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ACTA N. º 4/2011

A C T A D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A D O  M Ê S  D E J U N H O D A
A S S E M B L E I A M U N I C I P A L  D E P E N I C H E , R E A L I Z A D A  N O  D I A 1 7
D E J U N H O D E 2 0 1 1 :

Aos dezassete dias do mês de Junho do ano dois mil e onze, no Auditório do Edifício
Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta 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), António Filipe Monteiro Vitória (CDU) e Silvino Doirado Conceição João (PS),
Presidentes das Juntas de Freguesia de Ajuda, Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro, Serra
d'El-Rei e Ferrel, respectivamente, e os senhores Anabela Correia Dias (PS), Carlos Manuel
Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Tiago Jorge Carvalho Gonçalves
(PS), Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), 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),
Anna Clara Leal Rodrigues (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge
Amaro Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU) e Rui Pedro Maia dos Santos (PSD) reuniu-se a
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º - Período de “antes da ordem do dia”.
2.º - Período de intervenção do público.
3.º - 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 da alteração (correcção) de disposições regulamentares do Plano
Director Municipal de Peniche, nomeadamente aos artigos 11.º, 12.º e 27.º, aprovada pela
Câmara Municipal, em 31 de Maio de 2011, e votação da respectiva homologação;

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que seja
declarado o interesse público municipal de uma unidade autónoma de gás;

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para desafectação do
domínio público de uma parcela de terreno, sita na Rua da Cruz das Almas, em Peniche.

Os senhores Licínio Pereira (CDU) e Rui Pedro Maia dos Santos (PSD) encontravam-se
a substituir os senhores José Joaquim Franco Antunes (CDU) e Vítor Miguel Silva Delgado
Marques (PSD) que comunicaram a sua ausência nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro.

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Correia (CDU), o
Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas Amador (CDU), e os Vereadores,
senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes (CDU), Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU),
Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD), Francisco Manuel Pinto da França Salvador (PSD) e Suzete
Silva Costa Laranjeira (PS).
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Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Gostava de informar que está prevista a realização de uma sessão extraordinária, para o

próximo dia 1 de Julho, pelas 21h30, sobre planeamento urbanístico e ordenamento do território
no concelho de Peniche. Foi uma solicitação dos senhores deputados, que parece que responde a
algumas necessidades da Assembleia. A Mesa acordou esta data com a Câmara, ficam já
informados mas receberão a respectiva convocatória.

«Antes de iniciar os trabalhos e ainda no rescaldo das eleições, gostava de apresentar os
cumprimentos ao PSD pela sua vitória nas eleições legislativas, faz todo o sentido, uma vez que
esta é a primeira sessão, e formular votos de sucesso na missão governativa de que vão estar
investidos.»

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO D A CÂMARA MUNICIPAL PARA INCLUS ÃO 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, para
autorização da repartição dos encargos relativos ao fornecimento de combustíveis, por mais um
ano económico, nos termos do n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e a
assunção da sua inclusão no Orçamento para 2012.

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Ontem, ao fim da tarde, foi enviado a todos os membros da Assembleia Municipal o

pedido de inclusão deste ponto na ordem de trabalhos. Este ponto resulta de um processo de
aquisição de combustíveis rodoviários, que a Câmara lançou em Setembro do ano passado. Em
Março deste ano, após todos os prazos legais para aprovação das minutas, a prestação das
cauções e das assinaturas do contrato, foi instruído o processo para o Tribunal de Contas. Dado
que o valor se aproximava dos 400 mil euros é exigida a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas e este Tribunal tem vindo a colocar algumas questões sobre este processo.

«Uma das questões foi colocada esta semana, a Câmara deliberou sobre esse assunto
mas carece, também, de aprovação em Assembleia Municipal. É um processo que foi iniciado
em Setembro do ano passado e que previa que o combustível que estava a ser alvo deste
concurso fosse totalmente utilizado em 2011. Dado que já estamos em Junho e que, de acordo
com os cálculos que foram apresentados na informação que foi prestada, parte deste combustível,
no valor de 170 mil euros, já transitará para o orçamento de 2012, de acordo com a Lei n.º
197/99, de 8 de Junho, e porque este valor é superior a 20 mil contos, 20 mil contos porque a lei
sendo de 1999 ainda utilizava esta unidade monetária, é obrigatório que haja uma autorização da
Assembleia Municipal para esta alteração.

«Nesse sentido, e por forma a permitir o esclarecimento e a autorização que nos foi
solicitada pelo Tribunal de Contas e dado que se realizava esta sessão da Assembleia Municipal
hoje, está aqui colocada a solicitação no sentido de, por um lado, introduzir este ponto na ordem
de trabalhos, de acordo com o que o Regimento diz, e depois, também, apreciá-lo e votá-lo, caso
se aprove a sua admissão.»
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Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta questão, o grupo do PS, relativamente a este documento que nos chegou

ontem por volta das 20h49, tem a dizer que, por exemplo, e posso fazer a leitura de uma citação
de uma acta de reunião de Câmara, de 6 de Maio de 2002, em que o actual presidente e então
vereador, chamava a atenção para o facto de na pasta dos documentos da reunião se encontrarem
documentos ali colocados depois de sexta-feira, e que solicitou que os assuntos para a reunião
sejam disponibilizados até sexta-feira de manhã, possibilitando, assim, um melhor estudo dos
mesmos. E faria isto, com certeza, porque os prazos legais assim lhe protegiam e lhe davam esse
direito e de forma a assegurar que pudesse estudar, o que me parece altamente legítimo, todas as
decisões que viesse a tomar.

«Uma vez que já percebemos que a antecedência mínima dos dois dias não foi
cumprida, não é preciso fazer nenhuma referência mais sobre essa matéria, aquilo que nós
queremos dizer é que estes assuntos não podem ser tratados desta forma tão recorrentemente.
Não é a primeira vez que acontece, não nos vamos opor à introdução deste ponto na ordem de
trabalhos, nem à sua votação, mas queremos que isto fique registado em acta para memória
futura.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Tanto quanto a Mesa interpreta, para apresentar um requerimento para inclusão de

mais um ponto na ordem do dia não é necessário uma antecedência de 48 horas, por isso é que
ele é votado aqui na própria assembleia. Eu penso que, tanto quanto sei, e posso estar enganado,
não sou propriamente um especialista nestas coisas, provavelmente o senhor Tiago saberá mais
do que eu, mas, tanto quanto julgo saber, poderia ser uma proposta apresentada no início da
sessão e ela era votada na mesma. Se não é esse o entendimento legal, provavelmente, serei eu
que estou equivocado e também não me fará muito sentido que seja assim.»

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

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA"

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente a acta n.º 11/2010, da reunião realizada no dia 21 de Dezembro, tendo sido
dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros
da Assembleia Municipal.

Paulo Balau (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria só alertar para uma situação, e entendam esta minha intervenção como um

alerta, é que nós estamos a aprovar uma acta de Dezembro. Primeiro, é difícil lembrar-me de
tudo o que disse em Dezembro para saber se a acta está bem-feita ou não, sem pôr em causa
quem a faz, como é óbvio.
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«Por outro lado, lembro que todas as decisões desta Assembleia que foram tomadas nas
reuniões posteriores a essa, e aliás até mesmo nessa, que só hoje é que vai ser aprovada, pode
haver aqui algum problema de legitimidade de alguma medida que tenha sido aprovada aqui e
que tenha sido implementada de uma acta que não está aprovada. Estamos a falar de uma acta
com mais de seis meses, ou com perto de seis meses. Podemos estar aqui com decisões que
possam ter implicação nas decisões tomadas aqui, que sejam feridas de legitimidade e que
possam ser eventualmente nulas, penso eu.

«Não sou juiz, nem advogado, mas, se calhar, uma acta que não está aprovada, apesar
de termos tomado aqui determinadas decisões, não havendo acta aprovada, tudo o que vier
depois pode, eventualmente, não estar conforme. Por isso considerem o alerta de que nós
deveríamos aprovar hoje a acta da última reunião e não a acta de há três reuniões atrás.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção, em resposta ao senhor Paulo Balau:
«Agradeço o alerta que é dado. Há de facto uma dificuldade em ter as actas em dia. As

actas, por opção da própria Assembleia, são actas que relatam na íntegra o que se passou e não
são propriamente resumos de reunião. Isso tem dificultado os serviços na transcrição daquilo que
são reuniões, como vocês sabem, extremamente extensas, que é preciso depois transcrever. Mas,
de qualquer maneira, fica o alerta, que eu acho que é perfeitamente legítimo. A única coisa que
se pode dizer é que vamos tentar melhorar isto e tentar, obviamente, obstar a que este tipo de
atraso, que é considerável, aconteça. De qualquer forma fica o registo, que vai ficar em acta
como alerta e que é bem-vindo. Contudo, lembro que as actas têm sido aprovadas em minuta,
para efeitos de execução imediata das decisões tomadas.»

Submetida à votação, foi a acta n.º 11/2010 aprovada, por maioria, com uma abstenção,
da senhora Anabela Correia Dias, e vinte e seis votos favoráveis, dos restantes membros da
Assembleia.

b) EXPEDIENTE:

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

1 - Ofício n.º 2011/0328, datado de 5 de Maio de 2011, da Comunidade Intermunicipal
do Oeste, comunicando o agendamento da próxima reunião da Assembleia Intermunicipal da
Oeste CIM.

2 - Carta, datada de 31 de Maio de 2011, da Associação Comercial, Industrial do
Concelho de Peniche, dando conhecimento da realização de um workshop sobre o Novo
Regulamento de Segurança Contra Incêndios, no dia 13 de Junho de 2011.

3 - Convites endereçados ao senhor Presidente da Mesa:
a) Da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche, para

a tomada de posse dos novos órgãos sociais daquela associação, no dia 26 de Abril de 2011.
b) Da Cercipeniche, para participar num jantar de angariação de fundos, com vista à

construção do futuro Lar Residencial Porto de Abrigo, no dia 27 de Maio de 2011.
c) Da EB 2.3 de Atouguia da Baleia, para a cerimónia de entrega dos prémios de



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 17.06.2011  * Livro 21 * Fl. 134

mérito escolar Guilherme de Corni, no dia 31 de Maio de 2011.
d) Da Assembleia e Junta de Freguesia de São Pedro, para as celebrações em honra

do seu padroeiro, que se realizarão entre os dias 28 de Junho e 3 de Julho de 2011.
4 - Exemplar n.º 27 – Abril de 2011, do jornal Voz das Misericórdias.
5 - Exemplar n.º 98 – Abril de 2011, do Jornal do STAL.
6 - Exemplar n.º 264 – Abril de 2011, do jornal Associação.

Não se registou qualquer intervenção.

c) MOÇÕES , VOTOS DE LOUVOR , CONGRATULAÇÃO , SAUDAÇÃO , PROTESTO OU
PESAR:

A Assembleia passou ao ponto em apreço, tendo usado da palavra os senhores:

Ademar Marques (PSD)
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria, penso que se enquadra mais ou menos neste ponto, agradecer as

felicitações, não só como deputado municipal do PSD, mas enquanto Presidente da Comissão
Política do PSD de Peniche, queria agradecer as felicitações pelos resultados eleitorais.

«Mas queria, sobretudo, enaltecer a forma como as eleições decorreram no nosso
Concelho. Penso que se deve destacar que houve um aumento no número de votantes, não só
face às últimas eleições legislativas, mas em número absoluto de votantes desde 1995. Penso que
isso é um factor importante a destacar. Naturalmente, isto não se traduz, em termos de abstenção,
num decréscimo muito significativo, mas penso que é positivo que tenhamos aproximado os
valores de participação das autárquicas que são, por tradição, as mais participadas.

«Em termos políticos quero destacar que os resultados transmitem que os eleitores de
Peniche perceberam a necessidade de mudança do nosso país. Esperam- -nos,
naturalmente, tempos difíceis, em que cada um tem de fazer a sua parte. O esforço de contenção
de reafectação e de reorientação dos recursos e da sua optimização cabe a cada um de nós, nas
autarquias, nas empresas, e nas famílias. É um esforço nacional, de correcção de erros e de
mudança de rumo, mas que tem de ser trilhado. No que o PSD de Peniche possa contribuir para a
defesa dos interesses do nosso Concelho, junto do novo Governo e do novo Parlamento, poderão,
naturalmente, contar connosco.»

Paulo Balau (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Apenas quero deixar registado um voto de congratulação aos Bombeiros Voluntários

de Peniche, que completaram, ontem, 82 anos.»

d) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA:

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra os
Senhores, adiante identificados:

João Gomes (PS)
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Fez a seguinte intervenção:
«Eu gostaria de questionar o executivo relativamente à marcação da data do Festival

Sabores do Mar para o mês de Julho. O Festival Sabores do Mar, inicialmente, começou por ser
feito em Setembro. Na altura, o executivo entendeu que esse seria o mês ideal para a realização
desse festival. O executivo da CDU, em 2006, decidiu mudar essas datas e passou a realizá-lo no
final de Maio, princípio de Junho, dizendo que estas seriam as datas ideais para a realização
deste festival. Este ano mudaram novamente a data, portanto, anteriormente, elas foram feitas
sempre: 1 a 10 de Junho, 6 a 15 de Junho, 5 a 14 de Junho, 4 a 13 de Junho e, este ano, passa de
8 a 17 de Julho. Eu gostaria de saber quais são os motivos que estão subjacentes à mudança
destas datas.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor João Gomes, fez a seguinte intervenção:
«O Festival Sabores do Mar teve uma evolução, ao longo do tempo da sua realização,

que já vai para a 12.ª edição, num quadro daquilo que são as múltiplas acções de divulgação do
nosso destino e da divulgação dos nossos produtos. Inicialmente, antes de nós estarmos na
Câmara, apontou-se para Setembro, porque era, digamos, o fechar da época, no princípio de
Setembro.

«Quando tomámos posse, quisemos fazer como que o lançamento do Verão e, este ano,
avançámos, e creio que muito bem, para Julho, por duas ordens de razão: Uma que tem a ver
com o facto de Peniche, por força das múltiplas acções que nós fomos desenvolvendo, ser um
destino que é cada vez mais conhecido, isso é, reconhecido por muita gente. Entendemos, por
isso, que face ao facto da experiência do ano passado das tasquinhas da solidariedade terem sido
uma iniciativa muito interessante para as IPSS, optar, este ano, por colocar em Julho, de modo a
que esteja mais gente. Estará muito mais gente em Peniche do que no princípio de Junho final de
Maio. Essa é uma grande oportunidade para que as IPSS possam também ter receitas acrescidas,
num contexto que é altamente desfavorável.

«Eu creio que esta solução, que é evolutiva, vai criar muito boas condições para que
quem cá está possa participar no festival, conhecendo a nossa gastronomia, com esta
possibilidade de ao nível dos resultados líquidos financeiros do envolvimento das IPSS creio que
será bastante interessante.»

João Gomes (PS)
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à explicação que o senhor Presidente deu, o que esteve subjacente,

inicialmente, quando o festival foi criado, foi o objectivo de atrair pessoas a Peniche. Era o
fechar de uma época, em que já haveria menos pessoas em Peniche, e que o Festival Sabores do
Mar serviria como pretexto para atrair pessoas de fora de Peniche a vir de propósito a Peniche.
Ao estar a mudar para estas datas, 8 a 17 de Julho, que já estamos em início de época alta em
Peniche, para aproveitar o facto de estar cá muita gente, penso que não será a melhor solução. A
melhor solução será o próprio festival ser um ponto de atracção para a deslocação de pessoas a
Peniche. Infelizmente, o modelo que foi adoptado, a partir de 2006, deixou de ter essa
componente, porque, antes disso, as tasquinhas que existiam já tinham essa função. Já muita
gente vinha frequentar essas tasquinhas. Com o modelo que foi criado praticamente isso diluiu-
se, deixou de vir gente de propósito para vir às tasquinhas do mar, e agora estão a aproveitar o
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facto de estar cá mais gente para gerar receita. Não era esse o objectivo inicial do Festival
Sabores do Mar, era o de atrair pessoas e não o de aproveitar as pessoas que já normalmente cá
vêm.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor João Gomes, fez a seguinte intervenção:
«Bom, eu não queria entrar ainda mais em detalhes, mas estou a ver que vou ter que o

fazer. É o seguinte: Nós estávamos a falar num quadro em que não havia iniciativas de promoção
e de colocar Peniche no mapa, como nós conseguimos colocar. Relembro, aqui, aquilo que foi o
Campeonato do Mundo de Surf, 1.ª e 2.ª edições. Essas iniciativas transformaram-se em
iniciativas muito interessantes para trazer muita gente a Peniche e para divulgar o nome de
Peniche. Portanto, houve essa fase de divulgação e estamos, neste momento, na fase de colher os
frutos dessa mesma divulgação. Mas também quero dizer o seguinte: A parceria do Festival
Sabores do Mar é uma parceria alargada, estas decisões são sempre tomadas em conjunto. É uma
decisão da ADEPE, da Turismo do Oeste, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do
Concelho de Peniche e da Câmara Municipal. Portanto, vou transmitir aos meus colegas de
organização essa preocupação que o deputado aqui manifesta. Mas eu estou seguro de que esta
solução é uma boa solução. Já agora refiro o seguinte: Como é evidente, o investimento de
promoção para uma altura em que é uma altura mais baixa também é um investimento acrescido
e, como é evidente, os valores que nós temos disponíveis para fazer promoção não são os valores
que antes dos elevados cortes que o Governo do Partido Socialista fez às câmaras municipais,
têm também aqui uma influência. Não queria estar a entrar neste pormenor, mas enfim, vou
também acrescentar isso.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Agora, fazendo a intervenção que tinha preparado, sobre as legislativas de 2011, há

uma frase que costuma dizer “Glória aos Vencedores e Honra aos Vencidos”. O PSD ganhou,
essa foi a decisão do povo e nós respeitamos, como sempre, a vontade dos eleitores, pois
consideramos, seja qual for o seu julgamento, o povo faz as suas escolhas com sabedoria, é esse
o nosso entendimento sempre. Ganhe ou perca o PS nós respeitamos essa vontade do povo, por
isso, parabéns ao PSD, muitas felicidades na missão que lhe é confiada, esperando, como é
obvio, que a mesma salvaguarde e acompanhe as aspirações da população do nosso Concelho,
por isso dirigimos essas felicitações à concelhia local do PSD.

«Acerca do outro assunto, nada nos move contra as pessoas. Eu penso que as questões
que colocamos não têm como objectivo questionar de certo modo a pessoa A ou B, fazemos
sempre na óptica dos assuntos em si e não afecta à pessoa A ou Y. Como tal, eu gostaria de
questionar o Município, nomeadamente o executivo camarário, acerca de quem terá sido o
vencedor do leilão para a obtenção da concessão do minimercado da Berlenga, mais conhecido
por Castelinho. Já agora, também neste âmbito, gostaria de saber qual é o valor de rendas já
pagas na concessão do pavilhão restaurante, também na ilha da Berlenga.

«Por último, a respeito de uma intervenção que foi feita pelos serviços camarários no
caminho que liga a Horta Pronta ao Lugar da Estrada, gostaria de questionar para quando se
prevê a conclusão dessa intervenção. Uma vez que o piso foi rompido, foi colocado um conjunto
de pedras na sua margem, e, uma vez que não houve a correcção do pavimento, continua a
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estrada numas condições que não são propriamente as melhores, porque obrigam a deslocação
das viaturas que estão na sua via mais correcta para o centro da sua via, o que às vezes não
permite o trânsito de uma ou mais viaturas.

«Em relação à questão que assistimos ainda agora, não querendo intrometer-me na
discussão que houve entre o senhor João Gomes e o senhor Presidente da Câmara, acerca do
Festival Sabores do Mar, o senhor João Gomes, quando fala aqui, fala com o total aval do grupo
do Partido Socialista e representa-nos a todos, cada vez que intervém. Portanto, nós não temos
qualquer problema que o senhor Presidente da Câmara vá ter com os seus parceiros na
organização do Festival Sabores do Mar e que diga que o grupo do PS questionou esse assunto
dessa maneira, porque nós temos toda a abertura para isso. Como tal, não temos qualquer
problema nem receio dessa matéria. No fundo, é essa a nossa opinião, nunca a escondemos e
também nunca a mudamos, não vamos ter problema nenhum se o senhor Presidente fizer esse
reconhecimento, faz muito bem em transmitir essa opinião.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Tiago Gonçalves, fez a seguinte intervenção:
«Relativamente ao Castelino, foi uma hasta pública, onde estiveram diversas pessoas a

fazerem a licitação e, como uma hasta pública, aquilo que acontece é que o valor mais elevado
foi aquele que foi concretizado. Creio que inicialmente tinha um valor base de 3500,00 euros e
aquilo que se concretizou foi um valor na ordem dos 9600,00 euros. Significa o quê? Significa
que é atribuído valor àquela concessão e por isso é importante para o Município.

«Relativamente à concessão do restaurante, que era a outra questão que o senhor Tiago
colocou, como é evidente, eu não vou responder agora porque não tenho aqui os elementos, será
dada uma resposta. Mas posso dizer o seguinte: Houve investimentos que foram efectuados
depois da entrega da concessão e que foram objecto de decisão, em termos de Câmara Municipal
e que foram participados, também, pelo próprio concessionário, e que será objecto de uma
informação que será enviada para todas as forças políticas, relativamente à questão que é
colocada.

«Outra questão é relativamente àquela intervenção que se iniciou e que ainda não foi
concluída, no caminho da Horta Pronta, reconheço a situação porque eu próprio passo lá com
frequência. Está programado para, na próxima semana, ser feita a intervenção. Reconheço a
fragilidade, mas começámos a intervir porque houve um abatimento.

«Queria dar-vos também uma informação. Há cerca de três semanas solicitei ao director
do Departamento de Planeamento e de Gestão Urbanística, que por sinal está aqui, o Eng.º Pires,
que iniciássemos aquilo que é o trabalho de levantamento topográfico de toda estrada que liga o
Lugar da Estrada a Atouguia da Baleia, via Horta Pronta. Considerei que é uma obra que
queremos fazer neste mandato, ou seja, o alargamento daquela estrada. Em paralelo, será feita a
elaboração do caderno de encargos que aquilo comporta. Há matérias que são bastante sensíveis,
aliás, já na altura, se colocaram questões da propriedade confinante e que vamos ter que
encontrar soluções com os proprietários, no sentido de lhes mostrar que aquilo é de facto um
valor acrescentado, inclusivamente para as suas actividades, uma vez que grande parte deles
também são horticultores. Portanto, foi transmitido isso e quero ver se no último semestre já
estamos quase, mas vá lá, aí no último quadrimestre, temos alguma questão para avançar mais
em concreto. Portanto, no final da semana, porque estamos a acabar umas intervenções na Rua
25 de Abril, em Ferrel, e também a rotunda na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, de modo
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a que pudéssemos ter o Verão com essa intervenção efectuada.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu perguntei quem terá sido o vencedor do leilão para obtenção da concessão do

minimercado da Berlenga, o senhor Presidente não me disse quem era.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Tiago Gonçalves, fez a seguinte intervenção:
«Eu disse que foi um leilão, quem ganhou foi a empresa Mar & Sol, portanto o senhor

Arnaldo Ramos, que é também o concessionário da outra concessão, neste caso da concessão do
restaurante.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Muito obrigado pelo esclarecimento, porque isso era importante para a minha réplica.
«Aquilo que eu retiro disto, é que a Câmara Municipal achou que não era importante

assegurar a inexistência de uma situação que eu considero que é uma situação de ausência de
concorrência, num espaço tão diminuto como é aquele. Também retiro disso que deve ter sido,
em princípio, a primeira vez que este modelo de concurso ou forma de concurso foi usada, é uma
questão que deixo à Câmara Municipal: Saber se foi esta a primeira vez que se optou por este
tipo de modelo de concurso. E depois, se é possível, uma vez que é uma concessão municipal,
distribuir aos membros desta Assembleia uma tabela dos preços que são praticados em cada um
desses espaços, que são municipais.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Tiago Gonçalves, fez a seguinte intervenção:
«É o seguinte: Primeiro há uma actividade de minimercado e uma actividade de

restauração. Enfim, não imagino onde é que se poderá impedir, em sede de leilão, que quem
mais dê possa ficar com a concessão. O que mostra, muito provavelmente, é que o valor da
concessão estaria aquém do próprio valor de mercado. Agora, relativamente à própria questão
dos preços, é uma questão de solicitar-se ao concessionário e a partir da recepção do
concessionário ser entregue. Mas eu percebo as tuas preocupações.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria, para não se cair mais para o final do ano numa pergunta recorrente, que é:

Quais foram as receitas do IMI? Tendo em conta que já passou a segunda fase do IMI, de recolha
das receitas. Como também é recorrente o executivo dizer que vai trabalhar no assunto, para
saber como é que vai taxar o IMI, quais são os valores a aplicar, porque quando se pergunta se há
majorações se não há, nunca há uma resposta para tal, porque nunca há um estudo que analise o
estado das casas em Peniche. Para que não se caia novamente nisso, desde já, queria perguntar se
estão a trabalhar nesse estudo. Se a resposta for negativa, apelo a que comecem já, para não
virem novamente com a resposta recorrente que é taxar os munícipes na taxa máxima, porque o
Governo reduziu as verbas para o Município. E, como são o governo neste Município, fazem
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igual ao Governo, que é taxar os munícipes no máximo. Porque não conseguem encontrar
soluções para terem uma maior capacidade de obtenção de fundos. Por isso, a pergunta que eu ia
fazer é se estão a estudar esse assunto.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Carlos Santana, fez a seguinte intervenção:
«Esse foi de facto um compromisso que nós assumimos e, já em sede de Câmara

Municipal, o próprio Partido Social Democrata o colocou, creio que até foi na última reunião,
além de o ter já colocado noutras vezes. Vamos assumir esse compromisso. É importante que o
façamos. Em paralelo, também dei essa informação aqui na Assembleia Municipal, com aquilo
que venha a ser o pacote legislativo tendente às questões da reabilitação urbana. Esse pacote
legislativo prevê um conjunto de medidas muito significativas e que mexe com as questões do
arrendamento, todo o processo ao nível de despejos, etc. Mas coloca também ao nível das
questões das taxas. Logo o próprio pacote legislativo contempla isso e contempla, também, o
sistema de incentivos. Por isso, faz todo o sentido que este exercício que o Município venha a
fazer seja feito em paralelo com aquilo que são as orientações políticas do novo Governo.

«Vamos ver o que é que nessa matéria este Governo vai colocar. O sentimento que eu
tenho é que face ao facto de ter merecido um largo consenso e porque grande parte das medidas
foram apontadas por aquele estudo da Confederação Empresarial de Portugal, que já trouxe aqui,
eu creio que se isso for considerado como importante, a questão da reabilitação urbana, e é,
portanto, eu creio que também o será para o Partido Social Democrata e para o CDS, que possa
também dar elementos para que nós possamos ter isso em sintonia com aquilo que for o
enquadramento, porque não vale a pena nós estarmos aqui a ir por uns caminhos e o Governo
poder orientar outros. De qualquer forma, o nosso caminho vai ser um pouco traçado em função
daquilo que é a filosofia daquele pacote legislativo, porque eu creio que não haverá grandes
alterações.»

Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu quero fazer a minha intervenção em dois momentos. O primeiro momento é em

relação aos documentos que eu pedi em assembleias sucessivas e que me chegaram agora. Coisas
que eu já ando a pedir há um ano, finalmente chegaram. Fico um bocadinho desiludida com a
informação que recebo. Relativamente à questão dos ecopontos, e mais uma vez vou falar dos
ecopontos, a proposta do PSD e o que sempre apelei foi que a Câmara visse, junto dos serviços
técnicos, de que forma é que podíamos realmente pôr ecopontos, enterrados e semienterrados. O
que é que era possível fazer para que os equipamentos fossem compatíveis, foi sempre isso que
pedi, foi no fundo um trabalho de equipa para que tudo fique melhor em questão de imagem e
em termos da acessibilidade, que tanto prezamos. Eu fico um bocadinho desiludida quando a
resposta que tenho da Câmara é um parágrafo, em que diz que a Câmara está aberta a aceitar as
soluções relativamente a equipamentos enterrados e semienterrados. Portanto, não me parece que
um ano à espera se resuma nisto, não me parece que tenha sido satisfatório. Mas eu deixo em
aberto e gostaria que a Câmara ponderasse outra vez esta situação e visse de que forma podemos
começar, verdadeiramente, a trabalhar neste assunto. Fiz outros pedidos que vou deixar para
depois, já que temos uma reunião temática sobre o planeamento, mas não quero deixar de
perguntar, mais uma vez, sobre que solução é que existe para o arranjo público verde atrás do
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tribunal, junto à Caixa de Crédito Agrícola. Já fiz esta pergunta várias vezes e nunca tive
resposta, já tentei várias vezes, até porque em Dezembro foi-me dito que eu iria receber essa
resposta por escrito.

«Depois, o outro ponto tem que ver com uma coisa que me é muito querida, que é a
questão da segunda fase do fosso das muralhas. O senhor Presidente sabe bem que eu tenho feito
um esforço para que esse assunto seja um assunto de todos, e quando digo de todos é de todos os
que aqui estamos e todos os que estão lá fora, todas as pessoas. Eu sei que o senhor Presidente
ouviu-me naquele dia e ouviu-me no discurso do 25 de Abril, e sei que tem feito réplica desta
mensagem, de que é preciso fazer a participação pública da segunda fase do fosso. Sei isto e
reconheço isso, mas, na verdade, parece-me que estamos aqui outra vez a atropelar um
bocadinho as coisas. Porque, na última reunião de Câmara, o senhor Presidente disse que tinha
que, o quanto antes, tratar do concurso público para a segunda fase do fosso e eu ainda não vi
acontecer a participação pública. Segundo sei, temos a Convenção Sou de Peniche, onde vai
acontecer, exactamente, um momento de alguma participação pública. Mas quando eu falo em
participação pública em projectos deste género, eu não falo numa apresentação e depois termos
um público, que não representa todas as pessoas e que, se calhar, não tem à vontade para vir,
numa sessão destas, fazer a sua participação e dar a sua opinião, nem vontade, nem tempo para
isso. Portanto, era importante que a participação pública fosse mesmo alargada e fosse
verdadeira, e que se fizesse numa plataforma na internet ou noutro sistema qualquer.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta à senhora Cristina Leitão, fez a seguinte intervenção:
«Eu vou começar pela última questão, e queria, por isso, todos já tiveram conhecimento,

há em vários locais e por várias formas já foi feita a divulgação, nós iremos ter aqui, na próxima
semana, a V Convenção Sou de Peniche, que é um espaço de excelência para a participação. Eu
diria mesmo que espaços de participação, onde haja possibilidade de as pessoas darem as suas
opiniões e ouvirem as informações que temos, eu creio que nada é comparado àquilo que nós
temos feito. Ainda há poucos dias, numa reunião no Lugar da Estrada, a propósito da praia da
Consolação, etc. São muitas as sessões que nós fizemos e que iremos continuar a fazer. A
Convenção Sou de Peniche vai ter dois momentos, um primeiro momento que vai ser na próxima
terça-feira à noite, às 21 horas, estão todos convidados para essa participação, e, na quarta-feira,
o dia inteiro. Eu sei que às vezes existem algumas críticas pelo facto de ser um dia útil, mas eu
tenho para mim, e esta é uma forma de gestão, que quando alguém não dedica, não tem
possibilidade ou capacidade ou interesse para dedicar um dia da sua vida no ano para as questões
públicas, fica sem muita legitimidade também para falar relativamente à participação. É a minha
opinião e, obviamente, eu serei avaliado, seremos avaliados por essa opção.

«Quanto à terça-feira à noite, há um espaço em que iremos abordar de forma genérica a
questão do fosso das muralhas e da Fortaleza e entrar especificamente naquilo que é a segunda
fase do fosso da Muralha. Será o Eng.º Pires a ter essa intervenção e irá colocar, publicamente,
aquilo que são as bases dos termos de referência para um concurso para a concepção e vai dar
aquilo que são as condicionantes, os constrangimentos e os espaços que estão disponíveis para
isso.

«A elaboração do concurso, em termos de concepção, vai fazer com que, até ao
momento em que venha a ser adjudicada essa concepção, toda aquela informação que na
próxima terça-feira vai ser disponibilizada, passará depois até ao final da semana a ficar
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disponível, no sítio da Câmara, para se obter os contributos, tal como nós temos feito em
situações em que nem tão pouco seria necessária a participação pública. Nós temos essa
plataforma, fizemo-lo quando foi a candidatura da Berlenga à reserva da Biosfera, como sabes, e
vamos colocar isso, mas só queremos colocar, depois de, na próxima terça-feira, nós
informarmos qual é que é o enquadramento e os constrangimentos.

«As outras questões que colocaste e que tem a ver com a questão da ilusão ou desilusão,
relativamente à natureza das respostas, aquela foi uma informação que foi elaborada pelos
serviços, obviamente que responsabiliza a Câmara, porque foi nessa qualidade que foi enviada. É
uma matéria que, enfim, aquele é o pensamento dos serviços, e tendo em conta as próprias
prioridades que nós temos ao nível dos investimentos, enfim, ficam todos também convidados,
obviamente, a poderem dar as suas sugestões.

«Nós temos muitas, mas muitas frentes de trabalho. Hás umas que conseguimos ou
priorizamos e priorizamos independentemente de elas serem da nossa autoria ou da autoria de
outros. Temos feito coisas que sendo pertinentes, sendo prioritárias, as fazemos
independentemente de quem é a autoria da sugestão, outras por vezes temos mais dificuldades,
temos recursos mais limitados, por isso, não é devolver a questão, mas solicitar que quem tiver
contributos sobre isso que o possa fazer, e a Assembleia Municipal tem pessoas com muito
conhecimento e que podem dar uma opinião interessante.

«O último aspecto, tem a ver com a solução para o terreno atrás da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, foi encontrada na altura uma solução, para, de alguma forma, se poder atenuar o
impacto das ventoinhas do ar condicionado. Encontrámos uma solução com a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, houve a predisposição da Junta de Freguesia da Ajuda para se envolver na
concretização, falta ali um toque, no sentido de definir exactamente até onde é que vai cada uma
destas entidades, é isso que falta. E reconheço que isso falta fazer. Só poderei falar hoje com o
Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda para poder concretizar. Reconheço que é muito
necessário e valoriza muito aquele espaço.»

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria focar aqui uma preocupação, neste momento, da parte da Junta de Freguesia,

em termos do equipamento da Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia tem um parque assinalável de máquinas, que, por sua vez, necessitam de manutenção.
Neste momento, estou preocupado porque o equipamento já tem uns anos, necessita de oficinas,
necessita de pneus, necessita de tudo e mais alguma coisa. A Junta de Freguesia tem pago essas
facturas todas de oficina, em relação à manutenção do equipamento. Está a preocupar-nos,
essencialmente, porque da parte da Câmara Municipal tem havido uma ausência de respostas, até
em termos de pagamentos de alguns subsídios, que já eram para estar pagos. Eu vou só dar conta
de dois: a ampliação do cemitério de Atouguia da baleia, que é um subsídio de 2008, que foi
deliberado na altura em reunião de Câmara, que nunca foi pago, e foi a aquisição da
retroescavadora, também em 2008, isto coisas mais antigas, já passaram quase 3 anos. Estas
situações foram deliberadas em Câmara e eu queria saber para quando os pagamentos destas
importâncias, reconhecendo as dificuldades que todos passamos. Este equipamento que a
Atouguia tem sempre esteve disponível quando foi solicitado por parte da Câmara Municipal, e
estará sempre disponível de cada vez que é solicitado pela Câmara municipal.

«Portanto, eu hoje queria falar nestes pedidos e se calhar a ausência de respostas aos
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ofícios. Eu vou enumerar aqui mais um caso, que foi a aquisição de uma carrinha por parte da
Junta de Freguesia, há cerca de 4 meses. Quando a Junta de Freguesia reuniu com a Câmara
Municipal para discutir o orçamento para 2011, a Junta de Freguesia deu conhecimento à
Câmara da intenção de comprar a referida carrinha. A Câmara disse que ia colocar no orçamento
e para nós adquirirmos a carrinha. A carrinha foi adquirida, foi enviado um ofício para a Câmara
e também nunca mais tivemos resposta. Nunca vi deliberação nenhuma em reunião de Câmara e
queria saber em que ponto é que estão estas situações.

«Aproveito para informar que amanhã, sábado dia 18, vai realizar-se, na vila de
Atouguia da Baleia, a segunda edição das Marchas Populares e convido todas as pessoas que
quisessem a estarem presentes, porque acho que irão dar como bem empregue o vosso tempo.
Penso que vai ser um evento que, na medida de como decorreu o ano passado, espero que este
ano seja melhor ainda.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor António Salvador, fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta questão, convém referir também o seguinte: é conhecido o nível de

dificuldades que existem. A Câmara Municipal, relativamente às transferências que faz para as
freguesias, aquelas transferências que estão devidamente contratualizadas em protocolo, está a
fazê-las, para aquilo que são as funções que a junta de freguesia tem. Também o nosso parque
automóvel e o nosso parque de máquinas, todos sabemos, também, as dificuldades que existem.
A assunção de novos compromissos vai ser extremamente complicado, é quase como um apelo
para que todos possam, dos valores que têm, poderem fazer também uma gestão adequada. Nós
estamos a não renovar contratos de pessoas que era importante estarem a trabalhar connosco e,
até agora, não se colocou relativamente a nenhuma junta de freguesia, por exemplo, ter que
reduzir pessoas. A Câmara está a reduzir efectivamente, ou seja, estamos a fazer um esforço de
diminuição dos custos com pessoal, para garantir aquilo que são investimentos que estão em
desenvolvimento, que temos que os concretizar sob pena de deitarmos tudo a perder e, por isso,
solicitados a todos a compreensão, relativamente a esta situação, naquilo que tem a ver com as
situações de maior atraso.

«Aquilo que nós vamos ter de fazer, e era isso que eu estava a falar com o Vereador
Jorge Abrantes, é estabelecermos um plano, que não pode ser um plano a um ano. Tem de ser um
plano, em que nós, de acordo com as necessidades e a situação financeira das próprias juntas,
neste caso da Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia, em que entre na rotina um determinado
valor, de maneira a que a própria junta possa saber com o que é que conta. Portanto, nessa
matéria, eu gostaria que se pudesse iniciar esse trabalho, com o Vereador Jorge Abrantes,
porque, de facto, houve uma inversão muito significativa, e o que vem aí, como todos nós
sabemos, para 2012, ainda em reforço negativo daquilo que existe.

«Depois, no fundamental, temos mantido um esforço de assegurar ao nível da
comparticipação as despesas com os combustíveis, que são valores muito significativos, e com
os recursos humanos. Eu creio que quando nós partimos, este ano, para aquelas reuniões de que
tu falas com as juntas de freguesia, fomos claros relativamente a uma coisa, era que teríamos que
reduzir esses custos variáveis, mas que íamos manter aquilo que era a nossa participação do
ponto de vista do protocolo. É isso que nós vamos fazer, tudo por tudo, para assegurar.

«Mais investimentos, então teremos que reequacionar as questões do protocolo. As
questões do protocolo têm a ver com a questão dos recursos, que são recursos correntes, que dão
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uma grande maleabilidade às juntas, também para fazerem as suas intervenções, e vamos ter que
optar, se menos transferências se mais apoio ao investimento, agora, como é evidente, o bolo é o
mesmo, e um bolo cada vez mais ratado, como é sabido.»

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Gostava de perguntar ao senhor Presidente como é que está a situação da obra da

biblioteca, se já está feito o plano rectificado, conforme a nova legislação, ou se estamos,
eventualmente, à espera que saia uma nova legislação deste novo Governo.

«Gostava também de saber como é que estão as obras do CAR Surf, se é previsto ficar
concluído este ano, e, depois da sua conclusão, como é que vai ser feita a gestão do espaço, se
vai haver algum tipo de concessão e quais vão ser os critérios para a concessão do espaço.

«Depois há aqui outro problema, eu vinha a caminho e reparei que ainda existe
propaganda estática eleitoral afixada no Concelho. Em outros actos e outras actividades
partidárias houve cartazes que foram retirados, logo a seguir às actividades, devido à poluição
visual e por já não se justificar a propaganda estar afixada. Eu gostava de saber porque é que
ainda continuamos a ter propaganda na cidade? E, só um à parte, agora é uma opinião pessoal,
fica muito mal, a meu ver, que o partido “Os verdes” tenha sido o partido que mais árvores
abateu para por propaganda estática na rua.

«Outra questão, são os critérios na colocação de sinalização comercial, ou seja, nós já
debatemos aqui a questão da publicidade estática no Concelho, em que o Concelho é muito
restritivo e, quanto a mim, acho bem. Contudo, tenho visto que cada vez se vêm mais setas a
sinalizar espaços, e sejam eles espaços comerciais ou outro tipo de entidades, nomeadamente, a
própria CERCIP, que tem uma placa na rotunda da Boa Viagem. Já me foi dito que há muitas
pessoas que não sabiam onde é que seria, mas se calhar não é o sítio mais indicado para ter uma
seta. Porque se tivermos a pôr setas até lá chegar, temos setas na cidade inteira. Temos visto
outro tipo de sinalização que, quanto a mim, não faz muito sentido, nomeadamente alguma que é
de cariz comercial.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Rui Santos, fez a seguinte intervenção:
«Quanto à questão da Biblioteca, os projectos estão concluídos para criar condições

para o lançamento do concurso. Estamos, neste momento, à espera do parecer da Direcção-Geral
do Livro e da Biblioteca. Só para terem uma ideia da dificuldade que existe, enviámos os
documentos via electrónica e disseram-nos que não nos aceitavam aquilo via electrónica, só para
verem como é que o Simplex funciona. Enviámos via electrónica, porque é o que está estipulado,
depois, passado algum tempo, pediram-nos para enviarmos em papel, para mandarem para o
técnico, que é um técnico avençado, que vai lá uma vez por semana, para poder analisar. Então,
passado um tempo, tivemos que enviar tudo em papel, que é o Simplex no seu melhor ao nível
desta matéria. Tenho informação, mas uma informação particular, de que esse parecer estará
prestes a ser enviado e que é favorável. Portanto, seguir-se-á a fase seguinte, para que, na relação
com o QREN, nós possamos assegurar os meios financeiros.

«A outra questão que colocaste tem a ver com o Centro de Alto Rendimento do Surf. O
Centro de Alto Rendimento está em construção, o objectivo é o de estarmos em condições de ter
a obra pronta em Outubro, de modo a que, em Outubro, possamos iniciar aquilo que tem a ver
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com as questões associadas ao equipamento e depois com o funcionamento, para que, em
Janeiro, se possa iniciar o seu funcionamento. Estamos apostados nisso, até porque pretendemos,
aquando do campeonato do mundo, de 15 a 24 de Outubro, fazer uma promoção a nível mundial
daquele espaço, na perspectiva da internacionalização. E o que é que isto é? É que as selecções
estrangeiras e os patrocinados pelas grandes marcas que operam nesta área possam ser também
os nossos clientes.

«Iniciámos com a Secretaria de Estado do Desporto, depois de muita insistência da
nossa parte, a abordagem aos modelos de gestão dos centros de alto rendimento. Existem vários
centros de alto rendimento, mas não existe, neste momento, um modelo daquilo que é o
protocolo de funcionamento entre três entidades, que serão: os municípios, neste caso o
Município de Peniche, o Instituto de Desporto de Portugal e a própria federação. Fizeram-nos
chegar modelos de alguns, estamos a fazer esse trabalho, mas tivemos, há cerca de um mês, uma
descontinuidade relativamente a isso. Vamos esperar que agora com esta nova equipa ministerial
e com o Instituto do Desporto, possamos retomar, porque é uma orientação política a forma
como vamos fazer a gestão. Tenho para mim o seguinte: que o Município de Peniche vai exercer,
ao nível da gestão, um papel determinante. Porquê? Porque o Município de Peniche é a entidade
que mais dinheiro ali colocou e, por outro lado, porque temos, e tenho, ideias muito concretas. E
temos conhecimento, porque estamos bem posicionados ao nível deste segmento, para que o
Centro de Alto Rendimento seja também uma fonte de recuperação daquilo que é o
autofinanciamento em que iremos trabalhar. Posso dizer que hoje com o membro da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, o Eng.º Ribau Esteves, que é quem representa os
municípios no Programa Operacional de Valorização do Território, coloquei duas questões para
serem equacionadas na revisão das orientações do POVT, uma das quais é o aumento da
comparticipação financeira do POVT para o Centro de Alto Rendimento, que, como sabem, tem
um valor de autofinanciamento extremamente elevado para nós.

«Relativamente aos cartazes, entre a estética e a legitimidade, eu creio que aquilo que se
passa com a sinalética, relativamente à Cercipeniche, pelas múltiplas valências que a CERCIP
tem, quer seja no quadro das novas oportunidades, quer seja no quadro do centro de actividades
ocupacionais na componente do centro de formação, a Cercipeniche é uma entidade que, por
essa abrangência, faz sentido que tenha essa sinalética. Era difícil e havia muitas referências de
dificuldade, em localizar a própria CERCIP, nem todos têm GPS, nem todos conhecem, foi nesse
sentido e foi por essa razão que foi viabilizado. Depois existe alguma sinalética que não está
autorizada e existe outra sinalética que está autorizada, mas com uma definição temporal.
Aqueles que têm uma definição temporal têm a ver com o Modelo, e está perfeitamente
identificado quais é que foram as sinaléticas que foram autorizadas temporalmente e, quando
terminar esse prazo, deverão, obviamente, ser retiradas.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu não posso dar os parabéns ao PSD, por duas razões: a primeira é porque não tenho

fé nenhuma neste Governo e a segunda é porque é lamentável que um partido com tanta
representatividade não tivesse indicado um candidato nas suas listas, eu disse isto várias vezes, e
acho que é lamentável. Ou não há ninguém com capacidade para fazer parte da lista ou a
influência do PSD de Peniche deixa muito a desejar. É mau que qualquer um destes três partidos
não tenha influência nas distritais e nos organismos em que participa.
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«Em relação ao leilão do Castelinho da Berlenga e à hasta pública, eu quero dar os
parabéns à Câmara. Deviam ser todos os concursos assim. O que eu lamento é que neste
Concelho se tivessem dado concessões por encostos e por amigos. Cometeram-se erros que ainda
hoje o Concelho está a pagar, e todos nós conhecemos.

«Em relação ao IMI, eu estou de acordo com aquilo que foi dito, mas não deve ser só
estudado o IMI. Eu, já no mandato passado e no anterior, defendi que devia ser feito um estudo
sobre essa matéria. Eu também sugeria que fossem discutidas, que fossem englobadas, a questão
das receitas que a Câmara tem tido neste mandato e, se possível, que se comparasse aos vários
níveis das receitas com vários anos. E, já agora, desafiava as pessoas que dizem que não há
capacidade para captação de fundos municipais que dessem uma ajudinha, porque,
efectivamente, há tantas críticas e que fizessem propostas nesse sentido.

«Em relação às freguesias, e porque nem tudo o que às vezes é dito corresponde à
verdade, a Freguesia da Ajuda, de que eu sou presidente, reduziu pessoas. Já tivemos doze
homens operários, neste momento temos seis. Terminou o contrato de um que não renovámos,
no final do ano, e, no final deste ano, termina outro que, infelizmente, não podemos renovar. O
que eu também pedia, mas pedia mesmo encarecidamente, era que, efectivamente e de uma vez
por todas, se fizesse um levantamento daquilo que se dá às freguesias todas e dos custos que são
imputados às freguesias. Porque pelo trabalho que a minha freguesia desenvolve, e falo pela
minha freguesia, eu sinto-me injustiçado, e sou daqueles que a minha freguesia está à vontade
em relação a várias situações. Uma delas é que há já muito tempo que começou a fazer
contenção, a partir do momento que sentiu que não havia verbas para fazer determinado tipo de
actividades, que fazia constantemente. Nós, por ano, fazíamos três ou quatro festas, fazíamos
dois ou três boletins, fazíamos um calendário e fazíamos mais não sei o que quantas coisas, que
por falta de dinheiro deixámos de poder fazer. Eu não quero ir ver as actas, ultimamente eu não
tenho ido ver as actas da Câmara, porque eu sinto que se fala muito e que se crítica muito, mas
que, às vezes, não se tem a noção da responsabilidade dos gastos dos dinheiros públicos. Isto não
é um ataque a ninguém, mas é um alerta.

«Eu penso que os dias que vêm aí vão ser piores, a contenção vai ser maior. Se nós
estamos num país com dificuldades, um dos males deste país foi muita gente fazer de conta de
que erámos um país de ricos com muitas facilidades. Esbanjou-se dinheiro, cometeram-se erros
que hoje se estão a reconhecer. Lá está a cassete de que o Partido Comunista, que muitas vezes
tem razão. Agora fala-se na agricultura, quantas vezes o Partido Comunista falou nisso? E na
metalo-mecânica? Hoje fala-se no mar, e quem fala no mar foi um dos que condenou as pescas
portuguesas, isso está nos livros históricos das medidas. Eu, cada vez que me lembro do abate do
Silvina Carla, que era anteriormente o Sete Anões, eu vim embora, porque fiquei comovido de
como é que uma embarcação em tão bom estado podia ser partida e, ainda por cima, ser
premiado o seu abate. O sindicato, com a minha assinatura e a de outro director, solicitou, a
quem de direito, que se investigasse essa e outras situações. A única pessoa que teve um
processo em tribunal por causa disso fui eu, portanto, estou à vontade. Agora não é umas
asneiras que livram as outras, até porque a pessoa que tu queres indicar não é deste lado. Nós
devíamos deixar-nos de insinuações e concretizar as coisas.

«Em relação àquilo que foi referido da obra do talude junto à Caixa Agrícola, é verdade
que, em determinada altura, se esboçou a possibilidade de um acordo. Eu quero transmitir que,
neste momento, vamos ter que discutir novamente a situação. É que, nessa altura, nós tínhamos
doze homens, neste momento, temos seis, em vésperas de cinco, e quem define as prioridades da
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Freguesia da Ajuda é o seu executivo. Nós só podemos ir até à dimensão que temos. Nós não
podemos, neste momento, aceitar determinado tipo de obras, que, se calhar, no passado
podíamos aceitar. Eu não estou a dizer que é esta, no concreto, mas eu defendo, em muitas
situações das freguesias, é uma parceria, uma parceria municipal/freguesia ou entre freguesias ou
outra situação qualquer. Aquela obra, aquilo parece um bocadinho, mas ainda é uma obrazita.
Foi pena, na altura, não se ter ido por outro caminho, mas procurou-se o melhor caminho e
quando se chegou à parte técnica, de quantificar a obra e das compensações, as coisas
complicaram-se.

«Em relação às máquinas que o António da Atouguia referiu, eu fiquei surpreso. Em
determinada altura, numa destas reuniões, eu também solicitei outro tipo de apoio para a
Freguesia da Ajuda e foi-me dito que nem valia a pena pôr, porque não havia possibilidade.

«Em relação à obra da biblioteca, há uma questão que nós devíamos repensar. A obra da
biblioteca não foi concluída por várias vicissitudes, se calhar infelizmente. Neste momento,
como a situação está, no país e no concelho, com os recursos financeiros, eu acho que todas as
obras devem ser muito bem pensadas, e os investimentos devem ser muito bem pensados.
Quando há pessoas que dão opiniões, como às vezes nos blogues, ainda aqui há dias me
chamaram a atenção por causa do Filtro de Peniche de Cima. Por vezes as pessoas dão opinião e
depois esquecem-se que para se fazer um investimento há sempre a opção de deixar de fazer
outro investimento por fazer. Portanto, eu acho que devíamos ser sérios a discutir essas coisas e
procurar o melhor para o nosso Concelho. Eu acho que devemos deixar de fazer investimentos
que nós, reconhecidamente, não temos capacidade. Até parece mentira ser eu a dizer isto, mas eu
acho que a situação se vai agravar, até porque não é o Governo do PSD que vai governar, é a
tróica que vai governar, e são os senhores do dinheiro e os poderosos que governam este país,
isso está mais que reconhecido. Aliás, eu acho que o extremo da complexidade e da surpresa -
surpresa que já não é surpresa – foi um primeiro-ministro que andou dois anos, dois anos e meio,
se calhar três anos, a dizer que nós não precisávamos de ajuda e num dia os banqueiros foram à
televisão e no outro dia estava-se a pedir a ajuda. Eu acho que isto é escandaloso! E toda a gente
se calou! E toda gente se calou porquê? Porque quem domina as televisões, e parece que vão
dominar mais uma ou mais ainda do que dominam no sector público, os jornais e mais não sei
quê, até os próprias jornalistas já se insurgem sobre isso, um dia destes li uma crónica da
problemática Manuela, a confrontar os colegas precisamente com isto. Portanto, não sou só eu
que penso nisto, porque, no fundo, parece que vai tudo para onde está o poder e toda a gente
protege o poder, e depois nada é, tirando a contestação que normalmente é feita pelas oposições
radicais, como lhes chamam, o resto não é contestado.

«Em relação aos mupis, é assim: ó senhor deputado, não é verdade que os mupis não
foram retirados. Foram retirados, até porque foi com a minha carrinha, eu sou daqueles que
também dou de vez em quando o corpo ao manifesto. Houve mupis que não foram retirados. Os
únicos mupis que não foram retirados foram são aqueles que normalmente nunca são retirados,
estão a aguardar que para a semana vai aparecer outro cartaz. A CDU e o PCP orgulham-se de
ter uma militância activa, que não precisa de pagar a ninguém para pôr cartazes, já não é mau,
não é? Agora é reconhecido, também, que os outros partidos não precisam deste tipo de
propaganda. A Câmara não retirou, agora, nenhum cartaz, eu andei a tirar todos os cartazes que
era preciso retirar, com a minha carrinha. Está a dizer que foi a Câmara? O senhor deputado está
a mentir. Não houve nenhum placar retirado pela Câmara. O PSD, o PS e o CDS, e em
determinada altura o próprio Bloco, nestas campanhas não precisam de fazer, porque quem
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domina o dinheiro sabe muito bem quem é que lhes interessa estar no poder. Porque toda a gente
sabe que esta democracia é uma fachada, é uma fantochada.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Em primeiro, tem a ver com a placa da CERCIP, que eu acho que é totalmente

despropositada a intervenção. Eu sou apologista de que as organizações desta terra, com este tipo
de serviço, devem ser sinalizadas, não é só a CERCIP. A CERCIP pediu para o fazer, porque
tinha imensas reclamações de pessoas que recorrem aos seus serviços e tinham dificuldade em lá
chegar. Portanto, nós fundamentámos o pedido, foi apreciado, e quero agradecer à Câmara que
tenha, de facto, cumprido com esse desiderato. Sinceramente, não quero perceber isso, a não ser,
obviamente, uma opinião que é um bocado desfasada de outras opiniões. Que se insurjam contra
placas que são comerciais, essas até sou capaz de subescrever, e particularmente aquelas que não
estão autorizadas. A não ser que se considere que a Cercipeniche é uma instituição que não
interessa, que é pouco importante, e, portanto, não merece, de facto, uma referência de
sinalização. Se entender assim, está no seu direito. Aliás, liberdade é isso, e a democracia,
obviamente, que fundamenta essa liberdade, mas tinha que dizer isto, porque foi referido o
exemplo da placa da CERCIP em concreto.

«Relativamente à biblioteca, acho que o senhor Henrique Bertino tem razão, de facto há
dificuldades e nós temos que fazer opções. Aliás, toda gente diz que tem de se fazer opções, há
“têgêvês” que ficam para trás, há pontes que ficam para trás, se calhar a biblioteca é uma delas,
mas eu, por exemplo, acho que é uma obra que faz falta a Peniche e, portanto, tem que ser
pensado o futuro, como uma obra que faz falta, se calhar, temos de ser criativos a encontrar
caminhos, porque nós precisamos de um espaço daqueles. Abdicar disso, em nome do que quer
que seja, sem fazer um esforço criativo para se encontrarem soluções, pode ser drástico para
Peniche, porque nós não temos um espaço daqueles e aquele tipo de espaço faz-nos falta, na
minha opinião, claro. É evidente que não se fazem omeletes sem ovos, e aí subescrevo a
preocupação que o senhor Henrique Bertino teve, e eu penso que esta divergência de opiniões é a
parte saudável da democracia. Ainda bem que é assim, porque quer dizer que nós pensamos pela
nossa cabeça, que podemos ter leituras diferentes sobre as coisas.

«Toda a gente já falou da proliferação de autocaravanas, elas multiplicam-se como
cogumelos, mas o que me está a preocupar não é isso, porque é um direito, o código da estrada
prevê, as pessoas têm carta de condução, aqueles veículos estão à venda, ou são de aluguer e as
pessoas utilizam-nos. Agora, começam a parar em espaços que, a mim, isso sim, preocupa-me, e
eu até tive oportunidade, penso eu, de mandar uma nota ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia da Ajuda. Estão cada vez a aparecer mais, estão a utilizar o lado interior do pano da
muralha, junto à zona do Quebrado, que é uma zona que eu penso, não tenho a certeza, mas
penso que é uma zona com alguma fragilidade, e que deveria merecer alguma atenção. Eu não
sei se isto é possível, também posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas também digo
tantas que é mais uma, mas se calhar há espaços que deveriam ser mesmo interditos ao
estacionamento de autocaravanas. Obviamente, dentro daquilo que são os limites legais, dentro
daquilo que são as posturas municipais. Aquele é um espaço que me preocupa e antigamente era
só um senhor que lá parava com a sua esposa e estava ali, na última vez que eu lá estive contei
sete autocaravanas junto ao pano da muralha.

«Desculpem só dizer, em relação à biblioteca, preocupa-me ainda outra coisa. A
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biblioteca, neste momento, é um espaço de brincadeiras de miúdos, aquilo está devassado, e eu
não sei se não deveriam ser tomadas algumas medidas de segurança daquele espaço, porque é
um espaço onde podem ocorrer acidentes. Existem escadas que não estão protegidas e, para além
do mais, neste momento, se forem lá diariamente, para aí ao fim da tarde, vêm lá seguramente
quatro, cinco, seis ou sete miúdos a brincar, miúdos pequenos, e a estragar o resto, não sei se
aquilo ainda tem alguma coisa para estragar, mas de facto preocupa-me isso.

«Por fim, trazer-vos aqui mais uma nota de preocupação. Eu soube hoje que o Centro de
Apoio a Toxicodependentes, não sei se este ainda é o nome correcto, vai ver drasticamente
reduzidos os seus recursos. Segundo uma informação que eu soube através do Dr. Luís Fonseca e
terá resultado de uma reunião, a ideia é que o CAT passe a funcionar só uma vez por semana em
Peniche. E, eventualmente, poderá haver uma concentração de recursos em Caldas da Rainha,
que passará a ter recursos reforçados. Isto é preocupante, porque vocês sabem, relativamente a
este problema, e com certeza que sabem, porque acompanham isso, a incidência que nós temos
relativamente a este problema na nossa terra, e o que acontece é que com esta diminuição do
espaço de atendimento, obviamente que esses problemas vão aumentar e grandemente, porque
estes clientes do CAT, particularmente aqueles que estão em programas de baixo limiar, as
metadonas de mais limiar, por exemplo, não vão a Caldas fazê-lo. Portanto, nós vamos
prejudicar seriamente um trabalho que está a ser feito, que tem sido bem-feito, se calhar é por
causa disso que não se nota tanto, é porque é bem feito, porque tem havido um apoio e um
acompanhamento. Eu temo, sinceramente, isto é só um alerta também, não é para já nada de
drástico, que daqui possam resultar sérios danos para a segurança e, seguramente, para a saúde
da nossa terra. Portanto, ficam aqui estes meus alertas, estas minhas preocupações, que,
naturalmente, penso que são matérias de interesse para a nossa terra.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu vou começar já por este último assunto, não desconsiderando, obviamente, as

outras questões e, concretamente, aquilo que o Henrique colocou. Primeiro: desconhecia essa
informação, mas também a questão foi colocada de uma forma prudente, ou seja, de que era uma
nota de preocupação de redução e que não havia ainda essa segurança. Bom, toda a gente sabe
que em relação a essa questão do CAT já houve vários cenários: houve o cenário dos três CAT,
das equipas de tratamento de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche. Dos três passar a haver
só dois e, lembram-se na altura, daquilo que era falado, de se poder vir a fechar o CAT em
Peniche. Na reunião com a senhora Ministra da Saúde, a propósito do Centro Hospitalar do
Oeste Norte, foi colocada essa questão à senhora Ministra, no sentido de, face àquilo que é a
caracterização e ao número de utentes que existe na nossa equipa de tratamento, não deveria ser
encerrada. Estamos a falar já de há um bom par de meses, creio que para aí 7 ou 8 meses, e a
questão não evoluiu.

«Tivemos conhecimento, e penso que agora começam a aparecer as borbulhas das
reduções. Como é evidente, o CAT teve uma redução drástica de recursos humanos, que se vai
reflectir nalguma coisa. O último contacto que eu tive como Dr. João Goulão, que é o Presidente
do IDT, o que ele me admitiu como cenário, que informei em reunião de Câmara, não sei se esta
questão alguma vez foi falada aqui na Assembleia Municipal, mas que foi, creio que há cerca de
dois meses, a hipótese que o Dr. João Goulão estava a colocar era, face ao facto de não ter
recursos humanos, não fechando nenhuma equipa, fazer uma rotação, podendo admitir a
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possibilidade de haver atendimentos em dias da semana. A questão que agora é colocada e que
eu desconheço em absoluto, o Dr. João Goulão não me informou, aquilo que fica aqui como meu
compromisso é, na próxima segunda-feira, vou ligar ao Dr. João Goulão, para saber qual é que é
a situação. E nunca foi falado no privilégio ou de dar mais importância a um centro do que a
outro, até porque o Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha disse nessa reunião
com a senhora Ministra que dispensava o CAT, e se tivesse que ficar em Peniche, ficaria em
Peniche. Foi esta a informação e assumo-a em qualquer local. Não é essa a forma que nós
entendemos que deva ser resolvido, e se há menos recursos porque por uma orientação política
de não considerar esta frente como importante, tem aqui também uma oportunidade interessante
da nova coligação de fazer, já que no passado mostrou também preocupação, de tentar agora ver
o que é que consegue fazer.

«Relativamente à questão das autocaravanas, vou dizer o seguinte: uma coisa é o
estacionamento das autocaravanas em sentido lato, outra coisa é o estacionamento de viaturas em
situações que possam estar associadas a fragilidade e que possam por em causa o património. Por
isso, esta intervenção do Presidente da Assembleia Municipal vai suscitar, relativamente aos
locais em que haja essa possibilidade, nós podermos ver em termos de trânsito a colocação do
estacionamento proibido, para todos, de modo a que as autoridades devam exercer a sua função.

«Quero aqui também dar conta, creio que todos já se aperceberam, por força da nossa
insatisfação, relativamente a esta matéria, uma insatisfação que não é só nossa, é uma
insatisfação também de munícipes e que foi trazida aqui também algumas vezes à Assembleia
Municipal. Fizemos uma intervenção no parque de estacionamento central da cidade, tivemos de
fazer um investimento, é que não há nada que nós possamos fazer que não esteja normalmente
associado a investimento, e foram colocados, esta semana, dois pórticos que vão normalizar e
circunscrever a questão das autocaravanas. Se passaram pelo parque, já se terão apercebido de
que não há autocaravanas numa parte significativa. Temos uma informação no sítio da internet
que divulga aos autocaravanistas esta situação no parque central da cidade. A colocação desta
estruturas só permite que passem viaturas com altura até 2,20 metros e informamos quais é que
são as alternativas para o estacionamento para viaturas com altura superior, nomeadamente no
parque municipal de campismo. Porquê? Porque fizemos também um investimento no parque
municipal de campismo, criando ali cinco novas estações para estas questões de recolha das
águas residuais que são produzidas nas autocaravanas. Além deste apoio, informamos também os
autocaravanistas da existência de condições de apoio no parque de campismo Peniche Praia,
situado na Marginal Norte, a quem a Câmara Municipal, como sabem alguns, cedeu terreno, a
título de arrendamento, para poderem colocar uma estrutura de apoio às autocaravanas. Com isto
respeitamos também a vontade de quem vem até nós, mas ao mesmo tempo têm aqui alternativas
que deverão procurar.

«Há aqui uma matéria que tem a ver com a biblioteca. Um dos problemas que o país
está a passar, e esse foi o tema de hoje no Fórum do Mar, na Exponor, que teve a ser debatido,
que é o seguinte: existem fundos que estão disponíveis através do QREN, para viabilizarem
investimentos, o problema é que esses fundos não são a 100% e, nalguns casos, exigem da parte
dos promotores valores de autofinanciamento, que, nos dias de hoje, começam a ficar muito
comprometidos. Por isso, aquilo que tivemos hoje a falar e que ficou também de ser chegado ao
Governo, é uma orientação no sentido de se aumentarem as comparticipações, mesmo que,
eventualmente, o número de projectos possam, por essa via, ser menos, mas irá, na prática,
viabilizar com que se concretizem mais investimentos.
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«A biblioteca, no quadro do Programa Operacional do Centro, queremos encontrar um
apoio que possa situar-se na ordem dos 85 %, é essa a nossa pretensão. Não deixa de haver
necessidade dos 15 %, e se nós conseguirmos e se houver essa reformulação de modo a que o
subsídio ainda seja maior é uma obra que faz todo o sentido acabar, tendo em conta a situação
que existe, o investimento que já está ali, e é um investimento muito significativo. É um
equipamento que será também um equipamento de referência. Compreendo, obviamente, e
compreendemos todos nós, e agradecemos essa atitude também do Henrique, relativamente ao
pensarem-se os investimentos, porque com a anunciada redução ainda mais dificuldades iremos
ter.

«Vou solicitar, uma vez que está aqui a Dr.ª Josseléne, esta informação que o senhor
Henrique Bertino aqui colocou, relativamente à quantificação daquilo que foram, nos últimos 2
anos, e penso que já aconteceu, aliás pode ser do mandato, porque isso é fácil fazer, durante este
mandato e o mandato passado, quais os valores que foram transferidos ou de custos que foram
suportados pelo Município na relação com as freguesias.»

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à questão da CERCIP, eu quero deixar bem claro, é claro que eu não

sou contra que a CERCIP tenha uma placa ou que de qualquer forma esteja a achar que não
merece que a placa lá esteja, não foi nada disso. O que eu quis saber foi a questão do critério.
Percebi que o critério foi um pedido que foi feito à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal
acedeu, e daí está explicada a questão do critério. Claro que quanto à questão da publicidade, eu
sou contra, e acho que, dentro das possibilidades, deveria ser barrada. Agora, a única coisa que
eu perguntei foi o local onde a placa estaria. Se a CERCIP achou que era o local ideal para as
pessoas encontrarem as instalações, ok, não tenho nada contra. Eu questiono é o local onde a
placa está, já que não está perto da localização, mas claro que não sou contra a importância da
instituição e ter ou não uma placa de sinalização.

«Agora, em resposta ao senhor Henrique Bertino que diz que esta é uma democracia de
fachada, eu penso que não há nenhum cidadão e não há notícia de alguém ter ido às eleições com
uma pistola apontada à cabeça ou que tenha sido coagido a votar no PSD. Houve 38 % dos votos
que foram para o PSD, em que se reviram nas propostas. Estamos numa era de informação, onde
a informação chega com uma velocidade e com um detalhe que nunca aconteceu, não há
memória de ter havido um programa de governo tão detalhado como este. Portanto, quem votou,
votou em consciência e votou como assim o decidiu.

«Eu gosto desta democracia, tenho a felicidade de já ter nascido em democracia,
acredito nela. Acredito nos políticos, em todos eles, sejam eles de que partido forem, da CDU,
Bloco Esquerda, PS ou PSD, porque sei que todos eles estão a defender os seus pontos de vista e
estão a defender aquilo que pensam que é o melhor para o país. Eu acredito que o meu partido é
aquele que tem a única via possível para levar este país para algum lado, mas acredito nos
políticos e acredito naquilo que o meu partido defende, mas acredito que é preciso ter mais vozes
no poder. Penso que este modelo de democracia é um modelo correcto, ao contrário do que o
senhor Henrique Bertino acabou de dizer, que não estava de acordo com esta democracia.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
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«Respondendo, antes de mais, ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda,
embora seja da praxe dar os parabéns, o PSD não espera nem precisa dos parabéns pelos
resultados. Parece-me, no entanto, que a escolha dos eleitores do Concelho foi bastante clara,
quanto às opções políticas que fez, com ou sem candidatos nas listas. Não me parece, em
qualquer caso, que fique bem à CDU e a um candidato da lista, fazer juízos sobre as opções dos
outros partidos, quando a opção dos eleitores foi tão clara. De qualquer forma, em dezasseis
concelhos que tem o distrito e dez lugares, não podem ser sempre os mesmos concelhos a ter
lugares nas listas e o PSD nas últimas eleições tinha um candidato de Peniche. Portanto, o
importante é que se resolvam os problemas do país e, naturalmente, os deputados do PSD eleitos
por Leiria serão também a voz dos problemas do Concelho de Peniche.

«A minha intervenção já tinha sido pedida antes e era sobre a questão da planificação da
época balnear e, nomeadamente, sobre as praias. Eu passo diariamente no pontão do Baleal e,
uma questão que eu já chamei a atenção no passado, tem a ver com a delimitação das zonas sem
chapéu-de-sol nas praias, que acho que é importante. Sempre houve nas praias zonas delimitadas
sem chapéus-de-sol e este ano volto a não ver lá placas a indicar essas zonas. Acho que era
importante, porque há pessoas que gostam de ir para a praia e não estar incomodadas pelos
chapéus-de-sol, o ano passado não havia zonas sem chapéus-de-sol e acho que é algo que se deve
retomar. Não sei se isso depende da Câmara ou se depende de outras entidades, mas pelo menos
dependerá da Câmara fazer pressão para que voltem a ser implantadas essas zonas.

«Outra questão tem a ver com as zonas delimitadas para os surfistas na época balnear,
isto para evitar que haja algum incidente entre a prática do surf e os banhistas não surfistas. As
praias são bastante grandes, portanto, há seguramente forma de delimitar zonas para os surfistas
que são muitos e bem-vindos.

«Em relação à questão das autocaravanas, segundo a intervenção do senhor Presidente
da Assembleia, queria chamar a atenção que não está em causa só aquele espaço junto do
Quebrado, mas parece-me que o problema se estende ao longo das falésias, não só em relação às
autocaravanas, como disse o senhor Presidente e muito bem, mas também em relação às outras
viaturas. Os pescadores vão pescar e parece que têm de estacionar o carro em cima da falésia.
Põem em causa não só o património construído, mas também o património geológico,
naturalmente sei que é difícil delimitar toda essa zona, mas era um esforço que eu acho
fundamental para salvaguardar o património natural e edificado. E também nas dunas, que o ano
passado se viam muitos carros estacionados sobre as dunas, e na ilha do Baleal, na zona da ilha
que não tem aquela delimitação de madeira, na zona a sul da ilha. Era importante tentar expandir
essa protecção de madeira para evitar que os carros passem para aquela zona.

«E há outro assunto que eu sei que é difícil de resolver, que tem a ver com essa questão
do estacionamento das autocaravanas, que não estando no código da estrada há concelhos que
implementaram sinalética para limitar o estacionamento das autocaravanas junto às praias. Eu
tenho tirado fotografias dessa sinalética e posso fazer chegar, tenho a certeza que conhecem
também. Sei que não corresponde exactamente àquilo que está no código da estrada, mas a
verdade é que, se calhar, funciona e, pelo menos, pode ser que intimide alguém a não estacionar
ali. O estacionamento junto às praias tem sido preenchido, e eu vejo isso no Baleal, em grande
parte por autocaravanas, é um sítio francamente bonito e é natural que, podendo, estacionem ali.
Acho que devíamos tentar salvaguardar aquele estacionamento para as pessoas que vêm para a
praia diariamente e que depois não encontram ali estacionamento.»
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Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Ademar Marques, fez a seguinte intervenção:
«Quanto às zonas delimitadas para os surfistas, está neste momento e espero que vá

continuar, aquilo que é a revisão ou um novo Plano de Ordenamento da Orla Costeira [POOC], e
esse é um problema, é uma matéria que como é da gestão da ARH [Administração Regional
Hidrográfica] já está identificado, agora compete também aos concessionários poderem exercer
ali os aspectos associados às questões da segurança.

«Quanto à questão dos estacionamentos nas falésias, há uma questão que o Município,
em associação com a ARH, tem feito, é o seguinte: sempre que existam zonas perigosas a
colocação, e eu creio que as placas que temos lá colocado são placas muito resistentes,
contrariamente às placas anteriores. Da parte da Câmara Municipal, em ligação com a ARH
Tejo, temos feito, ao fim e ao cabo, essa sinalética. Colocar placas de estacionamento por tudo
isso, não há dinheiro, portanto colocamos estas a dizer sinal de perigosidade e cada um sabe qual
é o grau de perigosidade e cada um assumirá depois as suas responsabilidades.

«Quanto à questão da ilha do Baleal, foi reposta a situação que impede que se estacione
ali. Aliás, correspondeu a uma chamada de atenção do Vereador Luís Ganhão e foi feita a
reposição da vedação.»

Ademar Marques (PSD):
Em resposta ao senhor Presidente da Câmara, fez a seguinte intervenção:
«Essa zona a sul da ilha é a única que não tem a delimitação de madeira e a corrente

está partida.»

João Gomes (PS)
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à intervenção do senhor Henrique Bertino, da falta de existência de

democracia em Portugal, não concordo minimamente. Felizmente, vivemos num país
democrático, podemos exprimir as nossas opiniões livremente. Felizmente, não há ninguém
preso em Portugal por delito de opinião, ao contrário do que havia antes do 25 de Abril. O
senhor deputado se de facto não está contente com a democracia que se vive em Portugal tem
sempre oportunidades, pode ir para a China ou para Cuba, que lá encontra exemplos vivos de
democracia.

«Relativamente à afirmação que fez da falta de influência dos três partidos nas distritais,
isso também corresponde à realidade, porque o Partido Socialista teve um deputado durante dois
anos na Assembleia da República, nas listas do Partido Socialista figurava também como número
quatro, infelizmente não foi eleito, mas a democracia é assim. Também a própria CDU terá
alguma influência nas distritais, o senhor deputado Henrique Bertino era o número três.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«A questão que eu queria colocar é a seguinte: queria saber alguma informação sobre o

Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Eu, na última Assembleia Municipal, levantei a questão,
disseram-me que o processo estava a andar, e eu gostava de saber se já há projecto, se as coisas
estão mesmo a andar, em que pé está a situação. Gostava que me fosse dada uma resposta sobre
qual é o ponto de situação nesta altura.
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«A outra questão que eu queria colocar, já são questões que não são perguntas para a
mesa, mas é réplica aqui a algumas coisas que foram ditas. E então vou ser breve, não quero
demorar muito tempo, até porque eu hoje não estou para falar muito. Quando dali diz, em
réplica, que acabe-se a democracia, já agora também não fica sem resposta. É que quem disse
que a democracia tinha que ser interrompida ou acabada ou suspensa foi a Dr.ª Ferreira Leite,
por 6 meses, e foi uma mulher que foi condecorada agora pelo senhor Presidente da República.
Não foi mais ninguém. Entretanto, ali ao senhor Rui Maia [Santos], quero dizer que ele anda um
distraído nestas coisas. Ele disse que as pessoas votaram no programa do Governo, mas ainda
não há programa do governo! O que votaram, você desculpe lá, enganou-se, votaram com
certeza no programa da tróica, do PSD, e por aí afora. Porque o Governo só hoje é que foi
constituído. Não há secretários, a Assembleia não tomou posse ainda, o Governo não tomou
posse, portanto, não há programa de governo ainda.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Fez a seguinte intervenção:
«Centro Escolar da Atouguia da Baleia: além do processo da negociação dos terrenos

que eu já tinha referido na última reunião e que está concluído, estamos neste momento a
elaborar o contrato com os proprietários destes oito terrenos.

«Relativamente ao projecto, o estudo prévio já foi presente em reunião de Câmara.
Depois disso, de tomarmos todos conhecimento do conteúdo, tivemos duas reuniões com a
Direcção Regional de Educação, para apresentar o estudo prévio e recolher os contributos da
Direcção Geral de Educação e, numa fase posterior, tivemos uma reunião com os parceiros, ou
seja, com o Agrupamento de Escolas de Atouguia [da Baleia], com a Junta de Freguesia e com a
Associação de Pais, e recolhemos as notas que entenderam por bem. Pensamos, até ao mês de
Julho, ter o projecto aprovado, para iniciar esta importante obra de aproximadamente 1,9 milhões
de euros.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação à intempérie que ocorreu a 23 de Dezembro de 2009, não sei se estão

recordados, afectou vários concelhos dos distritos de Leiria, Lisboa e Santarém. O nosso não foi
excepção. Certamente, também estão recordados dos efeitos destrutivos desse temporal em
propriedades pessoais, explorações agrícolas, equipamentos públicos de diversa ordem (estradas,
caminhos, infra-estruturas e edifícios colectivos). O Governo aprovou uma resolução em
Conselho de Ministros, a 30 de Dezembro de 2009, com o objectivo de minimizar esses danos
causados pelo temporal e disponibilizando meios e recursos, orientando propostas e apoios
concretos em função do tipo de equipamentos afectados. No que toca a infra-estruturas e
equipamentos municipais atribuiu essa tarefa à Presidência do Conselho de Ministros. Sendo que
o nosso concelho era um dos abrangidos, eu gostaria de saber, da parte do senhor Presidente da
Câmara, se foi apresentada alguma candidatura e, se o foi, que valores ela comporta e quais os
fins a que se destina.

«Depois, por fim, um último comentário. Existem vários tipos de intervenções: As
claras, as objectivas, as directas, as nebulosas, as indirectas e aquelas que não concretizam nada.
Eu penso que há pouco, quando falei da Berlenga, fiz uma questão clara e objectiva, que
terminou com uma tréplica do senhor Presidente da Câmara, que até é uma figura regimental
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inexistente, mas tudo bem, hoje nós estamos muito pacíficos, com uma afirmação do género
“mas percebo as tuas preocupações”. Eu, como pessoa de boa-fé que sou, aquilo que quero
pensar que V. Ex.ª não quis dizer foi algo do género insinuoso do tipo “todos sabem o que quero
dizer”. Pois eu considero-o a si, senhor Presidente, uma pessoa de coragem, tal como eu, que tem
preocupações legítimas, mas se as minhas não o forem eu convido-o a dizer à Assembleia quais
efectivamente são. E o convite também fica na mesma linha insinuatória do “concursos de
encosto” e, portanto, é extensível também ao senhor Deputado Henrique Bertino.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção, em resposta a parte da intervenção do senhor Tiago

Gonçalves:
«Em relação à resolução de Conselho de Ministros, de 30 de Dezembro de 2009,

relativamente à intempérie nos distritos de Lisboa, Santarém e Leiria, no dia 23 de Dezembro, o
Município de Peniche, logo que a resolução saiu, fez todo o levantamento daquilo que, no
quadro da resolução, poderia e deveria ser possível de efectuar, de acordo com o que a resolução
definia. Da parte dos agricultores todos eles foram avisados, todos eles que de acordo com a
protecção civil foram vítimas, foram avisados da resolução e da forma como se deveriam
movimentar, dos ficheiros que deveriam preencher e fizeram-no, atitudes individuais de cada um
dos agricultores prejudicados. No que diz respeito a entidades, houve seis entidades que
preencheram os relatórios e eram relatórios detalhados, com fotografias, relatos dos prejuízos e
com orçamentos ou estimativas dos valores que esses prejuízos tinham. Todos esses processos
foram remetidos, tal e qual a resolução determinava, para o Governo Civil de Leiria, sendo que a
própria resolução determinava que competiria ao Governo Civil de Leiria a adopção dos apoios e
das medidas que respondessem a esse conjunto de medidas. Portanto, da parte do Município, foi
feito todo o trabalho que, na altura, a resolução determinou. Infelizmente, não houve resposta.
Estamos a falar de entidades como o Atlético Clube de Geraldes, os Bombeiros, o Grupo
Desportivo de Peniche, que foram entidades que relataram os seus prejuízos e entregaram os
respectivos ficheiros, mas, infelizmente, não houve qualquer resposta e, que eu tenha
conhecimento, não houve nenhum desenvolvimento dos apoios que foram prometidos nessa
resolução.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Ainda sobre o mesmo assunto, fez a seguinte intervenção:
«Para que não haja qualquer dúvida, nós vamos solicitar aos serviços que obtenham

informação, porque pode acontecer que alguma dessas entidades possa ter recebido e, portanto,
não ficar aqui alguma informação incompleta. Sobre os equipamentos municipais, vou pedir ao
Comandante Operacional Municipal para fazer informação, para não estar a ser impreciso.»

Sérgio Leandro (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Queria só aproveitar esta intervenção, não para colocar qualquer questão à Câmara,

mas para partilhar com toda a Assembleia um evento que está a decorrer, actualmente, em
Matosinhos, na Exponor, e no qual eu estive presente em representação do Instituto Politécnico
de Leiria e que tem a ver com o Fórum do Mar. O Fórum do Mar é organizado pela AEP
[Associação Empresarial de Portugal] e pela Associação Oceano XXI. Julgo que este evento é
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extremamente importante para colocar definitivamente o mar no mapa, como sendo uma das
prioridades nacionais. Referia, também, que estão presentes diversos participantes, alguns locais,
como os Estaleiros Navais de Peniche, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e o
Município de Peniche. A questão da presença do Município de Peniche, para além dos
municípios de Ílhavo, Olhão e Viana do Castelo, é motivo de orgulho e de satisfação para mim e
atesta, também, o papel de relevo que o Município de Peniche tem vindo a assumir, a nível
nacional, na temática do mar, integrando, inclusive, a direcção da Oceano XXI, a associação que
dinamiza o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar.

«Para além destas participações locais, referir também que foram apresentados alguns
projectos na área do mar que estão em curso, ou que estão previstos a breve prazo, para o
concelho de Peniche, nomeadamente um projecto novo na área da energia das ondas, que terá
início em 2012, assim como alguns projectos que são promovidos pela Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar, nomeadamente a questão do Cetemares e também a questão do
Campeonato do Mundo de Surf Rip Curl Pró.

«Queria também aproveitar a partilha desta iniciativa para deixar uma nota final e que
tem a ver com o facto de termos novo Governo. O elenco do novo Governo foi conhecido hoje e
julgo que é importante que os futuros governantes tenham conhecimento destas múltiplas
iniciativas e projectos que se desenvolvem em Peniche, em torno do mar, e que apoiem a sua
concretização na medida das suas possibilidades, quer pela atribuição de patrocínios directos,
quer também através do aumento das comparticipações de financiamento no âmbito do QREN.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu fui um bocadinho ultrapassado, propositadamente, porque queria questionar aqui

duas situações:
«Primeiro, queria colocar uma questão à Câmara, em relação à rotunda junto ao Pingo

Doce. A rotunda, obrigatoriamente, teve que ser ligeiramente inclinada para dentro do porto de
pesca, o que, na minha opinião, penso que vai haver mais acidentes, para quem entra em
Peniche, visto que, praticamente, fica uma avenida franca, com rotunda, o que vai dar direito a
que quem entra na rotunda tenha prioridade e, para mim, acho que vai haver ali alguma situação,
a não ser que o sentido de trânsito de quem vem do Pingo Doce para a rotunda seja alterado.»

«A outra situação e que eu quis deixar para o fim, tem a ver com o problema de
contenção e de não haver dinheiro, que me preocupa, e ia perguntar aos senhores seis presidentes
de junta se é verdade ou não que as juntas têm dinheiro a prazo na banca. Se assim for, penso
que o apertar do cinto é para todos, pelo menos eu posso dizer que duas ou três juntas, soube no
mandato passado, tinham dinheiros a prazo, o que eu acho que é de lamentar uma junta de
freguesia ter dinheiro a prazo na banca e depois andar a pedir dinheiro à Câmara para pneus e
para isto e para aquele outro. Gostaria, portanto, deixei isto para o fim propositadamente, porque
se efectivamente for verdade, eu gostaria de saber quais são as juntas e qual o valor que têm a
prazo na banca. Acho que é um pouco esquisito se isso acontecer.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Américo Gonçalves, fez a seguinte intervenção:
«Sobre a rotunda, dizer o seguinte: eu entendo que aquela rotunda é uma rotunda que

vai ter um impacto extremamente grande ao nível da redução da sinistralidade. Aquela rotunda
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foi feita, também, com o objectivo de viabilizar a transferência da portaria do porto de pesca para
a outra rotunda, que tinha o barco que teve que ser removido, dado o seu estado adiantado de
degradação, e é importante para gerir e repartir o trânsito. Com ela concluída, com a sinalética
horizontal e vertical toda colocada, irá depois ser mudada a portaria para o outro local e ficará na
zona da actual portaria uma paragem de autocarros. Eu não tenho dúvida nenhuma, Américo,
compreendo as preocupações, mas não tenho dúvida nenhuma em que esta é uma medida que vai
tornar muito mais segura a nossa Avenida do Porto de Pesca, que tem tido alguma sinistralidade.
Por outro lado, a rotunda foi vista em conjunto pela Câmara Municipal e o pelo Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos e teve um trabalho técnico e uma fase inicial de
experimentação. Portanto, esta é a nossa ideia, se nós não estivéssemos seguros disso não a
teríamos feito e depois o tempo virá dizer.»

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD):
Em resposta ao senhor Américo Gonçalves, fez a seguinte intervenção:
«Em relação a esta história das freguesias, eu queria, primeiro, dar uma resposta ao meu

colega da freguesia da Ajuda, o Henrique Bertino, que levantou aqui uma questão, não sei se ele
quis passar algum atestado de incompetência ao resto dos presidentes de junta que estão aqui na
sala, porque só ele é que sabe gerir a freguesia dele. Acho que os outros todos estão actualizados,
todos têm a noção dos constrangimentos que tem havido e estão a gerir as juntas à maneira deles.
Sobre esta história da atribuição dos subsídios às juntas de freguesia, não podemos querer estar a
comparar uma junta de freguesia rural, com 47 km2 de área, com uma freguesia urbana, com 4
km2 de área. Em termos de dinheiros, a junta de freguesia ainda consegue, ainda consegue,
repito, ter algum dinheiro a prazo.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«A Freguesia da Ajuda, em 10 anos, nunca teve dinheiro a prazo. Quando eu entrei para

presidente da junta de freguesia tinha cento e qualquer coisa contos.
«Não foi provocação nenhuma, é uma análise objectiva à gestão de cada junta. Digo isto

internamente dentro da CDU. Nós temos que falar claro! Não é? E temos de ser objectivos.
Depois, não podemos andar sempre a pedir esmola, quem quer que seja, até podem ser os meus
colegas, se a nossa gestão não é a mais correcta, em relação ao estado do país. É só isto! Eu até
podia ser o contrário e dizer aos meus colegas: “não, não, temos de levar mais dinheiro”.
Portanto, é só nesse sentido. Tu e qualquer um dos nossos colegas podem gastar como quiserem.
O que eu digo, e pode se provar pelas iniciativas que cada um faz, é que a freguesia da Ajuda,
tendo em atenção o momento difícil que se vem vivendo, já desde o mandato passado, tem feito
uma contenção. Se calhar, os meus colegas podem pensar que é exagerada, mas nós não temos
mais dinheiro e eu lamento, sinceramente, em relação à gestão, é que eu o ano passado, na
Freguesia da Ajuda, quando foi os concursos para admissão de pessoal por tempo indeterminado,
não ter dinheiro para pagar dignamente a alguns dos operários que tenho. É só isso, enquanto
outros, se calhar, gastam dinheiro onde não devem gastar. Tenho direito a ter essa opinião, eu
não me estou a meter na tua gestão. É a minha opinião, como posso ter em relação à câmara. É a
minha opinião! Era o que faltava era agora eu deixar de ter opinião.»

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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O Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção
de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas
dadas:

Severino Nascimento:
Fez diversas considerações sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e

outras estruturas existentes na ilha da Berlenga.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu só faço um alerta, é que se tenha muita atenção ao que foi dito nesta intervenção e

que, a partir dela, se trate de muitas questões que são muito problemáticas e que merecem ser
tratadas para bem de todos»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Devo fazer, antes desta intervenção, uma declaração de interesses relativamente ao

facto de ser da direcção da Associação dos Amigos da Berlenga e, como tal, não vou aqui
pronunciar-me acerca daquilo que foi comentado na intervenção anterior a respeito dessa
instituição, porque não vou usar esta função, que é a função de deputado municipal, porque foi
para aqui que fui eleito para esse cargo. Para representar essa instituição, ela representa-se no
local, em sede própria, pelos seus órgãos sociais e no momento em que este o entenderem fazer.
Relativamente ao resto da intervenção do senhor colega deputado municipal Severino
Nascimento, da Lourinhã, aquilo que tenho a dizer é que foi uma reflexão interessante que deve
ser ponderada e que deve ser considerada no contexto global dos problemas que foram
diagnosticados, mas também aquilo que foi feito relativamente à ilha da Berlenga, nos últimos
anos.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Isto dava quase uma assembleia municipal temática sobre a Berlenga. Porque este

tema foi a primeira vez que foi colocado desta forma tão ampla, com questões com as quais eu
estou de acordo, com outras que não estarei tão de acordo, como é óbvio, naturalmente que eu
vou responder.

«Quero, desde já, agradecer aquilo que tem sido a atitude do senhor Severino, como
reconheceu, sobre vários temas de Peniche, este é um dos temas que nós falámos. Eu iria falar
sobre alguns, uns que são competência manifesta de outras autoridades, que não propriamente a
nossa. Em matéria fiscal, isso é uma matéria que compete às actividades económicas e fiscais e,
por isso, fica aqui essa informação que alguém deverá tratar.

«Existe uma questão que tem a ver com a auto-sustentabilidade. Não estamos a falar
propriamente da auto-sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas de um modelo de gestão
da ilha da Berlenga. Eu não podia estar mais de acordo com essa questão, e quando foi a
discussão do plano de ordenamento, essa foi sempre uma questão que se colocou: O modelo de
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gestão. Para quê? Para que possa existir a atribuição das responsabilidades. E quero dizer que o
Governo desinvestiu sucessivamente, sendo que ao nível daquilo que eram os seis vigilantes,
neste momento, nós temos dois vigilantes. O Governo desinvestiu porque, através do ICNB, era
quem fazia o transporte dos resíduos sólidos para terra, neste momento a entidade que suporta o
transporte dos resíduos sólidos para terra é o Município de Peniche. É importante que se saiba
disso. A embarcação do ICNB de apoio à vigilância, no ano passado, não operou por avaria e por
não haver dinheiro para ser reparada. Disto foi dado conhecimento ao senhor Secretário de
Estado e à senhora Ministra, e não houve quaisquer consequências, e por isso, é importante que
nós agora com nova gente, que possa olhar de outra forma.

«A questão do cais é o Município que faz as pequenas reparações, fazendo com que, às
vezes, os ferros que estão à vista possam ser retirados.

«Há uma questão que aqui foi colocada e que tem a ver com a questão das casas de
particulares. Quero informar toda a Assembleia daquilo que se está a fazer neste momento: Por
força da manifestação de interesse da Câmara Municipal de Peniche em fazer a gestão das casas
abrigo dos pescadores, que eram da Casa dos Pescadores, depois Casa dos Profissionais de
Pesca, depois Centro Nacional de Segurança Social e, agora, Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, quando se foi colocar a questão da transferência da propriedade do Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social para o Município, colocou-se um problema que tinha a
ver com a questão dos registos. E então, aquilo que vai ser feito, e está a ser feito, há cerca de um
mês, se tanto, é uma reunião no INAG. Vai ser constituída uma comissão para fazer a
determinação daquilo que é espaço público marítimo e daquilo que poderá ser, eventualmente,
espaço privado, com uma técnica que é através do alcantil. Esse trabalho vai ser feito por forma a
determinar, ao nível de todas as construções, quais é que podem ser do domínio privado e
aquelas que não poderão ser do domínio privado. Aí está a questão dos residentes, mas essa é
uma matéria que já está colocada no INAG, em reunião conjunta entre a Câmara Municipal, o
Instituto da Água, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e o Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade.

«Quero também informar a Assembleia de que foi aprovado, na terça-feira passada, um
protocolo com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social em que, até à clarificação
das questões dos registos, é atribuída à Câmara Municipal a gestão daqueles espaços. Os espaços
chegaram a uma situação muito complexa e, neste momento, já foram entregues algumas chaves
e a Câmara Municipal tem autorização para substituir fechaduras. A Câmara vai iniciar o
processo de recuperação das casas, de acordo com a possibilidade que tem, de modo a que,
relativamente a duas das casas, elas possam ser transformadas em centro de interpretação
ambiental. Essa é uma matéria que vai um pouco ao encontro daquilo que são os objectivos da
própria Reserva.

«Há uma matéria que tem a ver com as questões da segurança. A Câmara Municipal, em
colaboração com os Bombeiros Voluntários, assegura, neste momento, 24 horas de permanência
de uma equipa, ao nível dos primeiros socorros. Foi uma evolução significativa, por forma a
podermos intervir de forma mais imediata. Tem um telefone, tem um rádio, neste momento, as
Berlengas passaram do zero para os cem, relativamente a essas condições.

«Há matérias sobre as quais não temos competência. A Câmara Municipal, sobre a
gestão dos recursos humanos que são de outros, não interfere, obviamente, porque também não
admite que o façam relativamente aos seus próprios recursos.

«Quanto ao forte de S. João Baptista, existe desde 1975 um protocolo em que é cedida à
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Associação dos Amigos da Berlenga a sua utilização como casa abrigo de pescadores. É esse o
entendimento que existe relativamente a essa situação. Ontem, foram feitas vistorias às
concessões do Município, ao apoio de campismo e também ao forte, para se poder renovar por
mais um ano a autorização de funcionamento do forte. O objectivo, que é claro relativamente ao
forte de S. João Batista e faz parte do Plano de Acção do Oeste que foi objecto de resolução de
Conselho de Ministros, é que no forte haja uma intervenção ao nível da reabilitação daquele
património histórico e militar, e que vai exigir, obviamente, um valor elevado em termos de
financiamento e que, ele resulte de um investimento em termos de comparticipação pública e de
auto financiamento privado e essa é também uma matéria que iremos tratar com o novo
Governo.

«Sobre o apoio de campismo, não é parque de campismo, é apoio de campismo e foi
considerado por um jornal, em determinada altura, como o mais cool ou um dos mais cool da
Europa. Tem um determinado conceito de natureza e tem uma limitação, que tem a ver com as
casas de banho, e que só conseguiremos ultrapassar com um investimento ao nível da elevação
das águas residuais, que, neste momento, não temos capacidade para o fazer. Posso dizer que, em
consequência do estudo de incidências ambientais que esteve em participação pública, neste
momento, já foram viabilizadas, através de um processo demorado, três intervenções: uma
intervenção para a instalação de um compactador de resíduos sólidos; foi também licenciada a
instalação de um tamisador para o tratamento das águas residuais, e foi também já aprovado pela
Direcção Geral de Energia e Geologia a instalação de painéis solares, numa parceria que é a
Berlenga – Laboratório de Sustentabilidade.

«Quanto à questão das visitas às grutas e à questão das condições, isso é uma matéria
que está legislada relativamente à atribuição das licenças, e aquilo que nós podemos fazer,
continuadamente, é acompanhar e fazer recomendações.

«Se me perguntar se eu estou satisfeito com tudo o que há nas Berlengas, obviamente
que não estou. Temos intervindo muito, se calhar fica ainda um pouco aquém daquilo que eu
desejaria, mas estamos determinados a fazê-lo.

«Já agora, dizer-vos que é com muita expectativa que aguardo que chegue o dia 27
deste mês, porque a UNESCO, em Dresden, vai ter um conselho e está em cima da mesa o
reconhecimento da Berlenga como Reserva da Biosfera da UNESCO. Portanto, eu creio que dia
27 ou 28 teremos essa informação, o que vai ainda aumentar mais a nossa responsabilidade. Não
só do Município, mas a responsabilidade de todas as entidades, nomeadamente aquelas que têm
assento no conselho estratégico. Este é um dossiê que queremos que seja melhor tratado pelo
governo que vier, porque o anterior desinvestiu muito significativamente nas condições da
Berlenga.»

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

APRECIAÇÃO DA INFORMA ÇÃO 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:
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Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte introdução ao assunto:
«Para iniciar a apresentação da situação financeira que foi remetida, naturalmente que

se manteve o tipo de informação que tem sido recorrente nas últimas assembleias. Em termos da
comparação entre a informação que veio, correspondente ao dia 19 de Abril, e esta, que foi
produzida com data de 9 de Junho, naturalmente que se verifica, no que diz respeito à situação
financeira, uma redução significativa do total da dívida, que passa por o mês de Maio ser o mês
em que o Município tem o maior volume de receitas fiscais, que corresponde à primeira tranche
do IMI, e que, no caso concreto, ultrapassou em setenta mil euros o valor que tinha sido a receita
em 2010.

«Aproveitando esta oportunidade e tendo em conta já algum esclarecimento que o
senhor Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda referiu, no que diz respeito ao balanço de
receitas fiscais, e tendo em conta os primeiros cinco meses do ano, neste momento, olhando para
os três grandes impostos que constituem a receita municipal, o IMI, o IMT e o Imposto Único de
Circulação, poderemos dizer que o Imposto Único de Circulação, que está associado às viaturas
do concelho, tem um ligeiro aumento face ao ano passado, o IMT - Imposto Municipal sobre
Transacções, neste momento, apresenta uma redução de quase duzentos mil euros, face ao valor
do ano passado, e o IMI apresenta um aumento de noventa mil euros face ao ano passado. Ou
seja, dos três grandes impostos, há uma ligeira diminuição, resultante da diminuição do IMT, que
é superior globalmente aos aumentos que se verificaram quer no IMI quer no Imposto Único de
Circulação.

«Voltando à situação financeira e tendo em conta a particularidade deste mês de Maio
reflectir a receita do IMI, verificou-se, também, de facto, a redução do total da dívida, onde o
número mais relevante é dos chamados “outros fornecedores”, que passou de 4 milhões e 200
mil para 3 milhões e 440 mil. Porque, de facto, foi aqui que houve uma forte vontade de
aproveitar as receitas que foram recebidas pelo IMI e de produzir uma significativa redução
neste montante. Dizer, ainda, que na informação do fluxo de caixa está referenciado o facto de
como a recepção das verbas foi feita na última década de Maio e todo o processamento do
pagamento a fornecedores exige um tratamento documental um bocado demorado, ainda estão
cerca de 200 mil euros de despesas de pagamentos a fornecedores que ainda não estão reflectidos
nesta redução, que já estão processados mas não estão reflectidos nesta informação.»

João Gomes (PS)
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à situação financeira da Câmara, aqui apresentada, relativa a 9 de

Junho, gostaria de dizer o seguinte:
«Relativamente às dívidas a fornecedores, apesar do optimismo do senhor Vereador,

elas continuam a ter um valor bastante elevado. Actualmente, 5,9 milhões de euros é o total da
dívida a fornecedores. Por outro lado, apesar de estarmos já a meio do ano de 2011, ainda
existem aqui dívidas relativamente a 2009, dívidas aos fornecedores num valor total de 2,6
milhões, ou seja, existem dívidas que já se venceram, nalguns casos, há mais que dois anos.
Portanto, esta situação é preocupante, quer do ponto de vista da imagem negativa que dá do
nosso Município quer das dificuldades que cria na tesouraria aos fornecedores, sendo que alguns
desses fornecedores estão sediados no nosso concelho.

«Também relativamente à execução orçamental, do ponto de vista da receita, de facto, a
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nível do IMI, está a correr bem, está a aumentar a receita do IMI este ano. No entanto,
relativamente aquilo que tinham previsto para a venda de imóveis, é um desastre completo. O
valor previsto para 2011 para venda de imóveis era de 4,5 milhões de euros. Em termos de
execução orçamental, até esta data, venderam 522 euros, ou seja, tiveram um grau de execução
de 0,0001%, três zeros depois da vírgula. Portanto, se isto no segundo semestre correr um
bocadinho melhor, talvez ainda consigam chegar a um cumprimento de 1%. Esta situação revela
uma grande falta de credibilidade na projecção dos números que o executivo faz para os
orçamentos que aqui nos apresenta e que depois se revelam completamente incoerentes e
fictícios. A tal letra “F”.»

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu confesso que não tive oportunidade de ver com grande detalhe os números, mas,

numa análise muito rápida, vejo que a diferença da receita do IMI, de Abril para Junho, foi de 1
milhão e 800 mil euros, a dívida a fornecedores, em Abril, era de 6,5 milhões de euros, e a
fornecedores, em Junho, à data que nos foi fornecido, é de 5,9 milhões de euros, só houve um
abatimento na dívida, a fornecedores neste caso, de 600 mil euros. A minha pergunta é: De que
forma foi canalizado o restante 1 milhão e 200 mil euros de receita de IMI?»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre a informação escrita sobre a actividade do Município, relatório de actividade

municipal, eu queria começar, em primeiro lugar, por felicitar a Câmara Municipal, já que há
quem ache que os partidos da oposição só servem para criticar, mas nós não só criticamos,
quando achamos que sim, como também fazemos propostas e também saudamos as coisas que
são bem-feitas, essa tem sido a nossa postura e continuará a ser. Neste momento, o que queria
fazer era felicitar a instalação daqueles pórticos de limitação de altura à entrada do parque de
estacionamento central da cidade de Peniche. Foi uma questão pela qual este grupo também se
bateu, aqui nesta assembleia municipal, em várias intervenções, e, como tal, queríamos deixar
esse registo positivo.

«Depois, queria falar aqui sobre uma questão que vem nas páginas 23 e 24 do relatório
de actividades municipal, que tem a ver com a obra de construção do Centro de Alto Rendimento
do Surf de Peniche, que diz a determinada altura que há certos condicionamentos ao
desenvolvimento do plano de trabalhos da empreitada, com reflexos para o cumprimento do
prazo da obra, e que a conclusão dos trabalhos estava prevista para o final do mês de Maio de
2011, estando, no entanto, condicionada, face à suspensão parcial dos trabalhos que teve que
ocorrer. Ou seja, neste momento, há aqui uma derrapagem de prazos e eu gostaria de saber, da
parte da Câmara Municipal, que medidas é que vai tomar no sentido de que haja depois a devida
recompensa por esta derrapagem e, se houver caso para apurar responsabilidades, elas que se
apurem.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente às questões financeiras, o senhor Vereador Jorge Abrantes depois

continuará a dar as suas explicações.
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«Relativamente ao Centro de Alto Rendimento, a responsabilidade do atraso é do
empreiteiro, porque um subempreiteiro, ao ter feito as madeiras, fê-las com outras medidas que
não as correctas. As responsabilidades serão, obviamente, dadas ao respectivo construtor, mas,
neste momento, a obra está em andamento.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à questão que o senhor Rui Santos colocou, de facto, a receita do IMI,

no mês de Maio, correspondeu a 1 milhão e 777 mil euros, portanto, cerca de 1 milhão e 800 mil
euros. Já tive oportunidade de referir que nos primeiros cinco meses a comparação entre 2011 e
2010, infelizmente e por redução significativa do IMT, é uma redução significativa, superior a
100 mil euros, em termos de receitas fiscais, mas penso que, nesta matéria, temos de relembrar,
permanentemente, aquilo que, e olhando exclusivamente para os anos de 2010 e 2011, foram as
reduções das transferências orçamentais para o Município de Peniche.

«Convém que todos tenham sempre presentes os números que, no início de 2010, o
Orçamento de Estado previa de transferências para Peniche, de 5 200 000 euros, e que, no final,
foram de 5 000 000 e que agora são de 4 700 000. Ou seja, nos últimos dois anos, só nos últimos
dois anos, entre 2010 e 2011, já não quero ir para situações idênticas anteriores a 2010, mas para
que a memória seja mais fresca e estejamos a falar de valores relativamente recentes, o
Município de Peniche viu reduzida a transferência do Orçamento de Estado, seja em 2010 e em
2011, que é um valor que nós sentimos que se aproxima 700 a 800 mil euros, e, quer queiramos
quer não, têm sido várias as referências que o senhor Presidente fez ao impacto que estas
reduções têm na capacidade de resposta do Município em muitas frentes, uma das quais tem a
ver, também, com a capacidade de resposta que temos para com os fornecedores.

«Voltando à questão do senhor Rui Santos colocou, se olhar também para o resumo dos
fluxos de caixa, na anterior informação estavam cativos 1 600 000 euros, neste momento, estão
cativos 2 100 000 euros, eles não foram gastos ainda, ainda estão para ser utilizados.
Relembremos que este mês teremos que pagar o subsídio de férias ao conjunto dos trabalhadores
do Município e que uma parte da receita do IMI fica quase que cativa para poder corresponder a
este encargo, que no mês de Junho temos de assumir.

«Relativamente às questões que o senhor João Gomes colocou, relativamente a 2009, o
essencial das dívidas de 2009 está regularizado ou está acordado, com excepção do valor dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, que constitui a grande rubrica no total que
está referenciado. Todos os outros grandes valores estão negociados e estão a ser alvo de acordos
de pagamento, seja com a Valorsul, que é o segundo maior, seja com todos aqueles que estão aí
referenciados. Porque, naturalmente, este pagamento que foi feito e o plano de pagamento a
fornecedores que foi feito agora no final de Maio, naturalmente, que um dos critérios em que
assentou foi o critério da antiguidade, que é o critério fundamental que é utilizado para
regularização de dívidas a fornecedores e, naturalmente, que o essencial da situação de 2009
ficou regularizada.

«Reconheço que ainda existem algumas verbas, mas posso dizer que o essencial dos
valores que estão aí referenciados para 2009 estão acordados, são alvo de programas de
pagamento que são efectuados e que estão a ser mensalmente regularizados, porque alguns deles
já foram negociados há quase dois anos. Portanto, estamos a fazer o pagamento dessas dívidas,
que, naturalmente, se mantêm referenciadas, mas estão devidamente já regularizadas e
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salvaguardadas em termos do que diz respeito a receitas desses mesmos fornecedores.»

Rui Santos (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Só mais uma questão relativamente aos SMAS, já que existe a possibilidade de haver

privatização das águas: O que é que acontece à dívida se tivermos obrigação de a pagar? A
Câmara fica numa situação bastante complicada.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«A dívida do Município ao grupo Águas de Portugal é zero, seja no que diz respeito à

Águas do Oeste, que é de Zero, e no que diz respeito à Valorsul, que também é do grupo Águas
de Portugal, toda a dívida que temos com a Valorsul está negociada e tem prazo. Uma parte será
paga até Setembro/Outubro deste ano e a outra parte também foi alvo de um acordo. Não tenho a
ideia do prazo do outro acordo, que também já está a ser cumprido, já vai há quase 1 ano que
está a ser executado e, portanto, da nossa parte, no que diz respeito a essa situação, estamos
tranquilos porque não iremos fazer parte de uma situação, que o Presidente do grupo Águas de
Portugal denunciou, em entrevistas que deu no início do mês de Maio, à revista Águas e
Ambiente, em que denuncia que os municípios devem 350 milhões ao grupo Águas de Portugal,
fundamentalmente nos três serviços onde a Águas de Portugal tem responsabilidade que são os
serviços de água, saneamento e resíduos sólidos e urbanos. Portanto, 350 milhões de euros são os
números que foram referenciados pelo Presidente da Águas de Portugal, em Maio deste ano, no
que diz respeito a dívidas dos municípios ao grupo Águas de Portugal, para aquelas três frentes
que citei.»

«Sobre a privatização, digamos que há referências a intenções, mas desconhecemos
qualquer estudo minimamente aprofundado ou detalhado que reflicta sobre de que forma é que
esse cenário possa vir a ser desenvolvido. Digamos que é uma matéria que não tem ainda
nenhum documento de que tenhamos conhecimento, não tem ainda qualquer suporte, os próprios
administradores do grupo Águas de Portugal, em reuniões que temos tido por vários assuntos,
também manifestam o seu desconhecimento e ignorância do que é que está em causa, que
metodologias é que irão ser avançadas, porque, de facto, não existe, que tenhamos
conhecimento, informação sobre essa matéria.»

APRECIAÇÃO DA ALTERAÇÃO (CORRECÇÃO) DE DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES
DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE PENICHE , NOMEADAMENTE AOS ARTIGOS
11. º , 12. º  E 27. º , APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL , EM 31 DE MAIO DE 2011,
E VOTAÇÃO DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO:

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

Presidente da Câmara, António José Correia:
Informou que Director de Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, Eng.º

José Pires, a quem agradeceu a presença, iria fazer uma explicação técnica do assunto, referindo
que as correcções apresentadas são determinantes, uma vez que o Plano Director Municipal já
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está em vigor há cerca de quinze anos, e vêm garantir a legitimidade de muitas decisões que, ao
longo de muitos anos, foram tomadas.

Director do DPGU, José Pires:
Disse que, no parecer da consultora jurídica para a área de urbanismo, Dr.ª Fernanda

Paula Oliveira, se trata da correcção de erros materiais ao Regulamento do Plano Director
Municipal, pelo que apenas necessita da aprovação da Câmara Municipal e participação à
Assembleia Municipal e à CCDR, e posterior publicação em Diário da República e depósito.
Contudo, a Câmara Municipal, aquando da aprovação, entendeu que era uma matéria demasiado
delicada para ser apenas participada ao órgão que tem a competência para aprovar o PDM e
resolveu pedir à Assembleia Municipal a homologação destas correcções materiais.

Explicou pormenorizadamente e com recurso à projecção de imagens quais as
implicações destas correcções aos artigos 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do PDM.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Sendo uma hora e dez minutos do dia dezoito de Junho, colocou à consideração da

Assembleia, nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do Regimento, a continuação dos trabalhos ou a
sua interrupção e marcação de nova reunião.

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria só destacar que isto são alterações importantes, na minha opinião, ao PDM e

ainda temos vários pontos para discutir. Eu também acho que era preferível esgotar hoje, agora
acho que vamos prolongar muito tempo. Até que ponto é que seria possível, uma vez que são
questões também relacionadas com planeamento, terminarmos esta discussão na sessão que já
está marcada para de hoje a quinze dias, seria uma hipótese, mas sem prejuízo de podermos
esgotar mais algum deste tema hoje, para agilizar depois essa sessão, mas acho é que corremos o
risco de nos alongarmos bastante.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Sem querer estar a interferir com aquilo que seja a predisposição dos senhores

membros da Assembleia Municipal, é o seguinte: De facto, temos aqui assuntos que são
extremamente importantes. Isto, como vocês perceberam, está em tribunal e quanto mais
depressa nós decidirmos, e viram a quantidade de trabalho que está aqui por trás, ao nível
jurídico, ao nível dos levantamentos, ou seja, aquilo que estamos aqui a fazer não é mais nem
menos do que pôr toda a gente que esteve na Câmara comigo, e antes de mim, descansados,
relativamente às decisões que tomaram. Está em tribunal como sabem e, por isso, não há aqui
infracção nenhuma. Este é o entendimento e gostaria de, apelava, enfim, à boa vontade dos
senhores membros da Assembleia Municipal para conseguirmos encontrar… Eu estou muito
preocupado e por isso é que está aqui este assunto.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Acho que a questão do combustível é inteiramente mais urgente e, uma vez que temos
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uma sessão extraordinária para questões de planeamento, marcada para dia 1 de Julho, eu
preferia, do ponto de vista da questão do combustível, despachar isso já hoje e ficar esse
problema resolvido, do que ter que votar esta questão, que é ainda muito mais delicada, na
Assembleia Municipal hoje. Penso que a senhora Cristina Leitão quer fazer perguntas, eu não sei
se as perguntas depois ainda criam mais dúvidas aos outros. Eu acho que poderíamos fazer isto
com um pouco mais de tempo, até por um motivo, senhor Presidente, é que diz a alínea i) do n.º
1 do artigo 53.º da LAL que nós temos que apreciar e tomar posição do relatório da IGAL. O
relatório é sectorial, relativo a questões de planeamento, e, como tal, eu penso que tudo isto está
muito conectado, se calhar devíamos fazer essas duas coisas.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Para introduzirmos este ponto na sessão de 1 de Julho temos de deixar de a considerar

como uma sessão temática, e passar a considerá-la uma sessão extraordinária, onde pode,
obviamente, ser incluído um tema, que é o tema que vamos abordar. Ou seja, convocamos uma
sessão extraordinária em vez de uma sessão temática.

«Neste caso, é retirar o ponto daqui e introduzi-lo na assembleia de 1 de Julho, só que
não é uma assembleia temática, uma vez que tem esta deliberação para tomar, passa a ser uma
assembleia extraordinária, que tem para além deste ponto o tema em si.

«Em relação aos outros pontos, se calhar são pontos relativamente fáceis. Parece-me
que podíamos deixar este ponto para a assembleia de 1 de Julho, extraordinária, volto a dizer, e
tentarmos ver se esgotamos os outros três pontos, rapidamente. A hipótese alternativa é nós
continuarmos esta assembleia, por exemplo, na terça-feira.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Nós sugeríamos que se prolongasse esta sessão até às duas horas, para ver o que é que

isto dá. Não sei se se interrompe, se quiserem prolongar a sessão até às seis da manhã ou até às
sete da manhã, a gente tem sempre argumentação, quando a gente quer fazer, tudo bem. Agora
que isto, provavelmente, tem assim a discussão que se está a pretender dar, não tem.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu tenho dúvidas que se consiga esgotar a ordem de trabalhos, acho que, no

seguimento daquilo que o Tiago disse, devíamos votar a questão do combustível e tentar esgotar
este assunto. Em relação à questão do gás, eu tenho algumas questões a pôr também. Portanto,
esgotávamos os assuntos mais urgentes.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Portanto, de meia em meia hora penso que é razoável e penso que acabamos às duas, e

vamos seguir esta orientação. Concordam com esta orientação? E a orientação é prolongarmos a
sessão, até às duas horas, e tentar esgotar este assunto e o assunto dos combustíveis. Está aberta a
discussão façam favor de colocar questões.»
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Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Em primeiro lugar eu quero dizer que, relativamente ao conteúdo da informação que

nos foi enviada pelos serviços, pelo Eng.º Pires, e os esclarecimentos também prestados pelo
Arq.º Ribeiro Gonçalves no documento escrito e com esta apresentação, eu penso que contribuiu
para esclarecer, no fundo, o que é este problema.

«Eu conheço este problema porque eu trabalho com isto todos os dias e porque tinha
conhecimento desta questão particular e dos casos de tribunal, mas apesar de isto estar muito
explicito, digamos, e de ser, se calhar mais fácil entendermos com a apresentação que o Eng.º
Pires aqui fez, há aqui questões que me parecem que isto é de votar, porque eu conheço o
problema e acho que é de votar a favor e andar com isto para a frente, porque eu acho que vai
resolver, não só os problemas da Câmara como os problemas dos munícipes e das pessoas que
trabalham com isto, e toda gente.»

«Agora, realmente, também partilho de algumas opiniões dos meus colegas de bancada,
relativamente à forma como isto aparece, esta questão se é alteração, se é correcção, eu sempre
aqui disse que achava que estas questões do PDM são muito delicadas, eu não gosto muito de
tratar isto como pequenas alterações, coisas de momento, tipo aconteceu-nos isto e agora temos
que alterar estes artigos, ou temos que os corrigir ou temos que os clarificar. Eu penso que tem
que haver algum cuidado nisto, e é por isso que eu sempre digo que é importante a revisão do
PDM. É importante por tudo, não são só estes artigos que têm estes problemas, é também o
problema das cartas, o problema do que é espaço urbanizável, e do que não é, e a questão dos
planos. Para mim, esta questão dos urbanizáveis é complicada, porque eu já acho que não
devíamos ter este ponto 3.6, de permitir que se continue a fazer construção em área urbanizável
sem que haja planos, porque isso vai fazer com que venha um que quer fazer um loteamento põe-
se mais três casas, vem outro quer fazer outro loteamento faz mais três casas. Depois temos uma
rede viária que não faz sentido nenhum, não tem hierarquias, não tem nada. Portanto, esta
questão dos urbanizáveis, eu acho que tem que ser uma questão muito discutida, não é esta
alteração concreta, vai mais além disso. Faz sentido nós estarmos a deixar construir desta forma
nos urbanizáveis?

«Mas olhemos para o Baleal, veja-se o que está a acontecer ali! Deixamos construir na
continuidade da malha urbana, e aquilo qualquer dia não é possível implantar qualquer plano! É
impossível fazê-lo! Depois, se algum dia se conseguir fazer no espaço que sobra um plano,
aqueles que vão fazer o plano, como já não tem área de construção, já não podem edificar,
porque os outros já edificaram tudo. Parece-me que estamos aqui a tomar analgésicos, que
estamos a dar analgésicos e antibióticos ao PDM, e não estamos a fazer aquilo que é preciso, que
é a cirurgia de fundo que ele precisa, para resolver o problema da doença que ele tem. Eu
concordo que isto seja necessário, mas, por outro lado, também acho que isto feito assim porque
apareceu o caso em tribunal, porque se não aparecesse assim continuaríamos, não é? Eu percebo
que as outras inspecções não viram isto, mas agora viu-se e pronto, mas agora tem que se actuar.

«Eu só quero deixar aqui umas considerações, para além disto que já disse, que tem a
ver com a questão do centro histórico de Peniche. Eu li o que o Arq.º Ribeiro Gonçalves
escreveu e ouvi o que Eng.º Pires nos disse, que, se calhar, na opinião de quem fez isto, que a
ideia era só preservar os edifícios que eram classificados, por isso temos esta questão. Eu penso
que não, se calhar a pessoa que fez isto tinha um bocadinho de mais conhecimento para perceber
que o nosso núcleo histórico da cidade de Peniche tem um potencial que ainda ninguém
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descobriu, só quem estuda estas coisas depois é que percebe. Nós temos o que não existe em
muitos sítios, que é um exemplo muito bom de urbanismo português, que foi feito no Brasil,
pelos portugueses quando foram para lá e tiveram que fazer as suas cidades, e vieram depois
fazer esse mesmo modelo aqui. Portanto, não há muitos lugares com modelos destes, em termos
urbanos. Isto tem também a ver com o facto de termos armazéns, de termos construções com
poucas janelas, de termos situações de paramentos brancos com grande expressão e pouco
envidraçados. Como não sabemos destas coisas, nas intervenções que vamos fazendo, de certa
forma, vamos deixando perder esta identidade, porque nós, à primeira vista, como não sabemos,
achamos que aquilo não tem valor, mas aquilo tem um valor, um valor que nos identifica, que
nós vivemos da pesca e que tivemos todas aquelas construções com aquelas características.

«Eu compreendo que hoje para fazermos habitação, ou outras coisas, temos que ter
outras condições, até o regulamento obriga, mais envidraçados, mais térmica, mais janelas, etc.
Mas a Câmara tem que realmente saber valorizar aquilo que ainda temos, enquanto conjunto
daquilo que é o património do urbanismo português. Eu também sei que em algumas das
intervenções que fiz, exactamente neste sítio, se eu soubesse isto de antemão, não tinha feito da
forma que fiz, portanto, assumo certos erros que fiz em certos projectos, mas hoje, que tenho este
conhecimento, não é um conhecimento que tenha adquirido há muito tempo, vejo que temos que
tentar, todos em conjunto, trabalhar para isto, é mais nesse sentido. Eu penso que temos de
pensar no valor de conjunto, claro que temos de reabilitar, mas não deixando de pensar nisto.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, em relação à questão de fundo, concordo com o que a senhora Cristina Leitão

disse. Acho que a primeira alteração, e queria agradecer ao Eng.º Pires pela apresentação, que foi
bastante útil, mas a primeira alteração é, sem dúvida, enquadrável na correcção de um erro
material, uma incongruência. Quanto à segunda e terceira tenho muitas dúvidas, acredito que
haja incongruências, mas parece-me que a alteração proposta dificilmente consubstanciará um
mero erro material ou uma incongruência. Independentemente disso, acho que é importante que
se façam correcções que vão no sentido de clarificar o PDM, e estas vão seguramente, é a
informação técnica que temos sobre o assunto. O que eu acho é que a segunda e terceira
alterações têm alterações de conteúdo, que, se calhar, não era aqui que deviam ser feitas, mas
numa revisão de PDM, que está em curso e que era aí que deviam acontecer.

«De qualquer forma, eu acho que devemos fazer um esforço para entender isto como
benéfico para as pessoas, sem prejuízo de ficar claro que a opção é uma opção de mudança do
PDM e não é só de clarificação. É esse o entendimento que eu faço, porque se fosse de
clarificação era dizer: “aqui diz preto, aqui diz branco e queríamos dizer preto”, e não é esse o
caso, vamos alterar algumas coisas, mas se a técnica entendida diz que pode ser um erro material
vamos confiar.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação às questões em si da proposta que nos foi dada a conhecer pelos serviços, e

pela Câmara Municipal, no artigo 12.º - espaços urbanizáveis, na redacção proposta, em relação
ao ponto 3.6, fica de certo modo uma preocupação relativamente ao último parágrafo, aquele que
diz, relativamente a quando não se verificam as condições previstas no parágrafo anterior, que a
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ocupação será condicionada à aprovação de um plano municipal de ordenamento do território.
«Aquilo que eu gostaria, em primeiro lugar, era de ouvir um comentário do senhor

Eng.º Pires, tendo conhecimento como funciona e a sua experiência relativamente aos processos
de obras no nosso concelho, se acha se vamos chegar a estas situações? Qual é a sua opinião,
relativamente àquilo que conhece, se acha que vamos, em alguns casos, atingir esta questão em
que vamos ter um problema em que toda a aplicação anterior não é possível ser feita e vamos
chegar a um ponto, onde haverá um condicionamento à aprovação de instrumentos de
planeamento que, nalguns casos, ainda não existe. Essa é uma preocupação que eu acho que é
fundamental e que tem que nos ser esclarecida.

«Depois, relativamente ao que leva e às razões de oportunidade desta proposta de
alteração, eu vejo, na página 2, as referências à inspecção ordinária da IGAL, e nós lemos em
toda a proposta quais eram as justificações, quais eram as incongruências, qual era a
interpretação. Eu não consegui entender, se quando se refere aqui à interpretação, se é à
interpretação camarária ou se era à interpretação da IGAL. E como eu não conheço
profundamente o relatório de inspecção da IGAL, porque, como era competência nossa, nós
tínhamos que o apreciar e tomar uma posição sobre ele, nós ainda não o fizemos, e, como tal, eu
não sei qual é a interpretação da IGAL, por isso dou de barato.

«Relativamente à questão de nós fazermos isto hoje, à pressa, eu penso que, e acho que
é importante dizer isto, os autarcas que estiveram cá nos últimos mandatos e nos mandatos a que
se refere a inspecção da IGAL, eu penso que não há qualquer tipo de suspeição sobre qualquer
um deles relativamente a intencionalidade na prática de qualquer tipo de crime no que diz
respeito a ter tomado deliberações que não eram válidas ou ilegais. E, portanto, como não há esse
tipo de suspeição e eu acredito, sinceramente, que nenhum de nós nesta sala tem esse tipo de
suspeições, eu acho que não é de bom-tom estarmos aqui neste ambiente de quase que um género
de coacção, não bem coacção, para termos que votar isto hoje ou termos que concluir este ponto.
Não há necessidade disso. Eu queria, profundamente, deixar este registo, porque estamos todos
aqui conscientes de que ninguém praticou nenhuma ilegalidade com motivação para tal, e que
não há razões para nós estarmos de forma tão alarmada a discutir esta questão. Eu penso que é
importante dizer isso, porque eu não gostei de alguns acontecimentos que se passaram aqui nos
últimos minutos, senhor Presidente, e não podia deixar de o dizer.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu também não gostei de muitos acontecimentos que se passaram aqui nos últimos

catorze meses, quinze ou vinte. É evidente que isto é muito fácil para quem está desse lado,
digamos que, sinalizar erros de condução das coisas. O grande problema aqui é tentar conciliar
as coisas, quando as coisas não são facilmente conciliáveis, portanto, essa é a primeira questão.

«A segunda questão, nós também temos que ser objectivos nestas coisas, é que isto só
está ser discutido com esta emergência porque este ponto é colocado numa situação de
emergência pelo executivo municipal, porque senão nem faria sentido estar a ser assim incluído
numa ordem de trabalhos, que já de si tinha alguns pontos. Daí, e só por isso, que este debate
faça sentido.

«Agora, a última questão (eu estou a falar porque estou inscrito, não estou a falar na
qualidade de Presidente da Mesa, mas na qualidade de deputado municipal). A última questão, e
eu não ponho em causa, acho que a senhora Cristina Leitão, sabe muito mais disto do que eu,
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tem muito mais conhecimento para poder falar com propriedade destas coisas do que eu, mas eu
estou aqui também, enfim como estava também a senhora deputada a fazer fé, claríssima,
naquilo que foi dito pelo Eng.º Pires e, sobretudo, no parecer que nos foi afirmado que existe de
uma jurista que é especialista, digamos assim, ou pelo menos, é tida como tal, nestas matérias. E
isso, para mim, para já, é condição suficiente para considerar isto de ponto de vista de uma
alteração ou correcção, para já, obviamente que isto tem um processo que é sequencial, se depois
alguém considerar que não é, obviamente que o processo retorna ao ponto de partida e terá que
ser desenvolvido da forma que muito bem se entender.

«Portanto, é assim, de facto, o senhor Tiago Gonçalves tem toda a razão, nós não temos
que decidir isso agora, aquilo que se procurou foi uma solução de consenso até às duas da
manhã, mas também concordo, se nós até às duas da manhã entendermos que não há condições,
e enquanto houver gente com dúvidas isto não vai ser votado, nem isto nem coisa nenhuma,
teremos que encontrar depois uma solução alternativa. É só para dizer porque é que isto está aqui
numa situação de debate, de urgência, porque é assim que foi apresentado, e subescrevendo
algumas das preocupações que foram aqui ditas, eu também acho que o PDM é uma matéria, ou
pelo menos inclui matérias de uma discussão que precisa de mais tempo, mas obviamente que
também me parece que há situações que determinam esta urgência.»

Director do DPGU, José Pires:
Relativamente ao artigo 27.º, disse que: «Temos aqui pessoas que acompanharam o

PDM, a pessoa que pôs esta norma, o Director de Projecto do PDM, trabalhou na Câmara,
depois, como consultor, alguns anos, foi designadamente o autor do projecto do edifício em que
nós estamos agora. Quem se lembra o que era este edifício? Se a intenção fosse de manter a
cércea pré-existente e a não demolição, ele teria mantido o quarteirão da Parreirinha como
estava, não teria projectado este edifício. Por isso, garantidamente, a intenção não foi essa. Como
é que é possível, desde 1995 até haver uma inspecção em 2007, passaram 4 ou 5 arquitectos pela
gestão urbanística da Câmara, passou a inspecção, e em muitos casos dos espaços culturais,
passou o IGESPAR. O IGESPAR aprovou o PDM. Não vi nenhuma, mas nenhuma referência a
esse ponto. Nem nunca vi nenhuma interpretação feita como este inspector agora fez, em 2007.
Não vi! Portanto, nenhum técnico da Câmara, designadamente arquitectos, nem do IGESPAR,
muito menos do autor do PDM.»

Sobre os espaços urbanizáveis, disse que: «Se a intenção dos espaços urbanizáveis fosse
a continuidade do espaço urbano, fosse contiguidade, fosse contíguo à última parcela do espaço
urbano, as urbanizações que estão feitas para lá do campo de futebol de Atouguia da Baleia, por
exemplo, projectadas pelo mesmo arquitecto, não tinham sido projectadas e foi o mesmo
arquitecto que fez aquele estudo, exactamente o mesmo autor do PDM, portanto, estou, nós
estamos, é a minha fé, e sempre foi a minha fé, que a interpretação autêntica era esta.»

Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Quero dizer que comecei a minha intervenção anterior a dizer que votava a favor.

Estou totalmente de acordo com a questão do artigo 27.º, relativamente à cércea modal. Quando
fiz referência às questões da memória do urbanismo português era no sentido de contributo para
que se tenha isso em atenção, e quando disse que hoje fazia as coisas de outra forma, que não fiz,
é no sentido do partido arquitectónico não é no sentido das cérceas, concordo perfeitamente com
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esta questão, só queria esclarecer isso.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, depois de ouvir os colegas, primeiro quero agradecer ao Eng.º Pires a forma como

nos explicou aquilo que, eu confesso, não sou especialista na matéria, e tento, naquilo que eu não
conheço, confiar nas pessoas que trabalham connosco aqui, ou que são os tais técnicos que nos
dão os pareceres. Nalgumas intervenções que eu ouvi, pareceu-me que as pessoas eram
especialistas e que tinham certezas. Nomeadamente o Ademar, a forma como contestou, a mim
fez-me confusão. Até porque tinha sido dada a explicação de que senão for aquele caminho,
aquilo bate lá e volta para trás. Agora, ou se tem argumentos fortes a dizer que não é este o
caminho e é outro, ou não vale a pena estar aqui a argumentar quando nós não temos
argumentos.»

Ademar Marques (PSD):
Interrompeu, dizendo:
«O meu argumento foi como jurista.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Continuou a sua intervenção:
«Está bem! Mas, a partir de agora, a Câmara em lugar de pedir o parecer lá à técnica

que costuma trabalhar, tem de pedir vários pareceres.»

Ademar Marques (PSD):
Interrompeu, dizendo:
«Era só uma opinião.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Continuou a sua intervenção:
«Está bem! Mas a forma como colocaste a questão pareceu-me que condicionava, em

demasia, o decorrer deste processo. No fundo, eu pareceu-me que estavas a pôr o processo todo
em causa, pareceu-me a mim. Se eu estou a ser injusto, peço desculpa. Agora, como leigo na
matéria, pareceu-me que as alterações, pelo menos, clarificam as situações, interpretam melhor
aquilo que estava mal interpretado. Foi o que me pareceu, que, no fundo, há aqui umas novas
regrazinhas que não havia. Posso ter a opinião pessoal de que a inspecção quando veio cá a esta
câmara não foi por acaso. Quando levantou estes problemas não foi por acaso, que a gente sabe
como os poderes, às vezes, se influenciam. Mas posso estar a fazer juízos de valor errados.
Quero terminar por dizer que o adiamento desta votação não vai adiantar muito, porque a gente
depois acaba por ter a mesma votação daqui por quinze dias ou três semanas. Estou totalmente
de acordo com o que o Eng.º Pires disse, de que é necessário fazer a revisão do PDM, e façamos
votos para que ele não seja tão condicionado como foi na outra vez. Independentemente do
técnico que elaborou, eu fiquei sempre com a sensação de que houve alguns interesses que se
movimentaram para levar a água ao seu moinho. Porque, ali a arquitecta Cristina Leitão está a
fazer mea culpa em relação a algumas opões de projecto que teve, mas isto é assim, quem
trabalha nisto está sempre sujeito a isso. Eu cada vez que olho para aquele edifício, é um dos
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edifícios mais escandalosos que nós temos em Peniche, na Avenida do Mar, todas as críticas
fáceis são injustas, aquilo foi uma aberração na altura, e ela foi feita.»

Cristina Leitão (PSD):
Interrompeu, dizendo:
«E é.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Continuou a sua intervenção:
«E é. E um dia, se calhar, terá mesmo de ser deitado abaixo. Terminei!»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu parece-me que nós estamos aqui, precisamente, para dar a nossa opinião sobre o

que nos vem à mesa. E foi nesse sentido, não só como deputado municipal mas também
aproveitando a formação que tenho como jurista, que dei a minha opinião, ainda assim, dizendo
que devia ser feito um esforço para aceitar que isto são clarificações técnicas. Mas, pegando nas
suas palavras, o senhor Presidente de Junta disse que há aqui umas regras que não havia, e é
precisamente essa que é questão, eu até apontei. Foi essa a questão que eu levantei, e foi
simplesmente a questão de concordar com o que o Eng.º Pires disse, tenho dúvidas, o que não
quer dizer que se invalide de que são boas soluções tecnicamente. Se há opções políticas que em
vez de serem enquadráveis numa correcção de erro material, opções políticas de planeamento,
deveriam ser enquadráveis numa revisão do PDM, eu acho que sim, mas isso não quer dizer que
eu vá inviabilizar as propostas.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Posta esta exposição do Eng.º Pires, sobre o que se pretende fazer, eu compreendo a

posição do senhor Presidente da Câmara, que fica um bocado alterado com estas situações,
quando as pessoas interrogam o que vem à mesa. E vem sempre da mesma maneira. Isto é:
Tomem lá, porque temos que nos despachar, porque temos que decidir. E parece que, embora as
pessoas entendam o contrário, a composição deste órgão é feita por pessoas que gostam de
conhecer as situações e também estudar as situações que são apresentadas. Isso incomoda certas
pessoas, que é quando as pessoas pensam, reflectem sobre os assuntos que lhe são postos e
criticam, no sentido de ver as suas dúvidas esclarecidas. Porque estas situações não são só
importantes para o senhor Presidente, são para todos. Estamos a decidir algo que é importante,
pelos vistos, e essa importância deve ser debatida. O processo não entrou ontem no tribunal,
porque é que isto já não veio a nós mais cedo? Porque é que tem que ser feito desta maneira? E
isto é repetido, e vamos continuar sempre no mesmo dilema senhor Presidente, e as coisas vêm
em cima da hora, e depois as pessoas querem abordar os temas, e depois não há tempo, mas
temos que ter paciência, ouvir, e vamos todos a bom porto, certamente, nem que seja 50 minutos,
se alguém quiser os 40 minutos eu dou 50. Em democracia ninguém me tira a palavra, por isso o
deputado que não se preocupe com os minutos.

«Agora, quanto à questão que está em causa, eu queria fazer uma pergunta que é esta:
Se isto são meras interpretações, clarificações, qual é o receio se estamos num passado, não sei
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de quantos anos, todos a ter a mesma interpretação e só há uma pessoa que nos dá uma
interpretação completamente oposta? Porquê todo este receio? Porque, pelos vistos, até o
Ministério Público não aceita algumas interpretações dessa pessoa.

«Segundo: Esta pergunta queria que fosse bem respondida, porque eu também não
conheço o parecer da jurista e eu confio no parecer, sempre ouvi dizer que os pareceres são
dados de acordo com quem nos manda. Agora, estas alterações que estão a ser agora feitas,
principalmente aquela que pode ser mais prejudicial e que vai clarificar toda essa situação com o
artigo 27.º, eu pergunto se retroagem? Porque há o dilema das tantas obras já feitas, de tantos
processos já feitos. Agora, eu pergunto, se isso também está clarificado no parecer, se alterarmos
um regulamento, uma lei, hoje, vai criar uma situação que é todas as anteriores que eram ilegais
hoje, amanhã passam a ser todas legais. E isso é importante saber, porque se calhar não há
necessidade desta alteração em cima do joelho, não é? Agora, para criar uma situação de
esclarecimento, eu vejo que aqui há dois tipos de situação que estamos aqui a tomar em conta:
Uma é alterações completas dos artigos, e isso também partilho da mesma opinião, não é
clarificação nenhuma. Uma alteração quase completa de um artigo que o que faz é dizer não se
constrói até uma altura, passa-se a construir até outra. Isso não é clarificação! É alterar o
pressuposto e o fim que tem essa lei. Eu compreendo os técnicos, os técnicos quando se dirigem
à Câmara querem fazer dez andares. Se puderem fazer dez fazem-nos, não é? Agora,
actualmente, o que pode acontecer é que, se calhar, não é aquilo que se pretende. Agora, isto
também devia ser feito num prisma global, que é saber se estas alterações à cércea modal ou não,
também vai desvirtuar o panorama existente, principalmente na zona mais histórica, porque se
vamos ter prédios muito mais altos do que os que estão, deixa de haver zona histórica, porque o
típico desta zona era aquelas casas mais antigas, com um andar, agora poderão passar a ter todas
três andares, porque há umas que apareceram lá no meio com três andares. Esse é um ponto
importante que eu gostava de saber.

«Outra pergunta, eu também queria que me esclarecesse, que é na questão do artigo
12.º, do ponto 3.6, na questão dos espaços contíguos, e gostava de dizer que havia determinadas
construções já feitas, no espaço urbanizável e não eram contíguas ao espaço da malha urbana o
que está posto aí é só aos 25 metros, a partir de agora passa a ser com uma área de 25 metros, eu
pergunto: Então se houver um terreno no meio, aquele que delimita a zona urbana e depois há
um terreno de intervalo para aquele que já está construído na zona a urbanizar, se esse construir,
o limite já não passa a ser esse que foi construído, mas o outro que estava mais à frente? É o
seguinte: Estava a dizer da malha urbana, se não fosse contíguo, já não se poderia construir,
embora houvesse casas já lá feitas, correcto? Havendo um espaço e se esse espaço for contíguo à
zona urbana, vai colmatar essa diferença que existia anteriormente, não é? Tenho um aqui já
construído, tenho a malha urbana aqui, se eu construir aqui o limite urbano passa mais à frente,
correcto? Era esse ponto que eu queria saber, se depois esse problema do contíguo não fica
claro.»

Director do DPGU, José Pires:
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à retroactividade, isso está claro, nem foi pedido parecer nesse aspecto,

porque não há retroactividade nenhuma. A questão que se põe é como é que se faz a gestão
urbanística agora e de futuro. Sendo certo que, desde 1995, a interpretação foi sempre a mesma.
Portanto, a questão da Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, e posso dizer que a Dr.ª Fernanda Paula
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Oliveira é considerada, por muita gente, a pessoa mais habilitada em direito do urbanismo em
Portugal. Existe meia dúzia de pessoas muito habilitadas em direito do urbanismo e a Dr.ª
Fernanda Paula Oliveira é ouvida por toda a gente. Há, de facto, uma interpretação que ela e a
Escola de Coimbra têm, não só para Peniche, mas isto está a acontecer no Porto, está a acontecer
em Santo Tirso, está a acontecer numa série de locais, ela própria é membro de uma assembleia
municipal.

«A questão que a Dr.ª Fernanda Paula Oliveira põe é o seguinte: O RJIT quando foi
alterado foi para dar mais autonomia às Câmaras e o que ela entende e que a Escola de Coimbra
entende - é mais a Escola de Coimbra, mas a generalidade de juristas do direito do urbanismo
entendem - é que as práticas que foram seguidas e as interpretações que foram seguidas, durante
anos, os Municípios têm o direito de as clarificar, e têm o direito de as aplicar. Não foi por acaso
que tivemos 116 casos iguais, seguidos da mesma maneira, e não tivemos nenhum de outra
maneira. Portanto, não é uma questão de construir mais alto ou construir mais baixo, é uma
questão de interpretar o que está no PDM, e aquilo que está no PDM, como foi interpretado até
agora, foi aquilo que se fez.

«A questão da cércea modal não é fazer mais dois pisos, nem três pisos, nem quatro
pisos, a cércea modal é a questão mais frequente numa rua entre duas transversais. O facto de lá
ter uma coisa qualquer com dez pisos ou oito pisos, feito assim de qualquer maneira ou
permitido de qualquer maneira, não faz cércea modal, o que faz cércea modal é o resto. Isso não
tem a ver com retroactividade da lei. O primeiro benefício que pode haver é a Câmara saber
como é que pode fazer gestão urbanística, como é que pode responder ao senhor fulano tal e ao
senhor fulano tal, que me disseram: “Olha, aquele pode fazer e eu agora, ao lado, não posso!”
Portanto, esse é que é o problema, e isso custa muito.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Independentemente de poder concordar que há matérias que necessitariam de muito

mais tempo para discutir, retenho aqui três ou quatro questões que me parecem importantes e que
foram produzidas pelas pessoas que têm mais formação nesta área:

«Primeiro: Que concordam com as alterações e que elas são facilitadoras das
intervenções urbanísticas futuras. Não estou grandemente preocupado com o que está em
tribunal, porque isso o tribunal julgará.

«Por outro lado, também subescrevo e subescrevemos todos, a ideia de que isto não
invalida a necessidade de revisão do PDM, ela tem que acontecer, e tem que acontecer nos
moldes que salvaguardem todo o processo de alterações que for necessário fazer.

«E em terceiro lugar, subescrevo a ideia, e faço fé, faço confiança, no parecer da Dr.ª
Fernanda Paula Oliveira, que é uma especialista neste domínio.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia deliberou homologar a
alteração (correcção) de disposições regulamentares do Plano Director Municipal de Peniche,
nomeadamente aos artigos 11.º, 12.º e 27.º, aprovada pela Câmara Municipal, em 31 de Maio de
2011, por maioria, com vinte e um votos a favor, dos membros da CDU e do PS e do senhor
António Salvador (PSD) e da senhora Cristina Leitão (PSD), e seis abstetenções, dos restantes
membros do PSD. (M-Doc1)
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Foi presente a seguinte declaração de voto:

«Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata sobre a
alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal

Os Deputados Municipais do Partido Social Democrata abaixo assinados, analisada a
proposta da Câmara Municipal e ouvidos os esclarecimentos técnicos do Município, abstiveram-
-‐se na votação da proposta de alteração do Regulamento do Plano Director Municipal e querem
destacar as seguintes circunstâncias:

 A atitude do Presidente da Câmara Municipal, António José Correia, durante a
discussão deste ponto da ordem de trabalhos foi profundamente inadequada e demonstrou uma
enorme falta de respeito pela Assembleia Municipal, pelo seu Presidente e pelos seus Membros.

 A Assembleia Municipal é um espaço nobre de discussão dos assuntos do Concelho
e não tem de ser confrontada com a intolerância do Presidente António José Correia pelas
opiniões dos Membros da Assembleia, sobretudo quando estão em causa assuntos estruturantes
para o Concelho.

 O Grupo Municipal do PSD quer destacar, por outro lado, a clareza e a objectividade
da exposição do Eng.º José Pires, que em muito contribuiu para esclarecer algumas dúvidas
latentes.

 Por princípio, o PSD Peniche entende que as alterações ao Regulamento do PDM
não devem ser fruto de acontecimentos ou projectos furtivos, nem de processos judiciais em
curso, por mais razão que assista, nos casos concretos, aos munícipes, ao Município, aos autarcas
e aos técnicos.

 Das alterações em concreto, a primeira parece objectivamente enquadrar‐se numa
correcção de incongruências.

 Com o devido respeito por opiniões divergentes, duvidamos que as 2 alterações
restantes o possam ser, uma vez que no nosso entendimento vêm acompanhadas de novas
normas, não anteriormente previstas no PDM.

 Muito embora sejam semelhantes às normas que lá existem e embora reconheçamos
que podem ajudar o trabalho dos técnicos e resolver situações que anteriormente geravam
dúvidas, consideramos que se tratam efectivamente de novas normas.

 Entendemos ser necessário um rigor e uma exigência extraordinários no tratamento
das matérias de planeamento, pela implicação que têm nas vidas das pessoas. Julgamos não
terem sido observados todos estes cuidados, na medida em que se introduzem alterações ao
Plano que deveriam ser objecto de mais discussão. Por estas razões, os Deputados Municipais
abaixo assinados, abstêm-se na votação da proposta de alteração do Regulamento do Plano
Director Municipal apresentada pela Câmara Municipal de Peniche.

Peniche, 17 de Junho de 2011.
Carlos Santana, José Leitão, Ademar Vala Marques, Anna Clara Rodrigues, Paulo

Balau, Rui Maia Santos.» [sic]

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE SEJA
DECLARADO O INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DE UMA UNIDADE AUTÓN OMA DE
GÁS:

Dado o adiantado da hora e a previsível demora na discussão deste ponto, a Assembleia
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Municipal deliberou, por unanimidade, retirá-lo da ordem do dia e colocá- -lo na ordem do dia
da reunião extraordinária que se realizará no dia 1 de Julho de 2011.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO , SITA NA
RUA DA CRU Z DAS ALMAS , EM PENICHE:

A Assembleia passou à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, referente à
proposta da Câmara Municipal para desafectação do domínio público e sua integração no
domínio privado do Município, nos termos da alínea b do n.º 4 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, de uma parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 77,87 m2,
sita na Rua da Cruz das Almas, freguesia de Conceição, na cidade de Peniche, e que confronta
do norte com Rua da Cruz das Almas e Construções Vila Maria, L.da, do sul com Município de
Peniche, do nascente com Construções Vila Maria, L.da e do poente com Rua da Cruz das Almas.

Não se registou qualquer intervenção.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi a parcela de terreno
supramencionada considerada desafectada do domínio público e integrada no domínio privado
do Município, por unanimidade.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO DOS ENCARGOS R ELATIV OS AO FORNECIM ENTO
DE COMBUSTÍVEIS E  A ASSUMPÇÃO DA SUA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO PARA
2012:

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

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia Municipal deliberou, por
unanimidade, autorizar a repartição dos encargos relativos ao fornecimento de combustíveis, por
mais um ano económico, nos termos do n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e a assumpção da sua inclusão no Orçamento para 2012.

Foi presente a seguinte declaração de voto:

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

repartição dos encargos relativos ao fornecimento de combustíveis e a assumpção da sua
inclusão no Orçamento para 2012

Subscritor: Deputados Tiago Gonçalves (PS), João Gomes (PS), Natália Colaço Rocha
(PS) e Vítor Mamede (PS)

Apesar de ter votado favoravelmente a proposta da Câmara Municipal, os deputados
municipais eleitos nas listas do Partido Socialista entendem deixar claro a seguinte posição:
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1. Não é a primeira vez que o executivo municipal submete à consideração da
Assembleia Municipal a deliberação de assuntos urgentes, possibilidade que legalmente se
encontra consagrada;

2. Todavia, a deliberação do órgão executivo data de 14 de Junho para ser apreciada
na Assembleia Municipal de 17 de Junho, tendo a documentação para o efeito sido distribuída
aos deputados municipais apenas a 16 de Junho às 20 horas e 49 minutos, por correio
electrónico;

3. Desse modo, não houve lugar ao atempado estudo da proposta em causa, contudo,
em boa-fé, entendemos os argumentos de “enorme atraso no desfecho deste processo”, o facto de
se encontrarem “esgotadas todas as possibilidades de aquisição de combustível nos termos
legais” – o que nos preocupa que tal situação chegue a esse ponto – e “a necessidade imperiosa
de gasóleo para garantir” a actividade dos serviços municipais, na expectativa que tais situações
não se voltem a repetir.

Paços do Município de Peniche, 1 de Julho de 2011.
OS DEPUTADOS MUNICIPAIS DO PS.» [sic]

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 duas horas e quinze minutos do dia dezoito de Junho, o senhor Presidente da
Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, 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.


