com o plano que apresentámos, até ao final de Setembro deste ano
será regularizado.

«Isto vai ao encontro da preocupação que o senhor deputado colocou sobre a
autonomia financeira, autonomia dos Municípios, inclusive, se a autonomia financeira não
deveria ser questionada, isto no quadro do FMI e do acordo com o memorando que está aí. Eu
julgo que ainda não são muito visíveis as consequências para os municípios das medidas, mas
elas estão lá. Há umas que são de leitura imediata, as transferências para o orçamento das
autarquias, vai ser novamente reduzido em 2012 e em 2013. Em 2012 o texto diz pelo menos
cento e setenta e cinco milhões de euros; para 2013 já é mais modesto e diz cento e setenta e
cinco milhões de euros. Os cento e setenta e cinco milhões de euros, no contexto das
transferências que são feitas para os municípios e para os governos regionais, significam cerca
de seis porcento, ou seja, poderemos contar, neste momento, com uma medida objectiva no
quadro das medidas que são aprovadas que é a redução de seis porcento da transferência do
orçamento do estado para os municípios.

«No nosso caso, se já estando em quatro milhões e setecentos mil, actualmente o valor
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anual da transferência que em 2011 estava colocada no orçamento de estado, estamos a falar de
uma redução que vai rondar os duzentos e setenta, duzentos e oitenta mil euros, o que
significará que passaremos para um valor de transferência anual do orçamento de estado para
o município inferior a quatro milhões e meio de euros. Basta lembrar que o orçamento inicial de
2010, aprovado em Abril do ano passado, apontava como receita anual do orçamento de estado
para o município de Peniche de cinco milhões e duzentos mil euros. Depois, foi alterado a meio
do campeonato, em Junho do ano passado, para cinco milhões, que foi o valor com que vivemos
em 2010. Em 2011 esse valor passou para quatro milhões e setecentos mil, e, neste momento, já
temos nas medidas que estão anunciadas o aviso de que, pelo menos, a redução dos cento e
setenta e cinco milhões, que se traduz numa percentagem de quatro, seis porcento. O que
significará que iremos ter uma redução de duzentos e setenta, duzentos e oitenta mil euros, no
valor da transferência para o município de Peniche.

«Finalmente, há aquele pormenor do memorando que eu penso que vai dar muita água
pela barba, como se costuma dizer, que é a questão associada às propostas de alteração do IMI,
que o memorando da trioka propõe. Muito resumidamente, tudo o que são isenções do IMI que
estão em vigor serão suspensas e eliminadas, sendo que o resultado dessas eliminações passará
a ser receita central, da administração central, isto é a primeira medida. A segunda medida é
que será feito um programa acelerado de actualização de todo o património imobiliário
existente em cada município, por forma a que os valores do CIMI sejam os que valorizam e
avaliam cada imóvel, que era um processo que estava a ser feito lentamente e que, neste
momento, terá essa aceleração. O resultado dessa aceleração e dos aumentos do valor que a
receita do IMI vai gerar constituirão a receita central. Ou seja, vai haver uma revisão do CIMI,
vai haver uma revisão da Lei das Finanças Locais e duas vertentes que constituíam uma
evolução natural crescente da receita municipal, que eram as isenções à medida que iam sendo
acabadas os imóveis passariam a pagar IMI e esse IMI era receita municipal, com esta proposta
a suspensão e a transformação desse valor, a transferência desse valor para a receita central,
automaticamente os Municípios serão lesados daquilo que era uma evolução natural da receita
do IMI em seu benefício.

«A mesma coisa com a reavaliação, um processo de reavaliação que paulatinamente ia
sendo efectuado, visando que até 2011, 2012, 2013, todos os imóveis tivessem avaliados e
portanto abrangidos pelo CIMI, exclusivamente pela taxa do CIMI, este programa de
aceleração das avaliações e o resultado positivo que essas reavaliações vão ter em termos de
imposto constituirá, também, receita central.

«Eu não quero estar a preocupar, mas julgo que são duas situações, quer a redução
das transferências para orçamento de estado, quer a forma como as alterações do IMI poderão
ser significativas nas receitas municipais, são duas grandes frentes que o memorando de
entendimento nos apresenta e que deve ser motivo de nossa preocupação. E estamos
preocupados, aliás, não é inocente esta forma como transmiti aqui as preocupações que desde
ontem pela leitura do memorando em inglês e pelas versões em Português que se tentaram
descobrir de perceber para o município ou para os municípios, algumas das questões essenciais
que estão traduzidas neste documento.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Peço desculpa senhor Vereador Jorge Amador, mas eu de facto não percebi quando se
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dirigiu à mesa. Não concordo com o senhor Presidente da Mesa, dizendo que tinha de dar a
palavra à Câmara. O ponto um diz: Apreciação da informação escrita do Presidente. Se a
Câmara tinha mais coisas a acrescentar às informações, devia ter feito chegar à Mesa em tempo
útil, não percebi o gesto. Eu sei que está no regimento mas devia ter cá chegado!

«Depois não percebi a almofada do senhor Presidente da Câmara. Se a almofada de
um milhão e meio é para diminuir a dívida ou para aumentar a dívida. Preocupa-me se a
almofada for para aumentar, porque uma Câmara que, neste momento, duplicou a dívida em
seis anos em mais seis milhões, se tiver uma almofada de mais um milhão e meio, daqui por um
ano estamos com sete milhões e meio, isto preocupa-me imenso, senhor Presidente.»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Foi abordada aqui, quer por um colega meu de bancada, quer pelo senhor Vereador e

pelo senhor Presidente, duas ou três questões que me parecem muito importantes e também
gostava de dar o meu modesto contributo. Têm a ver, naturalmente, com os PEC, com as troikas,
com estas questões todas que falámos agora e com os números que nos foram revelados pelo
senhor Vereador, são de facto alguns deles preocupantes.

«Em relação à questão das Finanças Locais, o senhor Jorge Abrantes disse que ia
haver uma alteração à própria Lei das Finanças Locais. E eu acho que não haverá
propriamente uma alteração à Lei das Finanças Locais. Parece-me a mim, que aquilo que era
interessante ou importante que todos nós fizéssemos, naturalmente o senhor Presidente da
Câmara, os senhores Vereadores e o senhor Presidente da Assembleia Municipal noutros fóruns
em que podem participar terão, seguramente, muito mais peso do que cada um de nós nas
nossas modestas actividades políticas ou profissionais. Eu acho que sim, que se deveria
aproveitar este momento, é o momento que vamos viver que tudo está em aberto para que, de
facto, as finanças locais fossem elas, por si só, alteradas, mas alteradas de forma substancial.
Nós temos números que também são interessantes. Nós temos, no nosso país, municípios de
dependem financeiramente oitenta porcento das transferências da administração central e temos
outros que dependem dez porcento. Isto é um desequilíbrio de dependência, uma coisa
assustadora. Depois as próprias receitas extra administração central, há um peso muito grande
em determinados municípios, na grande maioria dos municípios, daquilo que provém de obras
particulares e que cria, naturalmente, uma ânsia de cobrar, de fazer dinheiro por parte dos
senhores presidentes de câmara, que necessitam de dinheiro. Portanto, há uma dependência
muito grande de receitas de uma só área, que me parece que também era importante esvaziar.
Ou seja, para além dos rudes golpes que se avizinham aí, eu naturalmente também vou ficar sem
a minha isenção do IMI, daria com muito mais gosto à Câmara Municipal de Peniche, mas não
posso, não tenho opção no preenchimento das fichas lá nas Finanças, senão seguramente a
daria. Mas, para além desses golpes, eu acho que era interessante que nos devidos locais em
que se possa fazer isso, que se lutasse por uma clara alteração da Lei das Finanças Locais,
porque ela está má e, neste momento, não é boa para os municípios. Portanto, deixava aqui esta
minha modesta opinião.

«Outra questão, que me deixou muito preocupado, foi quando o senhor Vereador Jorge
Abrantes falou nos vinte e três milhões que as Câmaras devem só a duas entidades: à Águas do
Oeste e à Valorsul. Registar, por um lado, e vai perceber a minha afirmação, é evidente que isto,
quando me diz que o Município de Peniche em atraso tem duzentos mil euros podemos,
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comparando com o montante em dívida, dizer que está em dia. Portanto, duzentos mil euros não
serão significativos. Agora eu, e naturalmente esta afirmação é minha, não tem a ver com a
Câmara Municipal de Peniche, mas eu pago a minha água. Eu pago a minha recolha dos lixos.
Então eu quero saber, eu munícipe do Oeste, não é munícipe de Peniche, eu quero saber onde é
que está a ser utilizado o meu dinheiro, uma vez que esse dinheiro está em dívida perante as
entidades responsáveis por isso. E, por outro lado, eu digo assim: Bom! Então se a minha
Câmara, de vinte e três milhões de euros não deve nada, senhor Presidente da Câmara permita-
me, isto não se pode dizer, mas comesse a dever. Não faz sentido sermos os únicos, juntamente
com Torres Vedras, que estamos em dia. É preferível pagar aos fornecedores, é preferível pagar
ao comércio local, é preferível pagar a quem presta os serviços, porque aqueles aguentam tudo
pelos vistos. Não há ninguém daquelas empresas que chegue aos municípios que não pagam e
lhes diga: Olhe, o senhor, a partir de agora, não leva mais uma gota de água, porque há outros
municípios que pagam, e, a partir de agora, não guardo aqui mais um grama de lixo, porque há
outros municípios que pagam. Enquanto essas entidades, porque se calhar são públicas, porque
se calhar o Governo mete para lá dinheiro de qualquer maneira e feitio e depois levamos nós
todos com os PEC em cima; porque se calhar vão buscar aos bancos aos juros que calhar e der
jeito seja a quem for que lhes empreste. Depois têm que distribuir os prejuízos por todos os
municípios, e lá vamos nós, que temos o nosso município em dia, ter que ajudar a pagar também
tudo isso. Se calhar é preferível nós embarcarmos nisso também, e com o dinheirito das águas e
dos lixos, em vez de pagar à Valorsul e à Águas do Oeste, pagamos aos outros fornecedores da
nossa Câmara, que é o que os outros estão a fazer. Ficamos mais bem vistos, temos mais obra e
ninguém nos faz mal nenhum por não pagarmos aquela conta. Eu fiquei surpreendidíssimo com
isso e, naturalmente, preocupado.

«Em relação ao ponto de ordem de trabalhos, no que diz respeito à informação do
senhor Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, há aqui uma questão da reunião de dez
de Março que diz: “A Câmara deliberou aprovar uma proposta para a colocação de dois
pórticos na entrada e saída do parque de estacionamento automóvel central de Peniche, para
limitar o acesso a veículos com mais de 2,20 metros”. Eu gostava de saber, senhor Presidente,
uma vez que isto já foi em Março e estamos em Maio, o ponto de situação da aplicação destes
dois pórticos, já que aqui há dias eu vinha de minha casa a pé para aqui, à noite, e, no meio da
ponte, olhei para atrás e parecia a Serra Nevada, mais ninguém conseguia estacionar lá.

«Depois, também, e para terminar, o relatório da actividade municipal. Senhor
Presidente da Câmara, nós achamos que é muito importante termos toda a informação e temos
falado porque não vinha ou porque vem demais. Eu sou daqueles que antes quero que venha de
mais do que de menos, mas muita informação, às vezes, pode-nos conduzir a coisas
complicadas, ou conduzir a uma análise que nos mostre que há esbanjamento de custos que
seria desnecessário, ou conduzir a uma situação que é a informação que vem para aqui não ser
rigorosa. Eu não estou a dizer que seja uma delas, vou dar-lhe aqui dois exemplos, na página
20/87, no relatório de actividade do Departamento de Obras Municipais, Sessão de Carpintaria,
diz assim: “Bairro do Calvário, Bloco 4 1.º Dt.º, substituição de portas; Bairro do Vale Verde,
Bloco 37, reparação de persiana; Edifício Coosofi, 3.º-A, reparação de persiana…”. A Secção
de Canalização, Sinalização e Pintura fez exactamente a mesma coisa, linha por linha,
substituiu vidro, reparou a persiana, ou seja, é tudo igual, isto é copy paste. Portanto, ou para
reparar uma persiana no 3.º andar, letra A, do Edifício Coosofi, foi lá a secção em peso de
carpintaria mais a secção de canalização, sinalização e pintura, que devem ter tido muito pouco
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trabalho a reparar uma persiana. Não é? Não estou a ver o canalizador a reparar a persiana,
mas acredito que ele possa ter ou então se calhar estava o canalizador a tomar conta do
sinalizador, o sinalizador a tomar conta do pintor e os da carpintaria a repararem a persiana.
Portanto, das duas uma, ou estamos aqui a esbanjar dinheiro, os funcionários vão todos em
grupo fazer todos a mesma coisa, o que é mau, porque o PEC vai-nos tirar dinheiro, ou então
fizeram isto para fazer papel e a gente está aqui a ler coisas erradas, estamos aqui a ver copy
paste a torto e a direito, sem rigor nenhum, sem critério, e então é melhor voltarmos à face da
pouca informação, porque pelo menos não é mentirosa nem enganadora.»

Sérgio Leandro (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«A minha questão é simples, tem a ver com a informação prestada pelo senhor

Presidente da Câmara e é um tema que certamente poderá ajudar ao último ponto da ordem de
trabalhos. Tem a ver com a deslocação à Finlândia, no âmbito do projecto SURGE, da energia
das ondas.»

João Gomes (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu ia pedir ao senhor Vereador Jorge Abrantes que me fizesse chegar a versão que

tem do acordo com a troika, que pelos vistos é diferente da minha. Penso que ainda é mais
gravosa. Aquilo que eu li no acordo é que de facto haveria um incentivo ao arrendamento, em
detrimento da propriedade que predomina actualmente em Portugal, em relação a outros
Países. Isso passaria por uma diminuição das taxas do IMT e por um aumento das taxas do IMI.
Eu não vi lá nada relativamente a que essa receita passaria para a administração central, nem
me parece que os municípios irão aceitar isso. Essa questão não me parece que esteja lá
referida, se tem uma versão diferente gostaria que me a fizesse chegar, para que eu também
tenha conhecimento.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Penso que o senhor José Leitão quis fazer um bocadinho de humor com esta questão

do relatório, como é óbvio. O que quero dizer é que esta informação pode ter alguma falta, por
ter aqui algum lapso, mas, no essencial, ela não é mentirosa nem é enganadora. Esta
informação é uma informação que nos é produzida pelos serviços, obviamente que nos compete
fazer essa triagem, e, por isso, em nome dos serviços e em meu nome, peço desculpa se,
eventualmente, há aí um problema de copy paste. Agora, o que é impressionante, isso não deixa
de ser impressionante, é a quantidade de coisas que a Câmara faz e vamos manter o mesmo tipo
de informação, até por outra coisa, aquando da elaboração de relatórios finais é um método que
ajuda e que facilita bastante o trabalho.

«Quero dizer que todos seremos poucos para inverter ou, pelo menos para atenuar ou
minimizar, os efeitos do que aí está e do que aí vem. O senhor José Leitão, em representação da
Assembleia Municipal participa na Assembleia Inter-Municipal e, obviamente, eu próprio,
poderemos colocar estas questões no quadro da OesteCIM. Vai haver um congresso, no dia 9 de
Julho, em Coimbra, dos municípios portugueses e há todas as cores, PS, PSD, CDU, e eu creio
que toda a gente pode fazer chegar através das pessoas que conhecem nos partidos todo esse
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contributo para se minimizar. Aliás, o próprio presidente da Associação Municipal de
Municípios é vice-presidente do PSD.»

Vereador Jorge Abrantes:
Recomendou ao senhor João Gomes a leitura das medidas 1.22 e 1.32, que se

transcrevem como as citou:
«Mudanças na tributação da propriedade para conseguir aumentar a receita em, pelo

menos, 250 milhões de euros, através da redução substancial das isenções temporárias para
casas ocupadas pelo proprietário. As transferências do Governo Central para as autarquias
serão revistas, por forma a assegurar que as receitas adicionais serão usadas exclusivamente
para consolidação orçamental.»

«Actualização dos valores do imobiliário para efeitos de pagamentos de impostos, por
forma a aumentar a receita em, pelo menos, 150 milhões de euros em 2013. As transferências do
Governo Central para as autarquias serão revistas, para assegurar que as receitas adicionais
serão usadas completamente para consolidação fiscal.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Lançou o repto ao senhor João Gomes para trazer a sua versão do memorando.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Fez a seguinte intervenção:
«Os pórticos eram para estar já colocados no sítio certo, não foram colocados porque

tivemos de fazer algumas intervenções no Parque Municipal de Campismo. Dois serralheiros é o
que temos, não temos mais e o PEC também não permite ter mais, por isso espero que durante o
mês de Maio, com este PEC ou com esta troika, pôr os pórticos no local que eles têm que estar.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu só ia dar um esclarecimento ao senhor José Leitão, também muito

telegraficamente, há um município da região Oeste que, neste momento, está a ser alvo de um
processo por parte da Águas do Oeste, por via das injunções acumuladas que tem. O valor da
penhora é superior a oitocentos mil euros e a acção vai sobre as transferências correntes do
orçamento de estado para esse município. A concretizar-se esta decisão, porque são dívidas já
bastante antigas desse município, significará que deixará de receber transferências correntes
durante quatro meses e meio.»

APRECIAÇÃO E TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE O MANIFESTO “INVESTIR NA EDUCAÇÃO,
DEFENDER A ESCOLA PÚBLICA”, ENVIADO PELA FENPROF E SUBSCRITO POR VÁRIAS
ORGANIZAÇÕES DE EDUCAÇÃO:

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

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
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«Primeiro não consigo perceber porque é que temos que apreciar um manifesto deste
tipo e queria, antes de começar a minha intervenção, dizer que sou filiado sindicalmente na
FENPROF, desde que ela existe, para não pensarem que eu vou fazer demagogia em relação a
isso. Tenho tido muitas reuniões com o colega Mário Nogueira e com o qual em muitas coisas
não estou de acordo, como é obvio.

«Sei que este manifesto chegou à Câmara em Fevereiro e que, neste momento, está tudo
fora de contexto. Eu trouxe a Lei comigo para fazer alguns esclarecimentos. Aqui diz que, o
manifesto, que impede a certificação qualificada de jovens e adultos e que procuram uma nova
oportunidade na escola, constrange a promoção, como a Lei determina, da educação sexual nas
Escolas. Saiu uma Lei, no dia 8 de Abril, que coloca nas escolas uma nova disciplina, onde a
educação sexual, da mesma forma que estava a funcionar, passa a ter cinquenta minutos por
semana nas escolas, nomeadamente no ensino secundário, numa nova disciplina.

«Depois, não consigo perceber alguns valores que estão aqui colocados, dos oitocentos
e três milhões de euros da educação, quando se põe o manifesto a correr deve-se, também,
informar as pessoas aquilo a que se referem. Gostava, visto que isto foi para a autarquia,
provavelmente a autarquia depois mandou para a Assembleia Municipal, penso eu, o meu
documento não tem registo de entrada, eu por acaso fui verificar o registo de entrada e se não
estou em erro é em Fevereiro de 2011, e não sei se nós teríamos que efectivamente votar ou não
votar este manifesto, porque isto não aquece nem arrefece ninguém.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Este manifesto que, obviamente, é um documento de posição, não da FENPROF,

embora fosse a FENPROF a enviar, e enviou para várias Assembleias Municipais, é subscrito
por um conjunto muito mais vasto de organizações. Organizações de todos os quadrantes
políticos, já agora dizer, também, para que não fiquemos aqui a pensar, isto é da FENPROF,
FENPROF-Mário Nogueira, Mário Nogueira-PCP e PCP-CGTP, e por ai adiante.

«É evidente que a triagem daquilo que deve ou não vir à Assembleia é sempre
discutível. Eu entendi que isto era uma matéria de tal maneira relevante que valia a pena trazê-
la aqui, quanto mais não fosse para nos suscitar uma discussão. É evidente, também, que não
somos obrigados a subscrever o manifesto. A Assembleia Municipal é soberana para tomar uma
decisão sobre isto. Aquilo que me parece, também, é que, no essencial, e pese embora possa ter
havido alguma alteração, as preocupações que o manifesto traduz para quem está na área da
educação, e o senhor Américo Gonçalves sabe isso tão bem como eu, são perfeitamente
legítimas. Não está em causa aqui uma posição partidária, está em causa aqui uma posição
cidadã.

«De facto, se há domínio onde nós temos de ter muito cuidado naquilo que são os
cortes que podem ser feitos, e provavelmente podem ser feitos alguns, esse domínio é o domínio
da educação e, particularmente, enquanto deputado municipal e é nessa qualidade, obviamente,
que estou a falar. Eu por exemplo subscrevo o essencial das preocupações veiculadas por este
manifesto e, por isso, obviamente, que é a minha posição como deputado municipal mas,
naturalmente, que ao vir aqui, aquilo que se está a dizer é que o submetemos, digamos, assim
esta posição, que foi tomada por um conjunto de organizações, àquilo que é ou ao que for a
decisão da Assembleia Municipal. Se a Assembleia Municipal entender que nem sequer vale a
pena discutir, nem sequer perderemos muito tempo com isso.»



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 06.05.2011  * Livro 21 * Fl. 94

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta questão queria dizer o seguinte: Eu não sei até que ponto podemos inserir

este ponto na ordem de trabalhos, sem que haja um subscritor, membro da Assembleia, que nos
termos legais o proponha. Mas essa é uma questão de forma e depois essa questão tem que ser
devidamente informada pelos técnicos que prestam apoio a esta casa, que são os técnicos do
município nesta área de acompanhamento jurídico e de administração.

«Sobre o conteúdo em si, por isso é que eu disse que era uma questão de forma, porque
não me parece que isso, já que estamos aqui, já que iniciamos este ponto, que nos impossibilite
de falar nele. Porque depois percebe-se qual será a história que será contada se invocarmos
uma questão de forma, não falar sobre isto, foi porque quisemos silenciar o conteúdo. Portanto,
se está aqui, vamos, então, falar sobre ele e depois vamos tomar as posições que cada partido
na sua legitimidade, cada grupo e cada deputado, tem.

«Eu penso que, e por isso é que não posso ser favorável a este manifesto, porque de
início há uma frase que me choca, que é: “parece que a educação há muito parece ter deixado
de ser uma prioridade para os governos”. Quando, por exemplo, o montante só dispendido em
Acção Social Escolar foi aumentando nos últimos seis anos. Eu não estou a fazer campanha
política, mas eu para dizer a verdade, porque os senhores também vêm para aqui, os senhores
daquela bancada, vêm para aqui, também, vêm discutir e dizer que a Câmara faz isto ou aquilo,
também, com certeza que não estão a fazer campanha política nessa altura. Nós somos todos
uns ingénuozinhos e então os senhores não vêm cá fazer campanha política, pois não, de
maneira alguma. E, por exemplo, não consigo compreender como é que se pode afirmar que isto
não foi uma prioridade se há mais alunos apoiados para a Acção Social Escolar; que há
refeições escolares e que o montante delas aumentou de oito milhões para vinte e dois milhões
de euros; que há mais professores e técnicos de educação especial, por exemplo; que o número
de alunos por computador ligados à internet, nas escolas, diminui de dezoito vírgula dois para
um vírgula oito; que há uma série de investimentos em centros escolares, infelizmente no nosso
concelho não estão ainda tão avançados quanto isso, mas esperemos que sim, que esse caminho
tenha progresso, porque já há desenvolvimentos nesse aspecto e, por isso, também eu, quando
falo, falo a verdade toda; modernizar o parque escolar, também está em curso; a taxa de
abandono escolar diminui de trinta e nove vírgula quatro, em 2004, para vinte e oito vírgula
sete, em 2010; a taxa de retenção e desistências, também diminuiu. Há uma série de questões,
como por exemplo: Há quantos anos nós imaginávamos que havia um videoprojector na sala de
aula? Um quadro interactivo por cada três?

«Portanto, parece-me que no conteúdo é impossível ser favorável dum texto destes, com
estas afirmações que estão aqui. Se o texto fosse diferente, se falasse daquela que foi a realidade
destes números, que eu não consigo desmentir, porque sendo oficiais não consigo desmenti-los.
Se o texto falasse a realidade toda e apelasse a que a Assembleia Municipal de Peniche tomasse
uma posição no sentido de que houve uma evolução e que não se quer que ela volte atrás, sem
ter as referências como disse: “que há muito parece ter deixado de ser uma prioridade dos
governos”. Porque isto quando se toca em governos, fala-se sempre no PS, no PSD e no CDS, é
sempre muito fácil falar atirando as pedras para os telhados dos outros, porque é muito mais
fácil. Nunca se assumiu responsabilidades políticas nessa área e, como tal, não há julgamento.

«Como esse texto não é um retrato fiel da realidade e, nesse aspecto, não consegue ser
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imparcial, podendo ser e podendo ter uma função de posição que fosse no sentido de acolher um
consenso de todos nós, no sentido de permitir que se dissesse que é uma área fundamental e que
não deve ser sujeita a esse tipo de desinvestimento no futuro, isso, se calhar, obtinha o nosso
apoio. Mas como de forma sectária, na minha opinião, isto não corresponde à realidade do
ponto de partida, nós não podemos dar o nosso apoio, é apenas e só por isso.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«A nossa opinião, também, é um bocado ao encontro do que o Tiago disse. Na verdade,

não se compreende, pelo menos na nossa óptica, não se compreende como é que este ponto vai
ser debatido numa Assembleia Municipal, se é para isto que existem as Assembleias Municipais,
se é para tomar posições de manifestos de entidades que têm outros interesses para além do
concelho. Que têm interesses nacionais e que apresentam um documento única e exclusivamente
com uma visão, a visão de quem o escreveu, a visão que não nos dá mais elementos para
discussão e que depois, no sumo disto tudo, não passam de meras opiniões que nós vamos
dando. Mas, quanto ao conteúdo do manifesto, este manifesta-se, quanto a mim, muito reduzido
para o fim a que se pretende. A função de uma Assembleia Municipal é trazer, principalmente, a
lume os problemas do concelho, os problemas que o estado possa estar a desenvolver com
determinadas diligências que afectem o próprio concelho, e nunca manifestos de instituições
com caris partidário, com o cariz sectário que possam ter. Acho que não tem cabimento essa
questão aqui presente.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu compreendo as razões que foram aduzidas pelo senhor Tiago Gonçalves, são

argumentos claros para uma posição sua. A educação é uma questão local, essa coisa de se
dizer que a educação é uma coisa nacional, enfim, é nacional e é local. Porque isto diz-nos
respeito a nós, às nossas escolas, aos nossos alunos, aos nossos professores. Que há matérias,
obviamente, que são do interesse municipal, eu não tenho dúvidas, que este é um assunto,
independentemente de se concordar ou não com esta forma.

«O que houve foi um pedido formal ao Presidente da Assembleia Municipal, que julgou
trazer aqui o assunto que é discutido e, obviamente, que depois teremos é que respeitar a
opinião dos senhores deputados e como eu disse há argumentos que são respeitáveis. Agora não
se ponha em causa a legitimidade disto vir aqui, porque nós somos perfeitamente soberanos
para poder rejeitar qualquer tipo de discussão. Bastava só levantar o braço e dizer assim: meus
amigos vamos acabar com isto! O que eu acho é que o debate sobre a educação tem que ser
feito e deve ser feito. Eu subscrever um manifesto, se me aparecer aí um manifesto pela
liberdade, também é uma questão municipal, mas é uma questão nacional, eu trago aqui para
nós discutirmos, obviamente que sim. Portanto, eu penso que não podemos, se calhar, misturar
as coisas. Acho que são legítimas as posições de discordância de quem entende que isto veicula
a posição partidária, eu por acaso não acho, e são legítimas as posições de quem discorda
daquilo que contextualiza a própria proposta e é isso que nós estamos aqui a discutir.

«Penso que saímos todos acrescentados por partilhar aqui diferentes opiniões sobre
educação, é para isso que servem, também, as Assembleias Municipais e acredito, sinceramente,
que esta é claramente uma questão local, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas nenhumas.
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Subscrevendo eu que há muitas melhorias no sistema de ensino, obviamente que há muitos
factores de preocupação, agora quanto ao resto, quanto à argumentação que foi produzida pelo
senhor Tiago Gonçalves, é uma leitura, ele apresentou números e factos são factos. Eu também
tinha alguns, mas em áreas mais restritas, mas acho que, se calhar, era especializar demais o
debate. Ao fim e ao cabo, pelo menos permitimos trazer aqui uma informação clara sobre aquilo
que, na opinião do Partido Socialista, tem sido feito em educação.»

Licínio Pereira (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação a estas questões e a outras, eu tenho notado que, aqui na Assembleia, há

uma certa cumplicidade entre a bancada do PS e a bancada do PSD, têm as mesmas opiniões
em relação a várias coisas. Então tudo o que for economia e finanças é garantido. Faz-me
lembrar, e o senhor João desculpe lá, que eu sei que há aqui algumas pessoas que são
susceptíveis, mas faz-me lembrar uma banda desenhada, que tive o prazer de ler muitas vezes e
compartilhar com o meu amigo Rogério Cação, que era o Tintim, em que havia os senhores
Dupont e Dupont. Os senhores de facto são os senhores Dupont e Dupont, nesta Assembleia.

«Dizer que há irresponsabilidade política na educação, esta Câmara está à vontade e
vou responder porque é que está à vontade. A aposta na educação por esta Câmara é um
elemento diferenciador, promoção das AEC - Actividades de Enriquecimento Curricular em
parceria com os Agrupamentos é uma realidade; Atribuição de bolsa de estudo aos estudantes
do ensino superior é outra realidade. Eu até vou corrigir o Jorge Amador, que última
Assembleia, em resposta à bancada do PS, disse que, neste caso utilizou um termo desportivo,
que nós estávamos a ganhar por 12-0, ele utiliza uma expressão muitas vezes que é o rigor, e,
objectividade, eu acho que para ser rigoroso e utilizando um termo desportivo, nós não estamos
a dar 12-0, nós ganhámos por falta de comparência, porque nos outros executivos nunca houve
bolsas de estudo para o ensino superior.

«Nós temos que ser objectivos e podemos garantir que a Câmara Municipal de
Peniche, enquanto a CDU lá estiver, não vai atribuir, com pompa e circunstância, salvas de
prata a vencedores do Big Brother, porque isso, utilizando mais uma vez os termos desportivos,
poderia dar irradiação ou descida de divisão, nesse aspecto esta Câmara está à vontade. Eu
podia até frisar aqui mais coisas: os serviços de refeições escolares; a célebre fruta, que só
faltou dizer que tinha o monograma da CDU, nós estamos, inclusive, a alterar alguns hábitos
alimentares nas escolas; o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, que vai ser um sucesso.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Pediu que os membros da Assembleia Municipal se cingissem à questão que está em

discussão, que é o manifesto.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu só quero fazer aqui uns registos. Primeiro fico surpreendido que a questão da

educação, como o Rogério disse, para as duas bancadas não é um assunto sério, acima de tudo
não é um assunto de interesse para o concelho de Peniche e, particularmente, choca-me o facto
de pôr em causa a possibilidade de colocar numa ordem de trabalhos da Assembleia Municipal
questões que possam vir de outras entidades. Durante muitos anos fomos habituados a discutir



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 06.05.2011  * Livro 21 * Fl. 97

documentos que não tinham origem na Assembleia, talvez nos últimos anos menos, mas há uns
bons anos atrás isso era prática.

«Depois, quem normalmente faz referências a falta de respeito, eu acho que é uma
grande falta de respeito aqui a estas entidades. Aliás, fico surpreendido porque são todos
perigosos comunistas, são perigosos comunistas. Quando eu vejo aqui entidades que, por vezes
e se calhar, não raras vezes, têm-se colocado ao lado do Governo, justa ou injustamente. Fico
chocado porque, no fundo, não se respeita essas entidades. É natural que a primeira entidade e
a assinatura do Mário Nogueira parece que assusta, mas depois há Associação Sindical dos
Professores Licenciados, há a FENEI - A Federação Nacional do Ensino e Investigação, há a
PRÓ-ORDEM - Associação Sindical dos Professores Pró-ordem, há o SEPLEU - Sindicato dos
Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades;
há o SINAPE – Sindicato Nacional dos Professores da Educação, há o SIPE - Sindicato
Independente de Professores e Educadores, há o SIPPEB - Sindicato dos Professores do Pré-
Escolar e Ensino Básico, há o SPLIU - Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos
Politécnicos… Posso ler ou não? Eu tenho o direito de fazer a minha intervenção como eu
entendo, eu não posso ver condicionada a minha intervenção, porque falta alguns ainda de
maior referência, para mim, quando se chega ao CNIPE - Confederação Nacional Independente
de Pais e Encarregados de Educação; Quando se chega à Delegação Nacional de Associação
de Estudantes do Ensino Secundário Básico. Naturalmente o que me preocupa é as observações
de falta de respeito por estas entidades, porque são entidades, entidades, não é uma pessoa, não
é o Mário Nogueira, nada, são entidades que eu não conheço ninguém, mas nós temos que
respeitar que são organizações que representam o que têm que representar e algumas delas
representam muita gente, e têm contribuído de forma construtiva, e retiro a primeira, a
FENPROF, retiro a primeira, todas estas instituições têm contribuído de forma construtiva
para, no fundo, dar umas mais-valias a este país na área da educação.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Esta questão pode ser, na minha opinião, e eu não sou o dono da verdade em termos

regimentais, pode ser perfeitamente debatida, desde que haja uma proposta para tal efeito,
subscrita pelos membros desta casa. Porque a partir do dia em que toda a gente se dirigir à
Assembleia Municipal para solicitar por escrito que ela tome posições públicas, este precedente
aplica-se a toda a gente e é essa a minha única preocupação. Com certeza que me parece que
haveria forma de ultrapassar essa questão, acho que haveria um grupo largo de membros desta
Assembleia que faria a subscrição dessa proposta, para que subisse à discussão. Portanto, não
me parece que esse aspecto possa ser entendido como uma limitação que nós estamos a colocar.
Estamos apenas a chamar a atenção para um pormenor de forma, é basicamente isso, e
transformar isso noutra questão que não seja essa parece-me que é de facto um exagero, porque
ninguém aqui falou que não aceitava que este assunto fosse discutido, até estamos a fazê-lo.

«Eu acho curioso é que quando se fala em matérias locais, a primeira coisa que o
deputado que disse que havia uma certa cumplicidade nestas duas bancadas, foi referir as AEC.
Por acaso foi só uma das iniciativas que até teve mais implantação na área da educação nos
últimos anos, em parceria com as autarquias, obviamente. Não o ouvi referir, por exemplo, se
quer falar de questões locais, a Escola Secundária de Peniche, que hoje tem muitos cursos
profissionais e o número de alunos, nesse caso, subiu de trinta e quatro mil para cento e vinte e
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quatro mil. Quer falar no número de alunos que foram matriculados no secundário? De
duzentos e sessenta e três mil para trezentos e quinze mil! Quer que eu lhe fale quanto é que é a
taxa de cobertura da rede de bibliotecas escolares? De sessenta e quatro para oitenta e dois
porcento! Se quiser que eu lhe traga estes números todos, eu trago, não tenho problema nenhum
em discutir essas matérias. Agora da forma como o texto foi escrito, que de certa maneira
escamoteia a realidade, eu não concordo e, portanto, há que haver ponderação na forma como
se fazem as coisas e como se produzem os textos, foi aquilo que não houve, pode até estar
subscrito por dezenas de sindicatos ou organizações. Não é uma falta de respeito nós termos a
nossa opinião, falta de respeito seria obrigarem-nos a discutir ou ter uma opinião diferente, só
para não faltar ao respeito aos outros, isso é que era, isso é que era uma coisa engraçada.

«E, relativamente à comunhão de ideias entre bancadas do PS e do PSD, estou
perfeitamente em liberdade para dizer aquilo que acho sobre esta matéria, os deputados do PSD
têm uma visão acerca das questões de educação que, se calhar, não é a mesma que a minha.
Mas é uma questão que a eles diz respeito e que deve ser tolerada, tolerada e aceite. Os
deputados do PSD na Assembleia da República viabilizaram o último orçamento de estado,
portanto, são também responsáveis por alguns dos resultados da política de educação a que se
conduziu. Nós sabemos dividir as responsabilidades e também sabemos dividir os ganhos. Não
vimos aqui apenas fazer a táctica política, apenas isso só.»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação a este manifesto, a mim não me preocupa muito que ele seja discutido.

Acho que é importante que se discuta a educação. Considero que a educação é também uma
questão concelhia. Portanto, no fundo, estou perfeitamente de acordo com uma grande parte da
intervenção do senhor Presidente da Assembleia da Municipal.

«Não falo em nome do Dupont, falo em meu nome pessoal, e quero dizer que acho que é
“pobre” reduzirmos a questão da educação a este simples manifesto, acho que ela mereceria
uma discussão muito maior. A questão que eu ponho para mim é outra, estou disponível para
votar de imediato este manifesto e vou votar contra. Porquê? Porque não concordo, enfim, acho
que é infeliz a primeira frase: “a educação há muito parece ter deixado de ser uma prioridade
para os governos”. Podiam ter evitado esta frase, ficavam melhor. Pior do que isso, para mim, é
o próprio conteúdo em si ou política de educação que o documento tem subjacente, que eu não
concordo. É por esse motivo que não voto favoravelmente o manifesto. Não é por outro motivo
que não seja esse.

«Não resisto dizer ao senhor Licínio, quando falou no perder por falta de comparência,
que tudo o que esta Câmara liderada pela CDU fizer bem feito tem o meu voto, tem o meu
louvor e tem o meu apoio. Em relação à falta de comparência, para não perdemos tempo, dê
uma vista de olhos na Câmara do PSD, o que foi feito na educação nesta terra, e depois vai ser
obrigado, no mínimo, a dizer que empatámos o jogo. E estou a dar-lhe uma “borlazinha”, ao
dizer este “no mínimo”.

«Quero dizer ao senhor Tiago que ele se esqueceu de um número importante da política
de educação destes dois governos. É que ele não referiu um número que aumentou
exponencialmente e que é importante: foi o número de professores que deram em doidos com
estas duas ministras da Educação, julgo que é um número que cresceu exponencialmente e que
reflecte, também, a boa política da educação que tem sido feita.»
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Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, no seguimento das intervenções dos senhores Tiago Gonçalves e José Leitão,

quero dizer que vejo neste documento, obviamente, preocupações que acho que são universais e
acho que não dependem de opinião de partidos. Obviamente que a educação deve ser uma
prioridade, toda a gente assume isso e ninguém fica contente se tiver de haver cortes. São
preocupações legítimas. Mas, a verdade é que este documento tem uma óbvia carga política e,
se se pretendia ter aqui uma opinião realmente unânime da Assembleia, acho que teria sido
sensato, da parte de quem o elaborou, eliminar, pelo menos, a carga política que, como o senhor
José Leitão disse, é evidente a partir da primeira frase. Acho pouco sensato. Eu, pessoalmente,
até posso dizer que acho que uma das falhas dos governos do PSD e, nomeadamente do
Professor Cavaco Silva, foi não ter investido mais em educação. Acho, sinceramente, que
perdemos tempo e que devíamos ter feito uma reforma profunda, que, infelizmente, não foi feita
então. E, desde então, também acho que não foi feita. Foram feitas algumas coisas,
naturalmente positivas, mas não dá para tudo. Acho que, se todos reconhecermos os erros,
temos melhores possibilidades de ganhar alguma coisa no futuro.

«Posto isto, acho que o manifesto não deve ser colocado a votação. Acho muito bem
que se faça a discussão, acho que é um ponto importante, acho obviamente que é um ponto com
grandes implicações locais. Hoje em dia, grande parte do funcionamento das escolas está
dependente das câmaras e, portanto, tem importância local. O manifesto em si não tem essa
componente local tão em destaque, portanto, eu acho que o que se disse aqui não foi que a
educação não tinha interesse local, disse-se que este documento não tinha grande interesse em
relação a Peniche, e eu aí concordo. Acho que era salutar que não fosse posto a votação.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Oh Henrique, nós gostamos de discutir educação! Eu só tenho contra aquilo que foi

tudo dito em relação ao manifesto. Começaste aí a ler as federações sindicais e os sindicatos e
não vale a pena. Nós, nos sindicatos de professores, temos os sindicatos dos cinco euros,
infelizmente. Não temos é uma Ordem, o que é uma pena. Para te dar uma ideia, há trinta e
cinco porcento de pessoas sindicalizadas, o que é muito grave, é gravíssimo, havia de haver é
noventa porcento, que eu sou um grande defensor. A minha preocupação é o conteúdo do
manifesto, porque, por acaso, estão aqui na mesa duas pessoas que certificam jovens adultos e
jovens não adultos no Concelho de Peniche e que nunca deixamos ninguém de fora, que sou eu e
o Rogério. Para além das escolas normais que estamos à frente, certificamos toda a gente que
precisa de certificação de competência ao longo da vida e temos certificado tudo aquilo que é
possível e tudo o que é possível fazer.

«Dizem-se aqui coisas, por isso é que comecei por dizer que este manifesto chegou em
Fevereiro e, de Fevereiro para cá, chegou uma quantidade de legislação e a pessoa que
apresentou este manifesto devia ter retirado. Há muita coisa que o Tiago aqui referiu, que eu
não quis referir, que já está mais que ultrapassada.

«Em relação àquilo que o Licínio disse que se vai dando subsídio, que esta Câmara…,
oh Licínio, por amor de Deus, eu também dava tudo, era preciso é que eu tivesse as contas em
dia. Isto é tão bonito a gente ir pagando os subsídios e dando as promessas…, agora há
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condições e condições.
«É verdade que esta Câmara, na minha escola, há muitos anos, eu digo na minha

escola porque já estou à frente da escola a alguns anos, comigo, com esta Câmara, com as
Câmaras anteriores, todos os alunos daquela zona que querem ir comer à Escola Secundária
podem lá ir. O Jorge Amador sabe perfeitamente que aquilo que eu vou dizer que é verdade, cria
alguns constrangimentos à Escola Secundária, porque são miúdos de um nível etário que não
tem nada a ver com o nosso, e tenho muita gente na escola a tentar rejeitar esses alunos mas,
enquanto eu for director daquela Escola, os alunos vão lá comer, e são cerca de cinquenta, se
calhar, que neste momento vão comer àquela escola e vão comer lá visto que houve
possibilidade para comerem. Ainda a escola não tinha refeitório de uma empresa, há dezasseis
anos, porque nos primeiros dois anos que tive na gestão não houve essa possibilidade, que
aqueles alunos vão comer e tomara-mos nós que fossem todos lá comer.

«Eu não estou contra a educação, acho que devemos discutir a educação, eu estou
contra a forma como foi apresentado o manifesto e foi só por isso, mais nada.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu não quis ser injusto na minha intervenção. Agora o que me pareceu,

particularmente na primeira intervenção do PSD, foi que isto não tinha nada que vir aqui,
porque isto não interessava à educação, não interessava a Peniche. Foi o que entendi!

«Em relação à intervenção do Partido Socialista, eu respeito, é no fundo a tendência
natural de fazer propaganda política. Nós é que somos acusados de o fazer. Nós normalmente
somos acusados de ser sectários e eu tenho que registar que, se houve aqui intervenções
sectárias, não foi da parte da bancada da CDU.

«Eu não gostei da primeira intervenção do Américo, tenho que registar isto. Não gostei
da forma como introduziste a situação, entendi até que foi uma certa forma de condicionar.
Acho que era mais legítimo, ao contrário do que o Tiago dizia, acho que era mais legítimo, não
que isto fosse subscrito por ninguém, que não faz sentido, não faz sentido um manifesto destes
ser subscrito pelos deputados municipais. O que fazia sentido é que, depois de isto tudo ter
aparecido na ordem de trabalhos, se havia grupos, e parece que havia dois grupos que
entendiam que isto não devia ser discutido, esses grupos é que se deviam ter manifestado nesse
sentido.»

Carlos Almeida (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Queria só dizer três ou quatro pontos, muito rapidamente. O primeiro é que estou a

gostar do que estou a ouvir no debate. Porque estamos num clima próprio de cada um expressar
aquilo que pensa, aquilo que acha mais adequado, perante aquilo que é suscitado pelo debate
sobre educação. Ao contrário do que dava a entender ao princípio, o debate decorreu para que
houvesse um consenso de se entenderem as partes que estavam desavindas, acho isso muito
interessante.

«Em relação ao manifesto em si, é importante ver que está assinado por associações
sindicais de professores e pelas duas entidades que representam as associações de pais, que
normalmente não estão associadas para nada, é raro juntarem-se em qualquer manifesto
público. A CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais) tem alguma dificuldade
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em juntar-se com os sindicatos de professores em tomadas de posição, o que também é
compreensível, porque representam entidades diferentes, embora a educação, no fundo, seja a
mesma.

«Concordo inteiramente que a primeira frase é totalmente descabida e dá a ideia de
uma leitura política que o documento não devia ter.

«Compreendo perfeitamente a intervenção do Tiago e os números que apresentou são
os números que ele tem e estarão correctos. Só queria dizer o seguinte: este documento, por
aquilo que me apercebi, não vem contestar nada do que foi feito, embora a primeira frase não
pareça isso, surge na sequência de uma resolução do Conselho de Ministros, de Dezembro de
2010, que, devido aos PEC, que tinham sido aprovados entretanto, indicavam um quadro para
2011 que tinha uma série de medidas gravosas para a educação. O documento, penso eu, não
estaria a debater o que foi feito em educação, mas sim os cortes que vinham aí, por força da
resolução do Conselho de Ministros, de Dezembro de 2010, na sequência dos tais PEC. Penso
que foi essa a reacção, embora a primeira frase desvirtue tudo o que se pretendia. Se se
pretendia isto, a primeira frase ao falar que ultimamente deixou de ser uma prioridade, estraga
o efeito. Portanto, penso que não era tanto isso, era mais o receio dessa entidade pelo que aí
vinha, em relação ao futuro.

«Entretanto, já foram aprovados e publicados alguns normativos que, de facto, limitam,
até por força do quadro actual, alguns aspectos na educação. Penso que era mais ou menos isto
e não outra coisa qualquer, nem a fazer grandes sumários. Portanto, repito, a primeira frase
não faz qualquer sentido naquele manifesto.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre o documento em si e algumas declarações que foram aqui feitas, nomeadamente

quando se falam na carga política do documento, apercebe-se, logo à partida, que a carga
política é destas entidades todas que aqui vêm. Uns são daqui, outros são de acolá, mas a
grande preocupação de algumas pessoas foi que apareceu o Mário Nogueira e, aparecendo o
Mário Nogueira, é um problema dos diabos.

«Depois, fala-se aqui que ficariam contentes não com o documento, mas se as contas
estivessem em dia, as contas da Câmara, ora o que acabamos de ver é que as contas
melhoraram e na verdade estavam melhores…»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Interrompeu o senhor José Amador e lembrou-lhe que se está a discutir o manifesto e

não as contas do Município.

José Amador (CDU):
Continuou dizendo:
«Vai dar uma coisa com a outra. É que aqui foi falado que gostavam de ver as contas

em dia e que se melhorasse a educação. Naturalmente que se não cortassem as verbas que têm
cortado à Câmara, e vão continuar a cortar, haveria mais dinheiro para a educação do que
àquele que há.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
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Fez a seguinte intervenção:
«Confesso que, numa segunda leitura, esta primeira frase é suicida, para quem quer

reunir consensos. Eu concordo, no essencial, com aquilo que foi dito pelo Carlos Almeida, que
esta frase, de facto, não faz sentido aqui.

«De qualquer maneira, acho que foi provada a colação que valeu a pena cá trazer o
manifesto, pelo menos levantámos questões e falámos de educação, falámos de preocupações e
trocámos impressões sobre aquilo que foi feito ou não foi feito na opinião de cada um.

«Eu não concordo que isto seja um precedente, porque não estamos a falar de um
documento subscrito por um cidadão, estamos a falar de um documento que é subscrito por um
conjunto de organizações, que têm o peso que têm. Não é propriamente um documento avulso,
digamos assim, e que, aliás, foi objecto de discussão noutras Assembleias Municipais, e até foi
aprovado, como, por exemplo, a Assembleia Municipal da Ribeira de Pena.

«A mesa propõe que nós não votemos este manifesto, uma vez que não há consenso, e
que, noutra sessão da Assembleia, se faça uma discussão sobre educação em termos locais, e
que dessa discussão possa então nascer uma posição, se assim o entendermos, uma posição
sobre a educação, não propriamente na nossa terra, mas aquilo que é a dimensão local da
educação.»

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Quanto ao manifesto, porque o ponto 2 da ordem de trabalhos é apreciação e tomada

de posição sobre o manifesto, eu vou apreciar o manifesto. Eu acho que, no essencial há aqui
algumas problemáticas que fazem sentido e que faz sentido nós discutirmos. Penso que a área
da educação nem terá sido as piores do governo do Eng.º Sócrates, há outras bem piores. Mas,
nos últimos dois anos, houve algumas coisas que não fizeram muito sentido e é de preocupar o
caminho que tem levado ultimamente.

«Não quero deixar de referir que a bancada do Partido Comunista, ou da CDU, não
apreciou o manifesto, houve referências sobre o que de bom se fez em Peniche em matéria de
educação, que eu não contesto; houve referências sobre quem subscreveu o manifesto, mas não
se apreciou o manifesto, acho que não tenho nada contra este tipo de… No essencial não houve
uma discussão muito alargada, houve sobre a forma do manifesto e não sobre o seu conteúdo.
Se queremos apreciar o manifesto, então que se aprecie o manifesto, não vamos fazer
considerações sobre se é político se não é. Então façamos nós o manifesto para discutir, para
pôr à discussão a educação no Concelho de Peniche, então discutamos a educação no Concelho
de Peniche.»

O senhor Presidente da Mesa propôs que o assunto fosse retirado da ordem do dia.

A Assembleia, por unanimidade, deliberou retirar o assunto da ordem do dia.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA QUE REPRESENTARÁ AS JUNTAS DE FREGUESIA DO
MUNICÍPIO NO XIX CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES:

A Assembleia passou à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos e,
considerando que não é legalmente necessário proceder-se a uma eleição, o procedimento que
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tem sido tomado nos anos anteriores e que existe consenso entre os grupos políticos, deliberou,
por unanimidade, designar o Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João, do Partido
Socialista, como representante das Juntas de Freguesia do Município de Peniche no XIX
Congresso da ANMP.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DO EXERCÍCIO DE 2010:

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

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre este assunto das contas dos SMAS, eu queria só chamar à atenção para uma

questão que vem sendo discutida aqui, praticamente em todas as sessões ordinárias, que é a
questão da dívida da Câmara aos SMAS e, sobretudo, o peso da autarquia nas contas dos
SMAS. Diz-se, ou tem-se dito, que SMAS e Câmara é tudo mais ou menos a mesma coisa. A
verdade é que o peso, em 2010, da Câmara nas contas dos SMAS, os catorze porcento que estão
aqui neste gráfico que nos é apresentado no relatório de gestão mostram bem que o dinheiro
que não é pago aos SMAS, de facto, se calhar, era importante para que os SMAS pudessem fazer
as obras que estamos à espera há muito tempo, o caso do reservatório de água de Ferrel e do
Filtro da Papôa. Portanto, queria só destacar que, não obstante a nossa abstenção em relação
às contas dos SMAS, acho que se devia ponderar se não seria bom começar a pagar uma parte
desta dívida, para poder dotar os SMAS de capacidade de intervir nestas situações.»

Vereador Jorge Abrantes:
Prestou os seguintes esclarecimentos:
«Relativamente à prestação de contas dos Serviços Municipalizados, eu julgo que, para

além dos comentários que foram feitos pelo senhor Ademar Marques e que são importantes,
porque, na prática, reflectem-se sobre um aumento de um valor que desde há mais de dez anos,
tem sido progressivamente crescente. Como foi dito, não sei se na anterior sessão, se no anterior
mandato, ou se já neste, esta situação teve particular agravamento ou acentuamento com o
desenvolvimento do Parque Urbano e o consumo de água que está associado a esse mesmo
equipamento, e que, de facto, leva para um valor já superior a um milhão e trezentos mil euros,
com os valores mais actualizados de dívida da Câmara Municipal aos Serviços Municipalizados.

«Eu sobre esta matéria contínuo sempre com a mesma opinião, que não é esta dívida
que impede a realização e a concretização dos investimentos que os Serviços Municipalizados
pretendem concretizar. Julgo que é uma matéria que tem sido recorrente em todas as
observações que são feitas, quer no orçamento quer na prestação de contas, que tem a ver com a
forma como os municípios têm acesso ao Quadro de Referência Estratégica Nacional - QREN,
para investimentos do chamado Ciclo Urbano da Água, modelo não verticalizado, que é aquele
de que fazem parte alguns dos exemplos que foram aqui citados, mas são mais.

«Se formos ao orçamento dos Serviços Municipalizados temos lá, no plano plurianual
de investimentos, um conjunto de intenções de investimento que encaixam nesta matéria do
chamado Ciclo Urbano da Água e do enquadramento que lhe está associado. Neste momento, e
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por exemplo, ainda ontem, na Comunidade Intermunicipal, foi feita uma reunião com a Águas
de Portugal, no sentido de ver até que ponto os municípios do Oeste, estão em condições de
ultrapassar ou de recuperar o tempo perdido em termos de programação desses mesmos
investimentos, nos modelos que o Governo determinou para este efeito. O que infelizmente não
tem tido o desenvolvimento que nós desejávamos, porque estamos a assistir a que, na região de
Aveiro, dez municípios já se juntaram para este objectivo, na região do Noroeste, que apanha
Concelhos do Distrito de Braga, Porto, Aveiro e Vila Real, suponho que doze municípios, que
estavam envolvidos na Águas do Cavado e na Águas do Lima, em quatro sistemas
multimunicipais estão a constituir a Águas do Noroeste. Mondego e Lis estão neste momento a
fazer reuniões, também nesse objectivo, e o Oeste, com algum atraso, e continuo a dizer que não
por causa de falta de empenhamento do Município de Peniche, também está a procurar reunir
os consensos no sentido de poder programar a médio e longo prazo todo o conjunto de
investimentos que a região carece e que, quer queiramos quer não, é unanimemente reconhecido
que a concretização destes investimentos exclusivamente por iniciativa dos municípios está
condenada ao fracasso, porque as condições financeiras que os municípios têm actualmente
para concretizar estes investimentos, estamos a falar no quadro do Oeste, a primeira abordagem
que foi feita aponta para números na ordem dos sessenta milhões de euros de investimentos que
são necessários fazer. Naturalmente, que se não forem enquadrados no programa comunitário e
no programa operacional nacional que olha e apoia estes investimentos, quer dizer, se não
houver qualquer tipo de enquadramento para apoiar estes investimentos não vale a pena.

«Da nossa parte temos as prioridades que foram citadas. Há uma, que é aquela que é a
nossa primeira prioridade, que tem a ver com o saneamento associado à Freguesia de Ferrel,
assim como o abastecimento da água. Felizmente, que nos últimos três anos, o reforço que
introduzimos no reservatório do Pinhal do Vale Grande tem permitido uma melhoria substancial
do abastecimento à zona, mesmo no período de Verão, em que o consumo era mais elevado. Mas
a necessidade da infra-estrutura dos reservatórios está assumida e constitui a nossa prioridade,
a concretizar-se por nossa iniciativa, e aí teremos de recorrer à obtenção de meios financeiros
capazes de apoiar esse investimento, ou já enquadrada naquilo que seria nosso desejo, que era o
desenvolvimento da parceria público/pública em torno dos investimentos do Ciclo Urbano da
Água.»

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por maioria, com
dezanove votos a favor, dos Grupos da CDU, do PS e o senhor António Salvador, e sete
abstenções, do Grupo PSD, exceptuando o senhor António Salvador, aprovar os documentos de
prestação de contas dos Serviços Municipalizados do exercício de 2010.

Foi apresentada a seguinte declaração de voto:
«Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata sobre os

documentos de Prestação de Contas de 2010 dos SMAS
Os Deputados Municipais do Partido Social Democrata, tendo analisado o Relatório de

Gestão e as Contas de 2010 dos SMAS, entenderam abster-se na votação dos documentos
apresentados a votação pela Câmara Municipal:

• Enquanto empresa pública municipal, os SMAS têm como objectivo melhorar a
qualidade de vida da população do Concelho. Têm, para isso, de ser uma empresa com
possibilidade de efectuar investimentos na rede de águas e esgotos do Concelho.
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• O não pagamento reiterado e assumido pelo Município das verbas devidas aos SMAS
pelo consumo de água, que ascende nesta data a cerca de 1 milhão e 400 mil euros,
impossibilita que a empresa municipal cumpra o seu dever.

• A descapitalização crescente, contínua e errada dos SMAS pelo Município conduz
inevitavelmente a uma total ausência de investimentos em estruturas de abastecimento de água e
de requalificação de estruturas.

• Ficam, por causa disso, adiadas obras como os Depósitos Elevados de Ferrel e a
Conduta para os Casais do Baleal, bem como obras de saneamento básico na Freguesia de
Ferrel, entre muitas outras pequenas obras em todas as freguesias.

• Estes investimentos, que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da
população e para permitir novos investimentos, juntam-se a outros que estão por fazer há anos.

Por estas razões, os Deputados Municipais abaixo assinados, querem sublinhar o sério
problema existente na relação da Câmara Municipal com os SMAS e abstêm-se na votação dos
documentos de Prestação de Contas de 2010 apresentados pela Câmara Municipal de Peniche.

Peniche, 6 de Maio de 2011.
Carlos Santana, Cristina Leitão, José Leitão, Ademar Vala Marques, Paulo Balau Rui

Maia Santos, Filipe de Matos Sales e António Salvador» [sic]

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESAS E
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:

Passando a assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos, não se
tendo registado quaisquer intervenções.

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por maioria, com dezoito
votos a favor, dos Grupos da CDU e do PS, e oito abstenções, do Grupo do PSD, aprovar a 1.ª
Revisão do Orçamento da Receita e da Despesas e Plano Plurianual de Investimentos para 2011,
dos Serviços Municipalizados.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2010:

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

João Gomes (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Na apresentação do orçamento para 2010, classifiquei esse documento com a letra F,

sobretudo porque o mesmo era fictício. E disse que era fictício porque o orçamento então
apresentado não tinha correspondência com a realidade e que o orçamento estava empolado em
cerca de dez milhões de euros, ou seja, um terço do orçamento.

«Em resposta, o senhor Vereador Jorge Abrantes disse que eu estava redondamente
enganado que havia apenas um ligeiro empolamento de dois ou três milhões de euros. Com a
apresentação do relatório de contas vê-se agora quem é que tinha razão.

«Valor do orçamento para 2010: trinta e um vírgula cinco milhões de euros; Execução:
dezassete vírgula três milhões de euros. Ou seja, o orçamento estava empolado em catorze
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vírgula dois milhões de euros, cerca de quarenta e cinco porcento.
«Afinal, um ligeiro empolamento de dois ou três milhões deu em catorze vírgula dois

milhões, isto é a prova de que os orçamentos que o senhor aqui nos tem apresentado não têm
qualquer correspondência com a realidade, são fantasias.

«Neste relatório confirma-se, também, o agravamento da situação financeira do
Município. Vejamos alguns exemplos: As despesas correntes em 2006 representavam sessenta
porcento do total da despesa, em 2010 já representam oitenta porcento, isto significa que a
Câmara está a gastar mais nas despesas correntes do que no investimento de infra-estruturas,
ou seja, além de estar a aumentar a despesa a Câmara está a gastar mal. Neste âmbito, importa
salientar as despesas com o pessoal. Em 2006 as despesas de pessoal eram de cinco vírgula seis
milhões de euros, em 2010 passaram para sete vírgula dois milhões de euros. Um aumento de
um vírgula seis milhões de euros. Isto decorre num período em que os organismos da
administração pública estão a diminuir as despesas com pessoal, quer pela redução de quadros
de pessoal, quer pelo facto dos vencimentos e das promoções dos funcionários públicos estarem
congeladas. Ainda assim a Câmara de Peniche continua a aumentar, de forma abrupta, as
despesas com o pessoal, vinte e oito e meio em cinco anos. Em 2006 as despesas de pessoal
representavam trinta e um porcento do total da despesa, em 2010 passaram a quarenta e quatro
porcento.

«Relativamente à dívida a terceiros, constata-se que a dívida passou de oito vírgula e
um milhões de euros em 2006 para doze vírgula oito milhões em 2010, ou seja, um aumento de
quatro vírgula sete milhões, mais cinquenta e oito porcento.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Aquilo que o senhor João Gomes fez foi uma comparação de situações que não são

totalmente comparáveis. Este é o meu comentário geral, depois o senhor Vereador Jorge
Abrantes fará uma observação mais específica.

«Relativamente à questão dos recursos humanos, às despesas com o pessoal, houve, de
facto, um agravamento. Houve este aumento mas é necessário ter em conta o seguinte:

«Desde logo, o que já falámos hoje aqui, as AEC - Actividades de Enriquecimento
Curricular. As despesas com as Actividades de Enriquecimento Curricular estão todas aqui nos
custos com o pessoal. Portanto, qualquer apreciação nesse sentido, para não haver uma base
desigual de comparação, convém retirar essa despesa, para poder haver um contributo para a
comparabilidade.

«Uma outra coisa que a Câmara Municipal também teve como custos adicionais foi o
seguinte: nós tivemos, desde que chegámos à Câmara, um conjunto de situações que tinham a
ver com questões de promoções, estamos a falar dos primeiros anos. Houve um conjunto de
ajustamentos que eram devidos, inclusivamente posso referir aquilo que eram custos a que a
Câmara se escusava, nomeadamente quando os trabalhadores contratados a prazo ou contrato
a termo determinado saiam a Câmara Municipal não pagava aqueles dois dias por cada mês de
trabalho a que os trabalhadores tinham direito. Isso foi um valor muito, muito significativo.

«Isto só para dar aqui alguns aspectos que têm a ver com a questão do cumprimento de
legislação que não estava a ser cumprida anteriormente. E também com o direito e a justiça que
era necessário fazer relativamente aos trabalhadores e, por outro lado, outras atribuições que o
Município passou a ter.»
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Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Começaria por confirmar os números que o senhor João Gomes refere,

nomeadamente relativamente aos níveis de execução que foram apresentados com esta
prestação de contas e, de facto, fundamentalmente na componente capital, o nível de execução
que tivemos em 2010 foi bastante inferior ao que estava previsto.

«Naturalmente, os desejos que nós tínhamos, de que grandes obras e as respectivas
contrapartidas se desenvolvessem, não atingiram a dimensão que nós desejávamos. Algumas
delas começaram já bastante tarde e este atraso, ou o prolongar para datas mais tardias do que
aquelas que esperávamos do desenvolvimento de determinadas obras, naturalmente que afecta o
nível de execução, fundamentalmente das despesas de capital, que acaba por provocar a tal
redução que se verificou.

«Suponho que é importante salientar, também, que houve uma significativa redução nas
transferências do Estado para o Município, durante o ano 2010, que não estava prevista quando
começamos o “jogo”. Todos nós temos consciência das medidas que foram tomadas a meio do
“campeonato” e que implicaram reduções relevantes nas receitas municipais. Esta situação,
não tendo uma dimensão muito significativa, alterou, também, a forma como determinadas
expectativas de investimento foram ou não concretizadas.

«No que diz respeito às outras duas referências, nomeadamente de despesas com
pessoal e dívidas a terceiros, talvez pela possibilidade de verificar a situação dos trezentos e
oito municípios nacionais com os dados oficiais que transferem para a Direcção Geral das
Autarquias Locais e a possibilidade de verificar todas as contas de gerência e o muito bom
trabalho que a visualização da informação disponibilizada nesse site permite, julgo que, neste
momento, os municípios portugueses passam todos por esta situação. Ou seja, os agravamentos
nestas frentes existem, e estou a falar da realidade nacional, poderíamos, também, vir à
realidade regional ou, inclusive, dos municípios mais perto de nós, e esses dados são evidentes.
Eu posso citar aquilo que foi dito há quinze dias, no Município vizinho, em Óbidos, onde o
membro do Partido Socialista denuncia que as despesas com pessoal duplicaram em cinco anos.

«Em Peniche, as despesas com pessoal, não esquecendo os argumentos que o senhor
Presidente referiu, teve um aumento de vinte e oito e meio porcento, ou seja, o aumento de
competências traduziu-se, no nosso caso, neste aumento. Este aumento, repito, é transversal a
todos os municípios portugueses, e temos alguns exemplos, porque foram divulgados na
comunicação social, ainda hoje a Gazeta das Caldas faz referência a esta situação, que as
despesas com pessoal em determinado município duplicaram nos últimos cinco anos, e é motivo
de preocupação, por parte, neste caso, do Partido Socialista em manifestar essa preocupação
junto do executivo dessa câmara.

«No que diz respeito a dívidas a terceiros, houve um aumento de oito vírgula um para
doze vírgula oito. Poderemos também recuar à informação que na Câmara de Alenquer,
aquando da aprovação da prestação de contas, foi citada. A dívida de Alenquer passou dos dez
milhões para vinte e cinco milhões em dois anos. Ou seja, aqui há um aumento de cento e
cinquenta porcento, em dois anos. Este facto motivou fortes preocupações por parte dos partidos
da oposição, que aqui são vários, no sentido de alertarem ou de se preocuparem pelo facto de,
em dois anos, o endividamento de um município como Alenquer ter aumentado cento e cinquenta
porcento. Chegando à situação do próprio responsável, neste caso foi o vice-presidente,
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reconhecer que ultrapassaram os limites de endividamento autorizados e que, por causa disso,
poderão ser alvo de medidas penalizadoras da sua actividade.

«No caso de Peniche, a prestação de contas de 2010 referencia os números que foram
citados. Poderemos utilizar as comparações que são necessárias para perceber as evoluções,
agora as duas que foram utilizadas, as despesas com pessoal e de dívidas a terceiros,
correspondem à tendência nacional e até têm um agravamento menor do que é o crescimento em
termos nacionais. Os exemplos que citei são a prova disso.»

Paulo Balau (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«A minha intervenção vai de encontro ao seguinte tema: Eu gostava de saber,

relativamente a uma medida que foi aqui aprovada, penso que foi aprovada na Assembleia, que
foi a questão dos concursos, de cento e quarenta e três, salvo erro, mais ou menos cento e
quarenta concursos que a Câmara queria fazer ao abrigo da excepcionalidade da lei, antes que
o PEC 3 fosse aprovado, já estava aprovado mas não estava na generalidade, uma coisa
qualquer assim, e antes que isso ficasse mesmo efectivo a Câmara tentou aqui, com o nosso voto
contra, nosso PSD, consciente, votámos conscientemente contra essa alegada excepcionalidade
à lei, que a Câmara queria abrir cento e quarenta e tal concursos. Eu gostava de saber quantos
concursos estão finalizados e quantos concursos ainda estão a decorrer, para saber quantas
pessoas efectivamente entraram nos quadros, porque não basta só dizermos que somos
defensores da classe trabalhadora mas, depois, deixamos as pessoas com contratos a prazo e
não os passamos a efectivos, quando o deveríamos de ter feito em tempo útil e agora estamos
com este problema.

«Como temos uma redução de pessoal por causa do PEC e as coisas têm que ser feitas
e tem-se que socorrer da prata da casa, ou seja, de quem já pertence aos quadros da Câmara,
eu gostaria de saber se, a nível de pagamento de horas extraordinárias aos funcionários da
Câmara, se estamos em dia, porque os trabalhadores se fazem horas extraordinárias têm direito
de receber, têm direito de receber as suas horas pelo trabalho. Gostaria de saber isso, se
realmente está tudo em ordem, se estamos em dia com os funcionários da Câmara ou não.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Entrando na questão dos recursos humanos, queria fazer uma primeira declaração,

que é o seguinte: O que a Câmara Municipal tem vindo a fazer, e bem, é de, face por aos
constrangimentos e às necessidades, utilizar, eu diria até de forma parcimoniosa, ou seja, de
ficarmos aquém, muito aquém, daquilo que foi aprovado pela Assembleia Municipal em termos
de contratação. Nós temos estado a fazer essa regularização, não tenho aqui obviamente
concurso a concurso e qual é o ponto de situação de cada um deles, mas faz sentido que seja
feito e, portanto, até para se enviar uma informação, eu pedia à Dr.ª Josselène para que os
serviços pudessem fazer uma informação relativamente ao que decorreu entre a data em que
veio à Assembleia Municipal o pedido de excepção até à data em que for elaborado o relatório.

«Uma das razões que também levou à apresentação daquela proposta tinha a ver com a
situação de precariedade em que os trabalhadores se encontravam. No relatório, nas páginas
186 a 187, está essa evolução e, de facto, o número de trabalhadores com contrato por tempo
indeterminado, que era de duzentos e quarenta e nove no final de 2009, passou para trezentos e
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seis em 2010. Portanto há aqui um aumento, uma mudança, na prática corresponde a uma
mudança de estatuto, mas, também, durante esse período, e se nós estamos a ver aqui de
duzentos e quarenta e nove para trezentos e seis, será cerca de cinquenta e sete. A esses
cinquenta e sete temos que deduzir catorze trabalhadores que deixaram de o ser por
aposentação e dois por falecimento. Portanto temos aqui cerca de quarenta e cinco.

«Quero dizer também que nos quinhentos e quatro trabalhadores estão incluídos os que
têm contrato por tempo indeterminado, trezentos e seis, os que têm contrato a termo por tempo
determinado, que são cento e quarenta e quatro, e existem cinquenta e três noutras situações
que correspondem a contratos emprego-inserção.

«Neste momento, o Município de Peniche tem apenas seis contratos de prestações de
serviços e de avença, estando três relacionados com as Actividades de Enriquecimento
Curricular. Ou seja, contratos de avença e de prestações de serviços o Município só tem três, e
isso mostra o cuidado que tem havido. O que quer dizer que estamos extremamente bem a esse
nível, o emagrecimento tem vindo a verificar-se.

«Queria ainda dizer que nós, relativamente às horas extraordinárias, temos vindo,
também, a diminuir. Ainda há poucos dias, creio que foi o Vereador Carlos Amaral que
reconheceu, de acordo com a informação que sistematicamente vamos prestando à câmara, a
redução que nós temos vindo a ter nas horas extraordinárias.»

Directora do DAF, Josselène Nunes:
Relativamente à questão colocada sobre atrasos no pagamento de horas extraordinárias

aos trabalhadores, informou que as horas extraordinárias são todas pagas conjuntamente com o
vencimento do mês em que o trabalhador entregou o mapa de horas, ou com o vencimento do
mês seguinte se o mapa não for entregue em tempo útil. Explicou que poderá existir alguma
situação de atraso, mas apenas para trabalhadores que já atingiram o limite máximo de horas
permitido por lei.

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre a questão destes documentos de prestação de contas, quando no início do ano

2010 analisamos as Grandes Opções do Plano e o Orçamento, já aí tínhamos feito referência de
que não seria um conjunto de documentos que se aplicaria à totalidade do ano e, portanto, teria
apenas um prazo de vigência muito mais curto. Na altura, houve essas considerações todas e
fez-se a análise aos documentos e apontou-se algumas falhas. Hoje o senhor João Gomes já fez
essa análise do orçamento e sobre estas questões que tem a ver mais directamente com as
contas.

«No decorrer desta semana, penso que até no início, a Direcção Geral das Autarquias
Locais fez publicar os dados do prazo médio de pagamentos a fornecedores. O que é que nós
constatamos acerca disso? O prazo médio de pagamentos da Câmara Municipal de Peniche, a
31 de Dezembro de 2009, era de cento e vinte dias; a 31 de Março de 2010, cento e trinta e
nove; a 30 de Junho de 2010, cento e quarenta e cinco; a 30 de Setembro de 2010, cento e
sessenta e quatro; a 31 de Dezembro de 2010, duzentos e vinte seis. É esta a curva da evolução
[mostrou gráfico]. E, já que nós gostamos de fazer comparações, eu vou mostrar o gráfico
seguinte, e vêem a vermelho o Município da Povoação, vêem a curva que estava no início e
vêem a curva que tem no fim, e o Município de Peniche a curva e a evolução que tem. Ou seja,
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também podemos fazer estas comparações e ver os resultados que se obtém.
«Numa discussão de orçamentos, o senhor Vereador das finanças falou de Leiria, esse

caso de exemplo, como é que era a elaboração dos orçamentos de Leiria e Faro, esses exemplos.
E, depois, constata-se o seguinte: Nesta informação da DGAL, Leiria começa com cento e vinte
e um dias e acaba com cento e dezassete, ou seja, anda ali numa grelha controlada, um ritmo
controlado. Assim como outros concelhos, por exemplo: Porto Mós, cinquenta e um e acaba em
cinquenta e nove; Lourinhã, quarenta e sete e acaba em quarenta e nove; Batalha, trinta e dois e
acaba em quarenta e oito; Pombal, começa em onze e acaba em trinta e sete; Alcobaça começa
em cento e vinte e um e acaba em cento e sessenta e sete. Portanto, nestes municípios houve uma
trajectória de controlo, a andar junto aos mesmos números.

«O que é facto é que o Município de Peniche passou para a barreira dos duzentos e
vinte seis dias, tirando os números de lado, os números representam uma dívida, uma dívida a
fornecedores que, neste momento, está aqui nos documentos de prestação de contas de 2010, a
dívida de 2010 chegou a quatro milhões novecentos e noventa e oito mil euros, o que de facto
exige um grau de preocupação porque, com certeza, que isto são entidades e empresas, sejam
locais ou não, que empregam pessoas, que necessitam de financiamento e que podem ver a sua
acção comprometida e esta é a nossa preocupação e tem sido sempre aquilo que temos
batalhado nos últimos anos.

«Há que reconhecer e o gráfico da página 179 do relatório de gestão é claro nesse
aspecto, que em 2008 houve uma quebra. Mas todos nós sabemos porque é que houve a quebra!
Porque houve um empréstimo do pagar a tempo e a horas e essa quebra é originada por isso. E,
como tal, esta curva ascendente tem sido sempre assim, desde que este executivo está em
funções. O que nos preocupa é que haja uma política financeira que seja concertada, que seja
equilibrada e que, no fundo, apresente uma resposta para responder a este problema, que é o
aumento do prazo médio de pagamentos e o aumento da dívida a fornecedores. Se há de facto
essa política nós queremos sabê-la.

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu agradeço bastante a intervenção do senhor Tiago Gonçalves, porque entendo que

estas questões devem ser objectivamente tratadas, eu entrego já um conjunto de documentos a
cada um dos três grupos sobre este tema.

«Estamos a falar de coisas muito sérias e é necessário entender o conceito de prazo
médio de pagamentos. Posso dizer que os serviços da Câmara têm recebido telefonemas por
causa desta lista e pelo posicionamento que esta lista tem de Peniche e pelas preocupações que
esta situação causa.

«Eu entreguei dois documentos, o primeiro documento é a lista que foi divulgada pela
DGAL, que reflecte aquele gráfico que o senhor Tiago Gonçalves apresentou. E, de facto, o
prazo médio de pagamentos do Município de Peniche tem a evolução que foi descrita. Agora eu
acompanho essa lista que foi divulgada pela DGAL com uma informação que contém a fórmula
do prazo médio de pagamentos. Essa fórmula, como podem ver, tem um somatório de
informação e é uma fórmula que reflecte um rácio entre as dívidas para os últimos quatro
trimestres e, portanto, esta informação, todos os trimestres, é alterada, porque introduz um novo
trimestre e elimina um trimestre, o quinto trimestre anterior. Portanto, é sempre relativamente
aos últimos quatro trimestres.
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«O que é que esta fórmula relaciona? Relaciona um conjunto de contas do POCAL, no
numerador, que poderemos, resumidamente, dizer que são dívidas a fornecedores, e um
conjunto de contas associadas à aquisição de bens e serviços no denominador, que é a base de
cálculo de prazo médio de pagamento.

«Mas há um pormenor, é que esta fórmula é exclusivamente dirigida ao programa
pagar a tempo e horas. Aliás, a própria nota que está no início, informa que o ponto seis de
determinada cláusula do programa pagar a tempo e horas diz que a fórmula de cálculo médio
de pagamentos é esta. Eu, depois, tive o cuidado de pegar num exemplo e começar a pôr um
conjunto, no final de cada trimestre, de qual foi a situação de dívidas a fornecedores, que é este
conjunto DF.

«Como exemplo, desde de terceiro trimestre de 2008 até ao primeiro trimestre de 2011,
o conjunto de dívidas a fornecedores, que vai evoluindo e poderemos verificar. Por exemplo, a
situação inicial é de quatro milhões de euros e nesse trimestre tinha feito aquisições de serviço
de dois milhões e quinhentos mil, no final do quarto trimestre, a dívida a fornecedores já não
era de quatro milhões era de três milhões e oitocentos mil, mas as aquisições nesse trimestre era
de um milhão e quinhentos mil, e assim sucessivamente.

«O que é que isto faz? Faz com que no segundo trimestre de 2009 o prazo médio de
pagamentos desta entidade seria de cento e noventa e sete dias. Porquê? Porque é a relação
existente nos últimos quatro trimestres, de acordo com a fórmula que lá está em cima
referenciada.

«E, portanto, estamos no segundo trimestre, esta entidade deve quatro milhões e tem
cento e noventa e sete dias de prazo médio de pagamento e é este número que depois sai de
acordo com a fórmula. No trimestre seguinte esta entidade conseguiu reduzir para três milhões e
cem mil a dívida a fornecedores, por qualquer motivo teve capacidade financeira para fazer
essa redução. Fez aquisições de um milhão e quinhentos mil e, reparem, o prazo médio de
pagamentos aumentou, ou seja, um trimestre depois, apesar de ter pago novecentos mil euros,
de reduzir novecentos mil euros na dívida a fornecedores, porque é o que aqui está, no terceiro
trimestre de 2009 deve três milhões e cem mil, mas de acordo com a fórmula aumentou o prazo
médio de pagamentos. Mas assim sucessivamente, no quarto trimestre de 2009, diminui para
dois milhões e novecentos mil a dívida, fez aquisições de um milhão e duzentos mil e o prazo
médio de pagamentos, de acordo com a fórmula, ficou semelhante ao do trimestre anterior.

«Agora reparem no que aconteceu no segundo trimestre de 2010, a dívida passou para
dois milhões e setecentos mil, reduziu seiscentos mil ao que tinha no trimestre anterior, mas só
fez aquisições de serviços de duzentos mil euros. Reduziu para dois milhões e setecentos mil
euros a dívida a fornecedores. Só fez duzentos mil euros de aquisições, passou para
quatrocentos e setenta e três dias o prazo médio de pagamentos.

«Portanto, vamos perceber de que fórmulas é que estamos a falar e, sucessivamente,
chegamos ao primeiro trimestre de 2011, em que o valor da dívida é de três milhões e cem mil,
ou seja, comparando com o primeiro que aqui estava, que era de quatro milhões de euros no
segundo trimestre de 2009 e que dava cento e noventa e sete dias no prazo médio de
pagamentos, no último trimestre que aqui tenho, apesar de dever três milhões e cem mil, tem um
prazo médio de pagamentos de quinhentos e cinquenta e cinco dias.

«Eu julgo que é importantíssimo que todos nós tenhamos consciência de que esta
fórmula, porque, e aqui é que é a justificação, porque faz referência exclusivamente a trezentos
e sessenta e cinco dias, quando vocês vêem aquele multiplicador noventa e um vírgula vinte e
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cinco em cada trimestre. Aquilo reporta para, se multiplicarmos por quatro, dá trezentos e
sessenta e cinco dias.

«Na prática, o que esta fórmula evidencia é que, no capítulo das aquisições, só tem em
linha de conta as aquisições dos últimos trezentos e sessenta e cinco dias, porque elas são as
aquisições feitas em cada trimestre, enquanto que no numerador, nas dívidas a fornecedores,
independentemente da antiguidade, elas contam todas.

«Olhando para a nossa realidade, o que é que isto significa? Significa que a dimensão
das aquisições de serviços que são feitas por trimestre, não é o pagamento a fornecedores, as
aquisições é que são determinantes para alterar, modificar, o número do prazo médio de
pagamento. E, mais importante, a existência de dívidas, de dívidas superiores a um ano, conta
para o efeito do cálculo. Mas as aquisições que foram feitas, há mais de um ano, no mesmo
período em que aquela dívida existe, não contam. O que também é um factor de agravamento do
próprio conceito do prazo médio de pagamento.

«Naturalmente que o conceito de trezentos e sessenta e cinco dias é utilizado porque
estes indicadores estão normalmente associados a um ano, aos anos económicos de empresas, de
entidades, mas eu julgo, e por isso é que volto a agradecer a intervenção que o Tiago fez sobre
esta matéria, porque há custa de fórmulas que acabam por ser dirigidas para determinado
programa é produzida uma informação que chega à comunicação social e que sai totalmente
adulterada, porque ninguém vai ao detalhe de perceber as explicações que estão associadas a
esses números.

«Neste momento existem Municípios a passar vergonhas por causa destes números,
quando estão com situações financeiras razoáveis e boas mesmo. Mas porque, por via da forma
como estes números são calculados, associados ao programa pagar a tempo e horas, que exige
a divulgação pública, como a DGAL fez e bem! Essa lista que saiu é cumprimento da lei. Agora
tenhamos consciência que a forma como esta fórmula é aplicada provoca problemas que
deveríamos, e espero que esta minha informação tenha esclarecido toda a Assembleia dos erros
e da forma como se utilizam determinados dados para acusar, branquear, etc…

«Eu penso que o cálculo sobre o prazo médio de pagamentos da nossa Câmara não é
com estas fórmula que se faz, porque, repito, esta fórmula tem estes vícios. Basta dizer que a
dívida dos SMAS está aqui incluída nesta fórmula, automaticamente. Este número, só pelo facto
de incluir no numerador um valor da dívida dos SMAS é penalizador, porque tem mais de um
ano, a maior parte, quase um milhão e duzentos mil, tem mais de um ano e conta para este
cálculo, porque a dívida a fornecedores não interessa se é no último trimestre, se é nos últimos
cinco anos, é a dívida a fornecedores que está registada no final de um trimestre. Portanto, não
é as aquisições acumuladas ao longo dos últimos “éne” trimestres.

«Uma segunda questão: As dívidas que já foram regularizadas a fornecedores, através
de transferência das dívidas com entidades de crédito, contam. Apesar de os fornecedores terem
já a sua situação regularizada ainda estão contabilizados enquanto dívida, por força da nossa
contratualização com a entidade.

«Daí, repito, agradeço a menção a este tema e espero que utilizem esta informação
para desmistificar um bocadinho este conceito de prazo médio de pagamentos a fornecedores,
que está a ser utilizado aí para o ranking dos Municípios, tal e qual o deputado referenciou.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
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«Eu agradeço os esclarecimentos. Aquilo que eu queria perguntar, assim com alguma
ingenuidade, é o seguinte: O senhor Vereador deve a fornecedores, faz um factoring, ou seja, o
banco paga, deixa de dever aos fornecedores mas continua a dever a alguém, continua a ser
dívida! Não?

«A evolução das dívidas a fornecedores, como eu apontei na página 179, é sempre a
subir, os valores estão sempre a subir. A mim espanta-me que, mesmo com estes resultados da
evolução da dívida a fornecedores, o senhor Vereador me diga que o prazo médio de
pagamentos não está adequado, quando ele até representa uma evolução. Ele está a subir, não
vou apelidar excessivamente a curva da subida, mas, de qualquer forma, o valor bruto da dívida
sobe. Isso é um dado claro, parece-me a mim, pelo menos é aquilo que aparece aqui nos dados e
eu confio neles.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação à questão do aumento com gastos de pessoal, queria saber se já houve,

face àquilo que foi a resposta dada quando o Vereador Francisco Salvador perguntou sobre este
assunto na reunião de Câmara, se já houve alguma evolução em relação ao processo de
avaliação dos funcionários, relativo a 2009 e a 2010, e de que forma é que isso se reflecte,
também, nestas contas. Eu sei, da informação que tenho, que alguns funcionários, uma parte dos
funcionários, pediu uma avaliação ou uma reavaliação relativa a 2009, que ainda não tinha
sido dada e gostaria de saber se já houve alguma evolução neste sentido.

«Depois, senhor Presidente da Assembleia, quero trazer aqui um outro assunto, que
tratei consigo antes de o trazer, mas que, em função destes números, tenho que perguntar. Eu sei
que, entretanto, houve uma resposta do senhor Vereador Jorge Abrantes, em relação ao
pagamento das senhas de presença aos deputados municipais, que só seria possível fazê-lo em
Junho. Eu estive a olhar para os números que estão aqui e, da dotação de trinta e cinco mil
euros que havia para a Assembleia Municipal, foram pagos, em 2010, sete mil seiscentos e vinte
e dois euros. Eu não sei qual é a situação dos outros grupos, mas o PSD só recebeu em Abril,
uma vez durante 2010, e foi um valor um pouco acima de mil euros, julgo eu. Tendo sido pagos
sete mil euros não sei se foi equitativa a distribuição. Gostaria de perceber se realmente vai ser
saldada a dívida em relação aos deputados municipais em Junho, como foi dito pelo senhor
Vereador. Queria só registar que esperemos que assim seja, até porque isso pode ter
implicações no IRS das pessoas, em função do momento do pagamento.

«Finalmente, queria dar uma nota genérica em relação ao relatório. O PSD vai votar
contra neste ponto da ordem de trabalhos, não a totalidade dos deputados mas a generalidade,
naturalmente não porque as contas estejam mal feitas, esta questão já não é inédita, mas porque
entendemos que reflectem uma má gestão da Câmara e, portanto, não estamos propriamente
com este voto contra a reprovar o relatório e as contas, mas estamos a dar um voto negativo à
gestão da Câmara. Não concordamos com as opções que se reflectem neste relatório e na gestão
e, portanto, queremos dar um sinal de discordância, que depois há-de estar reflectido numa
declaração de voto e esperamos que possam ser tomados em conta para o exercício em curso.»

Vereador Jorge Abrantes:
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse:
«Relativamente às senhas de presença, de facto, em conversa com o senhor Presidente
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da Assembleia Municipal, eu referi que seria processado durante o mês de Junho o valor de
2010. Estamos a falar de cerca de dez sessões da Assembleia Municipal que é necessário
processar. O procedimento é feito por Assembleia Municipal, em função dos presentes, portanto,
sempre que há regularização de valores da Assembleia Municipal não é individual, mas sim em
função dos presentes em cada Assembleia Municipal, para perceberem qual a metodologia.
Entretanto, por algumas solicitações que foram efectuadas junto do Presidente da Assembleia
Municipal e algumas indicações, eu, conjuntamente com o Departamento Administrativo e
Financeiro, nomeadamente a Divisão Financeira, verificamos que iríamos ainda proceder ao
pagamento de duas sessões da Assembleia Municipal na próxima semana, sendo que o restante
que estaria previsto será feito em Junho. Isto tem a ver com algumas solicitações que tivemos,
não individuais, mas de grupo no sentido da possibilidade de assegurar esta antecipação.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse:
«Relativamente à questão que foi colocada, também, pelo senhor Ademar Marques,

queria dizer que esta matéria tem a ver com a terminologia, por isso é que fui falar com a Dr.ª
Josselène, que é para a informação correcta, e tem a ver com as questões da ponderação
curricular e que está associada à avaliação dos anos 2006 e 2007. Se o senhor Presidente da
Assembleia Municipal concordasse, eu pedia à Dr.ª Josselène para dar a informação objectiva.»

Directora do DAF, Josselène Nunes:
Clarificou que as avaliações de 2009 estão todas fechadas e que o que está em causa é a

atribuição de um ponto, que a Câmara decidiu dar relativamente aos anos de 2006 e 2007, de
acordo com a legislação. Tendo alguns funcionários recorrido no sentido de poderem ter mais de
um ponto em cada um desses dois anos, através da ponderação curricular, que tem regras
perfeitamente definidas. Informou que o levantamento dessas situações está feito e que existe
uma listagem de alguns trabalhadores que poderão vir a atingir dez pontos ainda em 2009,
adquirindo o direito de receberem retroactivos desde Janeiro de 2010, considerando que em 2009
ainda não estava em vigor o congelamento de alterações de posições remuneratória.

Ademar Marques (PSD):
Perguntou se o processo já está em fase de terminar.

Directora do DAF, Josselène Nunes:
Informou que os serviços ficaram de apresentar o trabalho final na próxima reunião de

câmara.

Américo Gonçalves (PS):
Perguntou se o valor declarado à Direcção Geral de Impostos como pago pelo

Município de Peniche aos membros da Assembleia Municipal corresponde ao valor a que os
membros da Assembleia Municipal têm direito ou ao valor efectivamente pago durante o ano
2010.

Licínio Pereira (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
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«Eu não vou pôr aqui em causa a legitimidade que as pessoas têm de fazer as análises
dos números, e vão desculpar a expressão, catando todos os algarismos. Eu não tenho formação
ao nível económico ou financeiro, tenho até uma má impressão dos economistas e para isso
contribui muito o Dr. Fernando Teixeira dos Santos. Eu estou convencido que ele agarrava
nestes números da Câmara e os transformava numa coisa maravilhosa.

«Eu não estou mandatado pela Câmara para dizer isto, mas creio que a Câmara
gostaria de apresentar números diferentes daqueles que estão aqui apresentados. Fiz uma
pesquisa e fui aos dados editados pelo INE e pelo Pordata e como isto está tudo ligado, isto tem
tudo uma causa e efeito, estamos numa economia global, eu tenho aqui oito pontinhos que
gostava de compartilhar convosco.

«A pior dívida pública dos últimos cento e sessenta anos. Sem contar com as parcerias
público-privadas, que é uma invenção do Prof. Aníbal Cavaco Silva e de algumas empresas
públicas;

«A pior taxa de desemprego dos últimos noventa anos, duplicou em seis anos;
«A maior dívida externa dos últimos cento e vinte anos;
«A dívida externa líquida em 1995 era dez porcento do PIB, em 2010 foi de cento e dez

porcento do PIB;
«A dívida pública em 2005 foi oitenta e dois mil milhões de euros, em 2010 passou para

cento e setenta milhões de euros;
«Nos últimos dez anos Portugal é o terceiro país do mundo com pior taxa de

crescimento, atrás do Haiti e da Itália;
«Dir-me-ão que tivemos uma crise a nível mundial, eu até dou isso barato. Só que essa

crise a nível mundial teve um efeito que os químicos chamam de catalisador e veio trazer ao de
cima as políticas de governos de centro-direita que nós fomos forçados a ter que engolir nestes
últimos dezassete anos.

«E posso aqui afirmar outra coisa, vou outra vez servir-me da banda desenhada,
Peniche está numa península, mas nós não somos a Gália, não podemos pedir ao Jorge
Abrantes que se transforme em Astérix, ao Tó Zé que se transforme em Obélix, que vão ao pote
da poção e vão dar umas lambadas nos Romanos que criam os PEC, que cortam as receitas às
autarquias.»

Carlos Santana (PSD):
«Eu quando ouvi o Vereador Jorge Abrantes falar daquelas fórmulas para chegar a

justificar os atrasos e os adiantamentos e as médias, eu fiquei a pensar comigo se é aquilo que
ele fala aos fornecedores da Câmara Municipal de Peniche, para os convencer a estar um ano
sem lhes pagar. O senhor Jorge Abrantes, quando quer, faz sempre comparações, quando é para
não pagar, quando é para não estar em dia é comparações com os outros.

«Ele também tem a mesma explicação para os fornecedores, para aceitarem esta
situação? Ele, quando requer um fornecimento, diz ao fornecedor que há uma fórmula mágica
que vai prolongar no tempo os prazos de pagamento, mas ele paga a tempo e horas. Eu gostava
de saber isso? Dou aqui um exemplo, estou a lembrar-me de um fornecedor de pneus, neste caso
a Amacar. A Câmara já lhe deve cinquenta e tal mil euros. A dívida já vem desde Fevereiro de
2010, eu pergunto: Qual é a fórmula que o senhor Jorge Abrantes aplica para justificar, desde
Fevereiro de 2010, o facto de ainda não ter pago a dívida a este fornecedor? Quem diz a este,
diz aos outros.
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«E, a pergunta que eu queria fazer é: Na realidade quais são os prazos que a Câmara
está a cumprir para pagamento das dívidas? Independentemente da fórmula!

«A realidade é que o fornecedor não vive de utopias. E essa explicação que deu,
desculpe que lhe diga, já parecia ser mandatado por uma pessoa, de quem o senhor também não
gosta muito e evoca aqui, que era o Sócrates. Porque para a estatística há sempre números,
para a realidade andam as pessoas a tecer, ai, ai, ai, ai, ai. O grande problema é esse, é que não
há ninguém na sala daqueles que justificam que as fórmulas são boas para justificar o que quer
que fosse, são credores da Câmara. Não há ninguém. Porque se fossem sabiam o que era ter
uma empresa para gerir e com dívidas de cinquenta mil euros e mais, há mais de um ano. Isso é
que gostava que justificassem. Eu gostava que viessem dizer aqui: Eu sou o fornecedor da
Câmara e aceito que me paguem a mais de um ano. Pois, infelizmente não funciona assim.

«No início da preparação do orçamento havia um grande problema que era a questão
das despesas com o gasóleo. Eu gostaria de saber o que é que foi feito para reduzir essa
situação do gasóleo, que nas palavras da altura, dos membros que tiveram essas reuniões, era
muito grave. Acho que era assim uma situação constrangedora e que pretendiam fazer. Eu
gostaria de saber em que ponto da situação se está?

«Por outro lado, em nome próprio e acho que também em nome do grupo do PSD,
queria requerer à Mesa da Assembleia que fossem entregues ao grupo do PSD todos os
pagamentos das senhas de presença de 2010. Quando foram. A quem foram. E quanto é que
falta pagar. Para, de uma vez por todas, tirarmos as dúvidas que existem. Porque isto é outro
problema! Paga-se para o ano que vem. Mas isso tem consequências na vida das pessoas. É que
se não receber em 2010 vou receber em 2011. Se recebesse em 2010, por exemplo, no meu IRS,
duzentos euros, em 2011 vou receber quatrocentos e esses duzentos a mais posso subir de
escalão. Mas isso não há problema nenhum, não há problema nenhum, porque quem vive do
sistema do subsídio, nunca há problema. No ano em que se recebe é que se tem de declarar o
IRS, a partir daí não há outra solução possível. Os vereadores recebem, os trabalhadores
recebem, os membros da Assembleia têm tanta dignidade como qualquer outro e têm que
receber a tempo e a horas. Eu quero saber o que é que eu vou declarar. Que eu tenha
conhecimento, não recebi nenhuma declaração da Câmara do que é que eu recebi.

«Um outro ponto que eu queria também abordar é a questão dos mapas que vi e
referenciei na primeira reunião da sessão. E gostava de perguntar, novamente, como é que se
explica a questão da venda ambulante? Como é que se explica que o senhor Vereador Jorge
Amador tenha dito que não tinham sido emitidos nenhuns cartões de venda ambulante e nos
mapas aparecem? Eu fiz referência a vários anos e o apontamento que eu tenho, não tenho o
mapa à frente, diz-me assim: Cartões de venda ambulante concedidos, e vou reportar-me a 2009
para não ir tanto atrás. Em 2009 foram concedidos três, em 2010 foram emitidos dois, em 2008,
para não ir mais longe, zero. Depois cartões de vendedor ambulante renovados: Em 2008 foram
renovados cinquenta; em 2009 foram renovados sessenta e dois; em 2010 foram renovados
cinquenta e nove. Eu pergunto: Como é que em 2008 não foi nenhum cartão emitido? Em 2008
os renovados foram cinquenta e em 2009 conseguem renovar sessenta e dois cartões? Pois é
senhor Presidente, tendo em conta que a validade dum cartão é anual, embora a terminologia,
podemos dizer que é emissão e renovação, o prazo para caducidade é de um ano. Por isso não
consigo perceber como é que estes dados estão aqui postos.

«Gostaria de saber, uma vez que a Câmara, constantemente, diz que não põe em
prática o regulamento da venda ambulante porque não tem um local, independentemente disso o
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regulamento está em vigor, porque eu não vejo a aplicação dele por isso gostaria de saber.
«Eu gostaria de saber o seguinte: Se todos sabemos que na zona do mercado é ilegal

fazer a venda, eu pergunto se a Câmara já fez algum ofício à PSP e porque é que não tem feito a
fiscalização? Já que a Câmara diz que não pode porque não tem terreno. Eu pergunto se já foi
oficiada a PSP, porque é que ela não procede à fiscalização. Porque isso, independentemente de
estar ou não estar, é um dever da Câmara, exigir o cumprimento dos regulamentos, dentro das
medidas do possível, mas que haja alguma justificação para as coisas estarem no estado em que
estão.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Carlos Santana, fez a seguinte intervenção:
«Eu não sei se isto é uma insinuação, não consegui perceber bem! Relativamente à

questão dos mapas, naquilo que tem a ver com o que é consagrado como renovação e, para que
não fique aqui qualquer dúvida, eu não tenho qualquer dúvida, confio naquilo que os serviços
me colocam para renovar, normalmente sou eu que faço as renovações com base na informação.
Uma vez que é questionado aqui porque é que em 2008 há cinquenta renovações, depois em
2009, sessenta e duas e em 2010 cinquenta e nove, vou pedir aos serviços que esclareçam e nós
devemos ter as listagens todas para ficar claro que não houve nenhuma renovação que não se
tratasse de renovação, e confio nos serviços.

«É natural que às vezes apareçam renovações fora do prazo. Admito por isso mesmo
que possam ter havido pessoas que têm este cartão que não tenham renovado em 2008 e que
tenham renovado em 2009. Não considero é que possa ter havido pela via da renovação
qualquer coisa que não seja entendido como renovação. Por isso peço aos serviços para darem
essa informação e se há aqui algum aspecto regulamentar, que uma vez terminado o prazo a
pessoa acaba. Eu não acredito que haja alguma legislação que nos diga que não tendo
renovado dentro do prazo que não se possa dar a possibilidade da pessoa renovar. De qualquer
forma os serviços irão informar, porque não quero que fique aqui qualquer tipo de dúvida
quanto a isto, se é que percebi a questão.

«Quanto ao requerimento, é um requerimento oral, que seja entregue ao grupo do PSD
o que é que se pagou em 2010 e a quem e reportado a quê, relativamente às senhas de presença.
Por mim acho bem que seja feita essa informação uma vez que ela é solicitada.

«Quanto às questões do gasóleo, às medidas que temos tomado para a sua redução, e
quanto à questão da venda ambulante, peço ao Vereador Jorge Amador para falar e depois o
Vereador Jorge Abrantes falará sobre a questão do pagamento a fornecedores. Nós somos os
primeiros, como é evidente, a termos algum incómodo com a situação de devermos a
fornecedores, como é óbvio. Agora há um conjunto de razões, elas já foram muito apontadas
pelo Vereador Jorge Abrantes, porque existem, de qualquer forma ele depois falará sobre esta
questão dos prazos de pagamento.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Fez a seguinte intervenção:
«Bom! Relativamente a este ponto que está em discussão, eu tenho estranhado o tipo de

discussão que estamos a ter nesta Assembleia, porque eu pensava que uma oposição responsável
chegaria aqui e fazia uma avaliação objectiva do documento. Fazer uma avaliação objectiva
deste documento era chegar aqui e dizer assim: Sobre isto nós achamos que isto foi bem feito,
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sobre isto nós achamos que isto foi mais ou menos bem feito e sobre aquilo achamos que foi uma
desgraça. É isto que é fazer oposição!

«Fazer oposição sobre o que foi bem feito é dizer assim: Finalmente a Câmara
Municipal de Peniche conseguiu iniciar a obra do fosso da muralha, ponto 1. Ponto 2:
Finalmente a Câmara de Peniche iniciou a obra de construção do CAR Surf. Ponto 3: A Câmara
Municipal de Peniche iniciou a obra de reabilitação do Centro Coordenador de Transportes.
Ponto n.º 4: Câmara Municipal de Peniche melhorou, reabilitou o edifício onde está a Escola de
Rendas e o Posto de Turismo. Isto era uma avaliação objectiva sobre obras que na sua
totalidade têm um valor como nunca foi feito neste concelho num só ano.

«Relativamente às questões que foram colocadas, dizer o seguinte: Esta questão dos
fornecedores, eu a partir de agora fico mais descansado para responder aos senhores
presidentes de junta, porque, com a forma como esta questão está a ser colocada aqui nesta
Assembleia, vai-nos obrigar a tomar medidas ainda mais severas, relativamente aos
fornecedores, vamos ter que cortar algumas coisas, ainda mais. Porque os senhores assim o
exigem. E eu acho bem! Vamos fazer isso, vamos ao rigor, vamos ao rigor profundo.

«Quem são os nossos fornecedores? Os nossos fornecedores são aquelas pessoas a
quem quando a gente quer fazer obras nas escolas do 1.º ciclo temos que comprar os
equipamentos para fazer as obras, que quando nós precisamos de melhorar a rede viária,
precisamos de comprar o alcatrão, que quando nós queremos arranjar os caminhos agrícolas
temos de comprar o tout venant, estes são alguns dos nossos fornecedores. Para que esses
equipamentos funcionem é natural que se substituam, de vez em quando, os pneus, porque os
pneus não resistem muito tempo, como por exemplo os dos equipamentos que andam nas obras
públicas.

«Eu acho que tem de haver um equilíbrio sobre a questão dos fornecedores, temos que
ser muito equilibrados na avaliação desta questão. Eu acho que temos que ter aquilo que o
Presidente referiu há pouco, que é cada vez mais pagar, de preferência mais rápido, e esse deve
ser um objectivo central. Mas, meus amigos, escamotear o essencial dos problemas financeiros
do poder local hoje, e quando falo “poder local” falo das câmaras e das juntas de freguesia. É
que foi feito um assalto ao poder local aos últimos anos, com quebras nas transferências, que os
senhores estão a omitir nesta Assembleia, mas que no Município de Peniche, neste último ano e
meio, dois anos, esteve na origem de um milhão de euros, um milhão de euros, imaginem para
quantos fornecedores dava para pagar, esta é que é a questão central.

«Relativamente ao aumento de pessoal, então os meus amigos não concordam que se
gaste os quatrocentos mil euros que custam as Actividades de Enriquecimento Curricular? Que
haja Actividades de Enriquecimento Curricular no nosso Concelho? Isso é a tradução em
termos de pessoal, é que nós não apresentávamos sete vírgula dois, apresentávamos seis vírgula
oito. Mas mais, nós estamos a pagar pessoal auxiliar que o Ministério da Educação não coloca
nas escolas do 1.º ciclo. Sabiam disto? Sabiam que nós estamos a pagar a pessoal para tomar
conta dessas crianças que estão por exemplo nas AEC, que o Ministério da Educação não paga,
sabiam disto? Sabiam que nós temos o comandante operacional, que a própria lei obrigou a ter
um comandante operacional? Que existe um conjunto de transferências que foram feitas, porque
não custa nada legislar. O Tiago, daqui a algum tempo, vai ser um dos nossos legisladores, de
certeza absoluta, e vai ter que escrever, pôr no papel não custa nada, o que custa é depois quem
está aqui no nosso lugar a ter que levar à prática aquilo que os senhores fazem noutros sítios.
Isso não custa nada, e por isso, quando se fala na avaliação objectiva, devíamos discutir isso,
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porque é aqui que está a essência do problema.
«A Câmara de Peniche pagava, há muito bem pouco tempo, cerca de setenta mil euros

de refeições escolares. Sabem quanto é que paga hoje? Paga duzentos mil! É isto que ninguém
fala, duzentos mil euros, nós servimos, até hoje, mais de trinta mil refeições, neste ano escolar.
Isto sai dos nossos cofres! E sai muito mais dos nossos cofres do que sai do poder central,
também, convém dizer isto. Eu não participei na discussão anterior, tive pena. Porque a
propósito do parque escolar, Tiago, é dizer o seguinte: O parque escolar não são os centros
escolares, o parque escolar é aquela revolução que nós fizemos nas escolas do 1.º ciclo e nos
jardins-de-infância. E nós podemos ver um a um. Eu estou muito preocupado com o que vai
acontecer à escola do Casal da Vala, por exemplo, é que gastámos trezentos e cinquenta mil
euros, a comunidade cigana vai sair daquela localidade e a escola vai fechar, sabiam disto?

«Relativamente às questões do gasóleo, nós temos estado, conjuntamente com as juntas
de freguesia, porque é uma parte essencial do problema, a ter uma atitude pedagógica. A
chamar à atenção para gastos e tentar sensibilizar os senhores presidentes de junta para
poupança e acho que esta atitude pedagógica tem sido benéfica. Não tomámos nenhuma medida
administrativa nem política só de uma parte, não. Temos estado a conversar e a tentar dialogar
e a resolver o problema internamente, também temos tomado algumas medidas para reduzir os
custos. Agora, como vocês sabem, além do problema do número de litros que gastamos, e as
nossas máquinas gastam muito, temos o problema do preço, não vale a pena fugir ao essencial
do problema.

«Relativamente à venda ambulante, não quero fugir ao problema. Na última
Assembleia disse o que disse e não retiro uma vírgula nem um ponto final. Nós temos números,
se os senhores quiserem, o Presidente já referiu e bem, têm acesso a esses números. Chamar à
atenção por uma coisa, evocar o regulamento de venda ambulante para dizer que passámos
cartões, não pode ser. O regulamento de venda ambulante só teve eficácia, só entrou em vigor
em Setembro de 2010. Mas eu quero dizer o seguinte, não vou fugir a nenhuma resposta: Em
2009, já agora, três casos, Maria Floriete R. Martins, foi atribuído por transferência do marido
que faleceu; João Valter Pinto Martins, foi atribuído a pedido de sua mãe titular do cartão por
forma a poder substituí-la nas suas impossibilidades; Joaquim Ricardo R. Vitorino, atribuído
para regularização da actividade de venda da castanha assada, que já era praticada há muito
tempo, aqui no centro da cidade. Julgo que toda a gente sabe quem é o senhor que vende
castanhas assadas. Eu próprio vou lá comprar na altura em que se deve ir, penso que vocês
fazem o mesmo. Em 2010, Pedro Sousa Prioste, atribuído por transferência do cartão da esposa
que cessou a actividade; Marina Maria Estrela Gonçalves, atribuído por transferência do
cartão da sogra que cessou a actividade. Ou seja, esta informação não é minha, esta informação
é da Secção de Taxas e Licenças, do coordenador técnico, Luís Veríssimo.

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, relativamente às questões dos pagamentos, que o senhor Carlos Santana

referenciou, eu pouco tenho a acrescentar. Quando diz: Quando é para não pagar faz
comparações com os outros. Eu julgo que esteve atento ao início da reunião, quando o ponto da
ordem de trabalhos da avaliação da situação financeira foi desenvolvido, que se constata,
comparando a situação de Dezembro de 2010 para Abril de 2011, no que diz respeito aos
fornecedores houve uma redução de setecentos mil euros.
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«Também tive a oportunidade de tentar desdramatizar ou antes de desvalorizar um
bocadinho esta redução, porque fiz referência à própria dinâmica com que este valor evolui e
que a forma como as obras, o pagamento das comparticipações das partes comparticipadas,
dessas mesmas obras ocorre, acaba por melhorar ou piorar a imagem deste valor. Agora, nós
quando apreciamos uma situação financeira em determinada data, naturalmente, que teremos
de ter o desprendimento de olhar que aqueles valores referem-se àquela data. No dia seguinte
pode ter havido um pagamento de um milhão de euros. Mas, o que é um facto é que no momento
da reunião os dados que estão são estes e poderemos utilizar os termos comparativos e, de facto,
essa comparação, no que diz respeito à situação financeira de Dezembro de 2010 e de Abril
2011, tem duas coisas que são evidentes: Houve uma redução na componente empréstimos e
leasings de quatrocentos mil euros e houve uma redução de fornecedores de setecentos mil
euros. Isto é que é o objecto da situação financeira comparada em Dezembro de 2010 com Abril
de 2011.

«Em Junho, quando estivermos na próxima Assembleia Municipal, espero que
possamos ter um número mais positivo, ou seja, que se mantenha uma posição de redução dos
valores em dívida. Eu espero que isso vá acontecer, porque a expectativa da receita do IMI que
vai ocorrer no final deste mês, naturalmente, que vai ser o momento muito importante para
regularização de um conjunto significativo de situações em atraso, que a irregularidade das
receitas a que o Município está sujeito acaba por dificultar a sua concretização. Agora, como
disse o senhor Presidente, nós estamos preocupados com isto e, naturalmente, que a primeira
prioridade que temos para o final deste mês, quando tivermos a noção do que a transferência do
IMI irá significar, será resolver uma parte significativa de problemas com fornecedores, sejam
de natureza local sejam de outro tipo de fornecimentos, por forma a reduzir algumas das
situações que os quadros que vocês observam demonstram.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Senhor Presidente, agora vejo porque o regulamento não funciona! Porque isto

funcionou um bocado assim: “Não vejo se há uma Lei. Não vejo se há um cartão”. É tudo:
“Não vejo.” O senhor Presidente disse que não sabia qual era a lei que ia impor, que não se
podia renovar passado o tempo. Correcto! Correctíssimo! Eu venho-lhe dizer o seguinte, a si e
ao senhor Vice-presidente: Este regulamento entrou em vigor em Setembro de 2010 e ele diz no
artigo 10.º - Renovação: “A renovação anual do cartão de vendedor ambulante, caso os
interessados desejarem continuar a exercer essa actividade, deverá ser requerida com a
antecedência de trinta dias úteis sobre a caducidade da respectiva validade.”

«Isto é uma lei, chamada regulamento, que obriga a isso. Deverá pedir, mas tem trinta
dias para pedir. Isso mesmo, o problema é esse. Todos somos matemáticos? Não. Mas todos
somos eruditos em interpretar leis. Mas matemáticos somos poucos.

«Depois não há desculpa possível, porque o regulamento anterior, no seu artigo 2.º, n.º
7, diz: “A renovação do cartão de vendedores ambulante deverá ser requerida até trinta dias do
tempo da sua validade.”

«Ambos os regulamentos dizem que têm um ano. Esta é a lei que a Câmara não quer
ver. Não é: “não sei se há uma lei”. Ela existe, está clara, não precisa de interpretação do
legislador, foi a própria Câmara que a fez. Está aqui, está fresca. Isto é a realidade. Os números
que eu dei, das renovações, não fui eu que os inventei. No ficheiro que os senhores enviaram,
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que está no CD, no ficheiro chamado RG2010.pdf, na página 5, eu bem disse que era muita
informação para lerem, página 5, está lá. O mapa está lá, transcrevi e citei o mapa. Os senhores
podem ter a confiança que têm nos vossos funcionários, não ponho em causa, até nem ponho em
causa que se tenha emitido essas que os senhores dizem. Agora a informação que é dada aos
deputados é esta e é com esta que nós temos de nos basear. Eu não posso adivinhar que à Maria
foi renovado o cartão porque o marido morreu. Em nenhum momento do regulamento diz que
essas são causas de renovações de cartões. Não são! O problema é este: É que temos ali uma
situação que continuamos a omitir. Mas para cobrar espaços de utilidade pública a quem não é
vendedor ambulante isso fazemos sempre, anualmente.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre a intervenção de há pouco, senhor deputado Licínio, eu só lhe queria dizer duas

coisas em relação àquilo que disse: Que lamento que só quando se vota na CDU é que há
liberdade. Nos outros Partidos, quando eles ganham eleições, é tudo muito forçado, esse seu
conceito de liberdade ficou aqui muito claro.

«E, depois, também lamento que quando falou, gastou o tempo da sua intervenção e faz
a gestão como quiser, mas eu não ouvi falar nada sobre este documento em concreto. Falou de
dados nacionais, mas depois quando chegou à hora de falar sobre o documento ficou de fora. E
nisso o senhor Vice-Presidente teve toda a razão, quando fez a crítica que fez há pouco aos
partidos. Por exemplo a revisão do PDM era o principal desafio para o Concelho, em 2010, mas
por motivos de alguns percalços, há sempre percalços, fica para próximas núpcias.

«O regulamento da habitação social ainda não nos foi presente! A carta do
associativismo, onde está? A comissão municipal de saúde, está aonde? E obras municipais: As
obras na zona dos edifícios Coosofi e Verde-mar já estão feitas? O espaço da feira da Bufarda;
A recuperação do imóvel para sede a da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei; A construção dos
passeios no Campo da República; A ponte rodoviária entre Ribafria e Bolhos. A carta
desportiva. Onde estão?

«Isto fazia tudo parte das GOP que estamos agora a analisar os documentos de
prestação de contas. É certo que algumas coisas foram feitas, pois claro que foram feitas, então
este executivo foi eleito foi para governar e, portanto, alguma coisa teve que fazer, também para
apresentar os resultados que apresentou aqui, claro, como é óbvio. Mas se se refere o que foi
feito também se pode referir o que não foi feito, e eu faço esse exercício agora.»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Senhor Vereador Jorge Abrantes, eu queria pôr-lhe duas questões. Uma não é uma

questão é uma opinião. Na sua última intervenção disse que, neste momento, haviam um
determinado valor que estávamos a analisar de dívidas a fornecedores, mas para o mês que vem
iria entrar dinheiro do IMI e que esse resultado poderia ter logo outra leitura, que era pago
uma grande tranche aos fornecedores, etc.

«O senhor sabe, melhor que eu, pela sua formação académica, que nós o que estamos
aqui a analisar é um exercício económico completo, em que o resultado, os dados finais, já
espelharam todo o fluxo financeiro e económico que aconteceu no ano de 2010, ou seja, os
resultados finais de dívidas a fornecedores que nos estão a ser aqui apresentados já tiveram os
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benefícios do IMI que entrou em 2010. Por isso, e o senhor sabe melhor que eu seguramente, se
estuda os anos económicos, não se estuda mês a mês. Este tipo de avaliações, quer nas empresas
quer nas entidades públicas, faz-se ao fim de um ano de exercício. Para quê? Para que todo o
percurso de fluxo económico e financeiro, ou seja, entradas e saídas, possa ser analisado e
espelhado. E, portanto, com o devido respeito que tenho por si, não me parece que faça algum
sentido ter feito essa referência.

«Depois desta questão, que é uma mera opinião pessoal e se calhar incorrecta, queria
fazer-lhe uma pergunta. Julgo que não estão reflectidos nestas contas, presumo que não terão
que estar legalmente, mas, como todos nós sabemos, para além das dívidas a fornecedores, de
bancos, de leasings, disso tudo que conhecemos, existe uma outra questão, que para mim não é
dívida, mas é um compromisso assumido pela Câmara. No dia em que uma câmara se reúne e
decide dar um subsídio a uma colectividade; No dia em que uma câmara se reúne e decide que
os espaços utilizados pelas AEC são compensados financeiramente às entidades, às
colectividades que disponibilizam esses espaços; No dia em que as câmaras fazem os acordos,
sejam eles quais forem, com juntas de freguesia que implicam recursos financeiros. Para mim, e
julgo para todos nós aqui, mal seria se assim não fosse, esses compromissos assumidos pela
Câmara, valem como dívida, ou seja, são reais, a Câmara pode demorar a pagá-los, mas honra-
os, é portanto uma questão de princípio. Eu gostava de saber, como julgo que não têm sequer de
estar espelhados nestes documentos, se o senhor Vereador pode dizer-me o que é que estava por
pagar a estas diversas entidades em 31 de Dezembro de 2010.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação à situação financeira, eu penso que a Câmara não é masoquista, se não

encurta os prazos de pagamento provavelmente é porque não tem tido condições para tal.
Portanto, de qualquer maneira, penso que é bom ter que fazer um esforço para melhorar e como
é uma entidade de bem, eu creio que possivelmente no futuro isso irá acontecer. O que a
Câmara não pode, também, é trabalhar neste pesadelo. É que a meio das regras do jogo, com
orçamentos aprovados, veio o PEC1, o PEC2, o orçamento aprovado pelas bancadas da
oposição, desculpem a expressão, lixam os orçamentos das câmaras.

«Depois, ainda sobre a situação financeira de colegas nossos, mas com o mal dos
outros podemos nós bem, mas de qualquer maneira estão aqui ao lado e penso que é
preocupante. E era-nos dado sempre aqui como referencia, nalgumas intervenções que eram
feitas por deputados daquela bancada, a Câmara de Óbidos. É engraçado que esta semana li no
jornal uma coisa muito simples, é que a Câmara tem dezasseis milhões de dívidas, segundo diz o
Partido Socialista, não sei se fala verdade mas, normalmente, a maior parte das vezes, até nem
fala.

«Depois leio aqui, também, outra situação: Que no Bombarral, este exemplo também aí
dado à Câmara, está também aqui ao nosso lado, não sei se fará parte desta nova
regulamentação que se irá fazer para as autarquias e se ficaremos agarrados a ela ou não. Mas
é preocupante eu ver o Partido Socialista dizer que está à beira da bancarrota.

«Depois vejo aqui a preocupação da Câmara de Torres Vedras, que não tem dinheiro
para projectos derivado a se terem restringido os investimentos por parte do poder central.
Portanto, há aqui uma série de coisas que nós devíamos todos de meditar antes de levantar a
questão. Já não falo na Câmara de Lisboa, porque depois dizem que herdou do PSD.
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«Mas em relação às promessas, houve aqui um deputado antes de mim que falou que a
Câmara prometeu isto e aquilo e não o fez. Provavelmente não irá fazer tudo o que prometeu,
porque tem cortes mais que suficientes para isto. Eu estive, na semana passada, com alguns
deputados que estão aqui, na Assembleia Intermunicipal do Oeste e ouvi, foi um deputado, por
acaso estava com muita atenção, como estou sempre nas reuniões, ouvi um deputado dizer que
os dois mil milhões para o Oeste, onde a Câmara de Peniche tem alguns projectos, que
possivelmente isto irá ficar na gaveta. Não sei se será verdade ou não, porque o senhor
Presidente também não o confirmou, mas eu, vindo de quem vem, começo a meter as barbas de
molho em relação a isto.

«Para terminar ia só dizer o seguinte sobre as senhas de presença: A Câmara deve
fazer um esforço para pagar, se tiver dinheiro para tal, e não deixar juntar muitas senhas de
presença. Estou à vontade para dizer isto porque as minhas senhas de presença vão
directamente para uma conta do meu partido. Devo dizer, também, que o poder central, que tem
o orçamento aprovado pelos partidos do regime, não sei se já mandou para a Câmara, porque
na minha conta ainda não entrou a senha de presença das eleições presidenciais. Já foram,
também, há alguns meses, não foram muitos, mas já foram há alguns meses e era bom que o
poder central também desviasse esse dinheiro para a Câmara para ser pago.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, no que diz respeito ao senhor Carlos Santana, o que disse está dito. Os serviços

irão ver se o procedimento que tem havido é o procedimento plausível ou não. Eu não tenho que
ter, como é evidente, todo o conhecimento e, por isso, com muita humildade, disse isso. Se eu
começasse aqui a inventar, a fingir que sabia, isso é que seria mau. De qualquer forma estamos
a falar nesta ordem de grandeza e agradeço aqui a explicação que o senhor Jorge Amador deu.

«Foram feitos aqui alguns comentários, concretamente da parte do senhor Tiago
Gonçalves, que, enfim, eu sei que ele foi um pouco espicaçado para colocar aquelas referências.
Este ano de 2010, em termos do nível de execução e daquilo que do ponto de vista quantitativo e
qualitativo nós fizemos, eu creio que se nós tivermos condições para continuar a fazer isto, são
tudo coisas de valor acrescentado, algumas talvez possamos não fazer. Falaste sobre as sessões
do planeamento e sobre a questão do Plano Director Municipal, já solicitei à equipa técnica
para começar a preparar aquela Assembleia Municipal temática, onde a questão do PDM irá
ser colocada e as razões de estarmos na situação em que estamos.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu seria muito breve a responder ao senhor José Leitão. Relativamente à primeira

questão, é só explicar que eu invoquei a situação financeira que é alvo das mudanças que em
cada Assembleia Municipal ordinária acontecem. Porque o senhor Carlos Santana tinha
invocado essa situação de fazer referência que, quando não se paga se faz referência aos outros.
Portanto foi na resposta a uma intervenção do senhor Carlos Santana, apesar de não ser
avaliação do relatório de prestação de contas, mas foi mais nesse sentido que invoquei aquela
informação, sabendo claramente que a avaliação é feita com base no ciclo económico anual.

«No que diz respeito à questão dos compromissos e a forma como eles estão
identificados, quer na prestação de contas quer nos orçamentos eu aproveitava para saudar
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todo o esforço e o trabalho de todos os trabalhadores municipais que tiveram envolvidos na
elaboração do relatório de actividades e gestão e passaria a palavra à Dr.ª Josselène no sentido
de dar uma breve explicação da forma como esses compromissos estão evidenciados, quer na
prestação de contas quer nos orçamentos.»

Directora do DAF, Josselène Nunes:
Explicou que, após Câmara Municipal tomar a decisão de atribuir um subsídio, seja

corrente ou de capital, assim que a minuta da acta da Câmara fica disponível, os valores são
cabimentados pelo Serviço de Contabilidade do Município. A partir do momento da
cabimentação os valores passam a estar reflectidos no controlo orçamental da despesa e no
controlo orçamental do plano de actividades. Até ao momento do seu pagamento estes valores
aparecem nos mapas de controlo orçamental da despesa e de controlo orçamental do plano de
actividades como compromissos assumidos e não pagos. No que diz respeito às despesas de
capital, a prática é a mesma, é cabimentado, no entanto, e mais para situações de
comparticipação de obras, cabimenta-se aquilo que se prevê que se vai pagar naquele ano.
Portanto, para aquele ano, os compromissos que são definidos que vão ser pagos, estão
cabimentados.

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por maioria, com doze
votos a favor, do Grupo da CDU, sete votos contra, do Grupo PSD, exceptuando o senhor
António Salvador, e sete abstenções, do Grupo do PS e do senhor António Salvador, aprovar os
documentos da prestação de contas da Câmara Municipal do exercício de 2010.

Foi apresentada a seguinte declaração de voto:
«Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata sobre os

documentos de Prestação de Contas de 2010 da Câmara Municipal
Os Deputados Municipais do Partido Social Democrata, tendo analisado o Relatório de

Gestão e as Contas de 2010 da Câmara Municipal de Peniche, entenderam reprovar os
documentos apresentados a votação pela Câmara Municipal.

• Este voto não se prende com questões contabilísticas, nem com a qualidade
matemática das contas apresentadas, mas precisamente com a gestão que foi feita no ano de
2010 pela Câmara Municipal.

• A gestão da CDU no Município de Peniche evidencia cada vez mais uma falta de
rumo e de estratégia que é preocupante nestes tempos difíceis que atravessamos, em que os
recursos são cada vez mais escassos.

• O Relatório reflecte uma má gestão do dinheiro dos contribuintes, resultado de
opções políticas com as quais não concordamos e que manifestamente prejudicam o
desenvolvimento do Concelho de Peniche.

• As dívidas a fornecedores continuam a crescer desenfreadamente, situando-se perto
dos 7 milhões de euros, impedindo um normal desenvolvimento da economia local.

• O Executivo da CDU é responsável pelas opções entre gastar em publicidade e pagar
a fornecedores, entre fazer monumentos ou festivais e pagar aos SMAS para que se façam as
obras de saneamento necessárias no Concelho.

• A Câmara Municipal não tem um plano para sanear as finanças da Autarquia,
limitando-se a desculpar-se apresentando exemplos de outras autarquias que fazem pior que a
de Peniche.
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Por estas razões, os Deputados Municipais abaixo assinados, querendo dar um claro
sinal de discordância face ao rumo que está a ser seguido pelo Executivo da CDU no Concelho
de Peniche, votam contra os documentos de Prestação de Contas de 2010 apresentados pela
Câmara Municipal de Peniche.

Peniche, 6 de Maio de 2011.
Carlos Santana, Cristina Leitão, José Leitão, Ademar Vala Marques, Paulo Balau, Rui

Maia Santos e Filipe de Matos Sales» [sic]

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA E
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por maioria, com dezoito
votos a favor, dos Grupos da CDU e do PS, e oito abstenções, do Grupo do PSD, aprovar a da 1.ª
Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos para 2011
da Câmara Municipal.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ENTRADA GRATUITA E
REDUÇÃO DE 20% DO VALOR DE INGRESSO NO MUSEU MUNICIPAL, NOS TERMOS DO
PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ESTRUTURA DE MISSÃO PARA OS ASSUNTOS DO MAR, NO
ÂMBITO DO PROJECTO “PASSAPORTE DO MAR”:

Passando a assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos, não se
registaram quaisquer intervenções.

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por unanimidade,
aprovar o texto do protocolo a celebrar.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DECLARAÇÃO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA INSTALAÇÃO DE UM CONTENTOR DESTINADO À
TRANSFORMAÇÃO DO PROJECTO-PILOTO DE ENERGIA DAS ONDAS, NUMA PARCELA DE
TERRENO COM A ÁREA DE 150 M2, BEM COMO DA ZONA DE PASSAGEM DA CABLAGEM:

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

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«É com muito gosto que falo sobre esta matéria. Há pouco não respondi à questão que

o senhor Sérgio Leandro colocou, aproveito para responder agora. Na deslocação à Finlândia,
referida no relatório de actividades, protagonizada pelos parceiros da parceria de
desenvolvimento do SURGE, que é um projecto, que eu já tenho falado aqui, no âmbito do VII
Programa do Quadro da União Europeia, que envolve várias entidades. Envolve a Câmara
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Municipal, empresas privadas, o caso da Eneólica, e empresas públicas, o caso do Instituto
Hidrográfico do Centro de Energia das Ondas. Portanto, é o nosso projecto, que foi uma
abordagem de 2006, e que, na altura, com o nosso envolvimento junto das secretarias de estado,
lembro-me das reuniões com o Prof. João Fernão, Secretário de Estado do Ordenamento e com
Secretário de Estado do Ambiente. Houve esse envolvimento. Houve o primeiro protótipo,
trabalhado com o envolvimento dos Estaleiros Navais de Peniche, que também são parceiros
neste desenvolvimento.

«A visita à Finlândia foi para ver a estrutura que já está a ser produzida. Fomos ver o
estado da arte e, de facto, concluiu-se que, do ponto de vista de execução, do seu transporte
para Portugal e da sua montagem, aqui nos estaleiros navais, com a incorporação das pás, tudo
esteja pronto até ao final do Verão.

«Quero agradecer, desde já, em nome da parceria, a disponibilidade que a Câmara e a
Assembleia tiveram para incluir este assunto na ordem de trabalhos.

«A urgência deve-se ao facto de, numa primeira fase, isto já está licenciado pela
Direcção Geral de Energias e Geologia, licenciado pela Administração da Região Hidrográfica
do Tejo, está tudo salvaguardado. A CCDR é, também, uma entidade envolvida e, numa
primeira fase, entendeu que não era necessário nada. Agora, veio à “boca da baliza” pedir um
estudo de incidência ambiental. Nós reclamamos isso, contestámos, mas, para evitar que haja
algum problema, está a desenvolver-se o estudo de incidência ambiental. Enquanto que para a
outra cabine que lá estava o processo se desenvolveu normalmente, agora, para esta cabine, é
uma cabine que é colocada, não é nenhuma construção, exigem que seja feita, digamos, uma
declaração de interesses público municipal para a colocar. E, portanto, é isso que nós trazemos
aqui, uma vez que a cabine vai ser colocada em espaço de Reserva Ecológica Nacional (REN).
É essa a razão da brevidade e para não ser o Município a comprometer isso. Não tem nada a
ver com uma questão nossa, tem a ver com esta questão que foi colocada posteriormente.»

Ademar Marques (PSD):
Perguntou se o que se pretende é apenas que se declare o interesse público municipal da

instalação da cabine.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondeu que o que se pretende é a declaração do interesse público municipal para

ocupar, temporariamente, uma pequeníssima parcela de terreno com uma cabine.

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Parece-me que não está em causa, acho que todos concordarão, não está em causa o

interesse público do projecto e ainda bem que vem para Peniche, que vai ser desenvolvido, e
esperemos que dê frutos. Eu estive a ver o artigo 20.º do Decreto-Lei que está aqui mencionado
que diz o que é que não pode ser feito e, por isso, fiquei com a dúvida do que é que nos estavam
a pedir exactamente, porque estive aqui à procura duma declaração de interesse público
municipal e, no artigo 21.º, o interesse público é declarado pelos ministérios e não pelo
município. Daí a minha dúvida sobre o que é que nos estavam aqui a pedir e porque é que nos
estavam a pedir isto, porque deste artigo não resulta aqui nenhum pedido e interesse público
municipal.»
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Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse:
«Quem declara de interesse público é a CCDRLVT, nós temos que levar o parecer da

Assembleia Municipal.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«A minha intervenção neste momento vem na senda da interrogação que o senhor

Ademar Marques fez. Eu também tenho aqui várias questões para colocar, porque não está em
causa, quanto a mim, também não está em causa o que é que se vai construir, mas o modo e
como é que se pode construir. E, aqui, eu acho, isto é na minha mera opinião, mais uma vez vem
um documento, para nós declarar-mos de interesse público municipal algo, um documento que é
muito fraco quanto ao seu conteúdo, que evoca uns artigos que, olhando para eles, até nós
temos que acreditar, estão aqui a evocar e isto até é taxativo. Mas, a minha opinião também é
contrária, não é tão taxativo quanto isso. O artigo 20.º dá a noção dos usos e acções de
iniciativa pública ou privada que são interditas, depois vem o 21.º, a definir o que são acções
relevantes de interesse público e diz que essas têm que ser conhecidas como tal, por despacho
conjunto do membro do Governo responsável.

«Este documento que está aqui não me revela nenhum interesse público, o documento
em si. Não sei que acção é ou que não é. Existe uma portaria que vem indicar quais são as
acções e os usos que são permitidos, mas não vem aqui referência, por isso eu não sei onde é
que nós estamos a situar o interesse público, a que artigo é, que alínea é. Olhando para a
portaria que permite as acções na REN, existe na alínea a) que é apoios agrícolas, em que fala
de interesse público, na alínea e) ampliação de edificações existentes destinadas a usos
industriais onde a energia ou de recursos geológicos e fala e interesse público. Agora eu não sei
em que se estão a basear neste documento para exigir, a pessoas que não estão munidas com
documentos, a exigir um interesse público de uma coisa que o próprio documento mete umas
interrogações, porque remete para o estudo que vai ser feito para ver se está dentro da REN ou
não está. Isto é uma mera informação que, também, não sei que vinculação tem uma mera
informação, porque fala de uma ida ao local com várias pessoas, os técnicos da Câmara não
estão identificados, os outros técnicos estão, mas não sei se isto vincula quem quer que seja.
Agora, a pergunta que eu gostava que me esclarecessem era com que base é que estamos a pedir
instalação em algo possivelmente é da REN e onde é que está fundamentado que é possível
efectuar essa obra. Em traços gerais, certamente é de algum interesse e certamente municipal,
mas que de acordo com o documento que está aqui não encontro razão para ser evocado isso.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu também me desloquei ao local, acompanhado com um técnico, quer dizer, por

acaso no dia em que lá fui não vi lá técnica nenhuma. Houve alguém que abordou a Junta para
me deslocar ao local com a pessoa, eu fui lá. Tenho muitas dúvidas aqui. Mas, em primeiro
lugar, começava por dizer que aquilo agora está a tornar-se uma espécie de um caixote de lixo.
É que se vai lá pôr mais um contentor, mas está um que deve ser retirado. Este ano tivemos lá
uma campanha de limpeza, através de uma escola de surf, na qual o senhor Presidente da
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Câmara também esteve presente. Eu, este ano, não pude estar, mas mandei lá o pessoal da
Junta. Mais à frente há uma ponte que servia de apoio para captar a água para a fábrica de
peixe. É uma ponte que está bastante perigosa para quem anda em cima do ribeiro. Já há muito
tempo que ando a lutar para retirar aquela ponte. Nós limpámos a praia mas é uma lixeira.
Lixeira a ponte e lixeira aquele contentor. Também gostava que a Câmara conseguisse
contactar os donos ou os ex-donos da fábrica de peixe, porque aquilo está a tornar-se mesmo
uma lixeira e uma lixeira de portas abertas, neste momento.

«Quanto à classificação dos terrenos, eu tenho dúvidas se é REN se é RAN, porque
aquilo é zona agrícola, portanto tenho muitas dúvidas. Também tenho a acrescentar que o
acesso a este contentor, ou seja, este caminho não é caminho, é terrenos particulares. Portanto,
cuidado com o acesso, que aquilo em determinada altura já deu uma certa guerra com a
piscicultura, e cuidado com as passagens que depois fizerem se aquilo produzir energia e tiver
ligação à rede. Se vai ter ligação à rede cuidado com a colocação dos postes, porque aquilo são
propriedades individuais, têm extremas. Os senhores vão ter atenção sobre isso e as pessoas
estão à espera de que isso vá acontecer. Resumindo, retirar o contentor que era de outra
experiência que se lá fez e, nesta altura, serve a muitas coisas menos para isso, retirar a ponte e
limpar o local.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Prestou os seguintes esclarecimentos:
«Trata-se de uma classe de espaços, está perfeitamente tipificada que é REN, portanto,

o senhor Silvino estava a colocar a questão de poder ser RAN, mas não, aquilo é REN e aquele
espaço é espaço da Câmara Municipal, não há dúvida nenhuma. O pedido de declaração de
interesse municipal para que naquele terreno, que é da Câmara, se possa colocar o contentor é
pelo facto de se tratar de REN, é este o enquadramento que foi objecto de deliberação da
Câmara.

«Relativamente à outra questão que o senhor Silvino colocou, no que diz respeito ao
outro contentor, fica esta recomendação da sua retirada. Esse contentor está fechado, mas há
ali um outro armazém ali ao lado, não sei se já reparaste, aliás o senhor Vereador Luís Ganhão
na reunião de Câmara também o referiu. Ou seja, o contentor está ao lado do armazém. É um
armazém que a sua construção foi feita em determinada altura, com uma determinada função e
que não está legal.

«Quanto à questão da ponte, vamos fazer a avaliação sobre a questão da ponte, ela foi
feita aquando da Piscicultura. A Piscicultura tem um proprietário, a Câmara Municipal, quando
cedeu o terreno, vendeu sem qualquer ónus. Aquele terreno deixou de ser Municipal e não
consegue ser revertido, enquanto noutros terrenos, ou foi em direito de superfície, ou foi vendido
com uma determinada finalidade. O actual proprietário já veio com uma utilização, só para o
senhor Presidente de Junta ficar com essa informação, que não é compatível com aquela classe
de espaço, e com aquilo que foi o espírito e a finalidade como foi cedido.»

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por maioria, com uma
abstenção, do senhor Carlos Santana, e vinte e cinco votos a favor, dos restantes membros da
Assembleia, declarar de interesse público municipal a instalação de um contentor destinado à
transformação do projecto-piloto de Energia das Ondas, numa parcela de terreno com a área de
150,00 m2, bem como da zona de passagem da cablagem.
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

Para efeitos de execução imediata, a Assembleia deliberou aprovar a minuta da presente
acta, por unanimidade, 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:

Sendo uma hora e trinta minutos do dia sete de Maio, o senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente
acta, observando o artigo 63.º do Regimento da Assembleia Municipal de Peniche, aprovado em
25 de Junho de 2010, que estipula que a acta de cada reunião ou sessão contenha as intervenções
de cada membro da Assembleia Municipal, que eu, Josselène Nunes Teodoro
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e
com ele assino.


