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ATA  N.º  3/2012 

 

A T A  D A  P R I M E I R A  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  

D E  A B R I L  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   2 6   D E   A B R I L   D E   2 0 1 2 :  

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e doze, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Rogério 

Manuel Dias Cação (CDU) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente 

Presidente e Primeiro Secretário 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), Silvino 

Doirado Conceição João (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de 

Ajuda, Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, e os senhores 

Anabela Correia Dias (PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares 

Varão (CDU), Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), 

José António Bombas Amador (CDU), João Manuel Jesus Gomes (PS), Mariana da 

Conceição Santos Rocha (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), 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), Álvaro André Paiva Amador (CDU), João Manuel Gonçalves Bento 

Pinto (CDU) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) reuniu-se, ordinariamente, 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 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. 

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

Município de Peniche do exercício de 2011. 

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

Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais, para 

2012, do Município de Peniche. 

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

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do exercício de 2011. 

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa, para 2012, dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. 

6. Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 

da assunção de compromissos plurianuais assumidos após a publicação da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º. 
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7. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais, a assumir pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 2012. 

8. Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 

da assunção de compromissos plurianuais assumidos após a publicação da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, nos 

termos do n.º 1 do artigo 6.º. 

9. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais, a assumir pelos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 

2012. 

10. Apreciação das declarações do Presidente da Câmara Municipal, 

emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: compromissos 

plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, do Município de Peniche, existentes 

a 31 de dezembro de 2011. 

11. Apreciação das declarações do Presidente da Câmara Municipal, 

enquanto Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Águas e Saneamento, emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro: compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, dos 

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, existentes a 31 de dezembro de 2011. 

12. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal 

para abertura de procedimentos concursais para o recrutamento de pessoal a tempo 

determinado e indeterminado, nos termos da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

(LOE para 2012). 

 

A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e dois dos vinte e sete membros que 

compõe a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceram no decurso da reunião, após a votação das atas, e passaram de 

imediato a participar nos trabalhos os senhores Mariana Rocha (CDU), Anna Rodrigues 

(PSD), Paulo Balau (PSD) e Filipe Sales (PSD). 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), João 

Manuel Gonçalves Bento Pinto (CDU) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD)  

encontravam-se a substituir os senhores Carlos Alberto Lourenço de Almeida (CDU), 

Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), Sérgio Miguel Franco 

Martins Leandro (CDU) e Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 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. Os 

senhores Maria Estrela Maia de Paiva das Neves (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de 

Oliveira (CDU), Rui Pedro Maia dos Santos (PSD) e Anabela Soares (PSD), por serem os 

membros que se seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 
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Não compareceram à reunião os senhores José Joaquim Franco Antunes (CDU), 

tendo a Mesa informado que havia considerado as faltas justificadas, nos termos da 

alínea j) do n.º 1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira 

Sousa Correia Santos (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), Francisco Manuel Pinto da 

França Salvador (PSD) e Suzete Silva Costa Laranjeira (PS). 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 

ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 

Foram presentes as atas n.os 5 e 6/2011, das reuniões realizadas nos dias 1 de 

julho e 30 de setembro de 2011, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por o 

respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia 

Municipal. 

 

Postas à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 

 

Ata n.º 5/2011 – Aprovada, por maioria, com vinte e um votos a favor e uma 

abstenção, do senhor Álvaro Amador (CDU). 

Ata n.º 6/2011 – Aprovada, por maioria, com vinte e um votos a favor e uma 

abstenção, do senhor Álvaro Amador (CDU). 

 

EXPEDIENTE :  

 

O Presidente da Mesa deu conhecimento 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- Exposição/abaixo-assinado, apresentada pela senhora D. Ana Margarida 

Machado, relativa a diversos problemas relacionados com a ilha do Baleal;  

2- Resolução do Conselho Diretivo da ANMP, relativa à Proposta de Lei n.º 

44/XII - Reorganização Administrativa Territorial Autárquica; 

3- Ofício, datado de 27 de fevereiro de 21012, do Município de Alcobaça, remetendo 
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cópia da moção aprovada pela Câmara Municipal de Alcobaça, relativa ao Hospital 

Bernardino Lopes de Oliveira; 

4- Ofício, datado de 10 de fevereiro de 2012, do Município de Bombarral, remetendo 

cópia da moção aprovada pela respetiva Assembleia Municipal, relativa aos Serviços de 

Urgência do Hospital de Caldas da Rainha; 

5- Ofício n.º 8/2012, datado de 5 de março de 2012, da Associação Desportiva e 

Recreativa de Casal Moinho, dando conhecimento do programa das comemorações do 

38.º aniversário do 25 de abril de 1974; 

6- Carta, datada de 16 de março de 2012, da AMAP, relativo ao hospital de 

Peniche; 

7- Ofício n.º 218/2012, datado 16 de março de 2012, da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, informando da realização da Assembleia Intermunicipal da 

Oeste CIM, no dia 30 de abril de 2012; 

8- Ofício, datado de 10 de abril de 2012, da Inspeção-Geral da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, informando de que teve início, no 

dia 5 de abril, a ação de inspeção ao cumprimento do POOC Alcobaça-Mafra, no troço 

entre o limite norte do concelho de Óbidos e o limite sul do concelho da Lourinhã; 

9- Exemplar n.º XXVIII – março 2012, do jornal Voz das Misericórdias. 

 

Não se registou qualquer intervenção. 

 

MOÇÕES ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU 

PESAR :  

 

A Assembleia passou ao ponto em apreço, tendo usado da palavra o senhor 

José Amador (CDU), que leu duas saudações, cujos textos a seguir se reproduzem: 

 

«Saudação ao 38.º aniversário do 25 de abril - Dar a voz aos valores de abril 

Dar a voz aos valores de abril 

Comemoramos mais um aniversário do dia da Liberdade num tempo marcado pela 

intensificação da furiosa ofensiva contra abril e as suas conquistas. 

Comemorando abril celebramos a ação determinante da aliança dos militares 

revolucionários e do movimento operário e popular, força motriz dos avanços revolucionários e 

das conquistas, políticas, sociais, culturais, civilizacionais alcançadas – e, de entre os militares, 

lembramos uma das figuras maiores de todo o processo: aquele que foi até hoje o único primeiro-

ministro totalmente identificado com os interesses dos trabalhadores do povo e do país: o 

companheiro Vasco. 

- A revolução de abril foi o momento mais luminosos da história de Portugal. 

Tempo de alegria coletiva, de povo nas ruas a despedaçar algemas e mordaças, a 

conquistar a liberdade, exercendo-a e conferindo-lhe o seu verdadeiro e amplo significado, 
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juntando-lhe os direitos que a distinguem da falsa liberdade burguesa. Tempo de afirmação 

entusiástica e consciente da defesa do interesse nacional – que é o interesse dos trabalhadores e do 

povo no quadro da independência e da soberania de Portugal. Tempo de início da construção de 

um tempo novo, de justiça social, de direitos humanos reconhecidos, de paz e solidariedade com 

todos os países e povos do mundo. Tempo da construção da mais avançada democracia alguma 

vez existente em Portugal: uma democracia económica, social, política, cultural e com 

determinante componente participativa que viria a ser consagrada na constituição de abril 

aprovada em 2 de abril de 1976. 

A revolução de abril foi liberdade; foi direito ao trabalho com direitos; foi direito à saúde; 

direito ao ensino, direito à segurança social, foi a experiência histórica da terra entregue a quem a 

trabalha e dos sectores estratégicos fundamentais da economia colocados ao serviço do povo e do 

país; foi a construção do poder local democrático – uma das mais belas conquistas de abril neste 

momento ameaçadas pelo Governo; foi o fim da guerra colonial, libertando outros povos do jugo 

colonial e simultaneamente libertando Portugal; foi o fim do isolamento internacional do nosso 

país. 

É por isto tudo que os valores da revolução dos cravos estarão sempre presentes no 

futuro de Portugal. 

José Amador – Bancada da CDU.» [sic] 

 

«Saudação ao 1.º de maio de 2012 

A este dia estão intimamente ligados muitas das maiores e mais exaltantes jornadas e 

movimentações de luta da classe operária, que com sofrimento, coragem e determinação 

demonstrou claramente o quanto é capaz a vontade coletiva dos trabalhadores para melhorar as 

suas condições de vida e de trabalho. Vencer injustiças e desigualdades sociais, mudar 

mentalidades, transformar as sociedades e por fim a exploração do Homem Pelo Homem. 

De tal modo, que em 1889 os representantes dos movimentos Socialistas de diversos 

países se reúnem em Paris e resolvem internacionalizar o 1.º de maio, declarando-o dia de luta do 

proletariado pela jornada de oito horas, e marcando para o 1.º de maio seguinte “1890” 

manifestações simultâneas em todos os países. 

Nascia assim há 122 anos o Dia Internacional do Trabalhador e estava dado um novo e 

importante passo na luta do trabalho contra o capital. 

Os trabalhadores não esquecem as lutas do 1.º de maio de 1962, nas quais se 

empenharam mais de 150 mil trabalhadores agrícolas do Sul, Ribatejo e Alentejo, acabem por 

impor o reconhecimento das 8 horas de trabalho diário pondo termo ao feudal sol-a-sol. 

Assinalaram-se ainda importantes manifestações nos 1.º de maio que se registaram até 1973 e 

que criaram as condições que viriam a tronar possível a vitoriosas madrugada libertadora do 25 

de abril desencadeada pelo glorioso movimento das Forças Armadas. 

Apenas 6 dias após a manhã da Liberdade o Povo Português comemorou o mais 

espantosos 1.º de maio organizado pela Inter-Sindical Nacional criada em 1970, era a alefgria 

incontida de um povo que enterrava 48 anos de terror, miséria e obscurantismo. Era a 
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consagração popular do 25 de ABRIL. 

Pela 1.ª vez dando satisfação a uma reivindicação da Inter-Sindical Nacional, o 1.º de 

maio era consagrado Feriado Nacional. 

E assim chegados a 2012 com avanços e recuos em que o Governo PSD-CDS não 

respeita os valores de abril, por isso vamos fazer deste 1.º de maio uma grande jornada de Luta e 

de unidade contra esta política. 

Por isso reivindicamos a dinamização da economia; 

Emprego com direitos e combate a precariedade; 

Incentivo à procura interna e a dinamização da contratação coletiva; 

Reivindicamos o esforço da Proteção Social na situação de desemprego e o aumento de 

todas as pensões mínimas. 

Com unidade e luta os trabalhadores Portugueses contra a diminuição dos salários, o 

corte dos subsídios de Nata! e Férias, o brutal e encapotado aumento direto dos preços dos 

produtos e serviços de maior consumo, aumentos dos impostos, redução da proteção Social e a 

diminuição da oferta de serviços públicos a preços sociais, traduzem-se numa radical quebra de 

poder de compra dos trabalhadores desempregados, reformados, pensionistas e de outras camadas 

da população. 

A política do PSD-CDS provoca a recessão e aumento do desemprego que atinge mais de 

1,2 milhões de trabalhadores, cerca de metade sem subsídio ou proteção, dos quais 35% são 

jovens. 

Pela defesa da democracia e das liberdades; 

Por um Portugal com Futuro; 

Viva o 1.º de maio 

Vivam os trabalhadores 

José Amador - bancada CDU» [sic] 

 

OUTROS ASSUNTOS DE IN TERESSE PARA A AUTAR QUIA :  

 

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 

Distribuiu algumas fotografias da localidade de Consolação, na freguesia de 

Atouguia da Baleia, pela Mesa, pelas três bancadas políticas da Assembleia Municipal e 

pela Câmara Municipal. Referiu que a localidade de Consolação precisa de uma grande 

intervenção ao nível de ajardinamentos, designadamente a poda das árvores da 

Avenida do Golfe. Informou que, há cerca de cinco meses, enviou um ofício à Câmara 

Municipal a dar conhecimento da situação, mas que nada foi feito, estando a Junta de 

Freguesia disponível, como sempre, para ajudar na resolução do problema. Convidou 
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todos os autarcas do Município a fazerem uma visita à Consolação.  

Felicitou a Câmara Municipal pelo arranjo do acesso à praia dos Frades, em São 

Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia. Reconheceu a dificuldade na obtenção de 

autorizações para se poder intervir no domínio público marítimo, nomeadamente 

naquele local. Recordou que existem outros espaços da costa que também estão a 

precisar de intervenções urgentes, nomeadamente no Porto da Freira, junto à praia da 

Consolação, onde os acessos estão completamente degradados e a precisar de uma 

intervenção urgente. Acrescentou que a Junta de Freguesia está disponível para 

colaborar na dignificação dos acessos que referiu. 

Disse que o terreno onde se realiza a feira mensal da Bufarda precisa de uma 

intervenção urgente, pois não reúne as condições mínimas para o funcionamento de 

uma feira, e o Centro Social da Bufarda, entidade que organiza a feira, precisa da verba 

que arrecada com o arrendamento do terrado para fazer face às suas despesas. Lembrou 

que, não obstante ser um terreno privado, existe a promessa da Câmara Municipal em 

colaborar na dignificação daquele espaço. 

Referiu que a freguesia de Atouguia da Baleia tem algumas estradas e caminhos 

com o piso em muito mau estado de conservação e, uma vez que a Câmara Municipal 

não tem disponibilizado matérias de construção, solicitou a disponibilização de alcatrão 

e tout-venant, para minimizar algumas situações. 

Perguntou se a Câmara Municipal está a elaborar algum plano para pagar à 

Freguesia de Atouguia da Baleia os subsídios que já foram concedidos, mas que ainda 

não foram pagos. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Começou por dizer que registava a forma que o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia encontrou para entregar correspondência à Câmara, 

sendo um caminho político legitimamente escolhido e, por isso, respeitável. 

Relativamente às situações da localidade de Consolação, disse que se trata de 

dois tipos de intervenções, o corte de árvores por parte de um particular, para que estas 

não impeçam a fruição da via pública, e o arranjo de alguns espaços verdes resultantes 

de operações de loteamento. Informou que o proprietário das árvores já foi notificado 

para proceder ao seu desbaste e que tem havido algumas intervenções nos espaços 

ajardinados, indo o Município realizando outras intervenções dentro da sua escala de 

prioridades. 

Agradeceu o registo efetuado quanto ao acesso à praia dos Frades e informou 

que a obra está praticamente concluída. Quanto aos acessos junto à praia da 

Consolação, informou que o Município entende que uma escada que existe no local 

pode ser corrigida e melhorada e a ARH do Tejo tem um entendimento diferente, 

pretendendo anular a escada, tendo em conta a erosão progressiva que o litoral tem 

vindo a sofrer. Acrescentou que tem estado a trabalhar no sentido de tentar encontrar a 
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melhor solução, sendo que só haverá uma intervenção se se conseguir justificar e 

mostrar que é possível e que a obra, uma vez efetuada, mantém condições de 

segurança. 

Relativamente ao terreno onde se realiza a feira mensal da Bufarda, reconheceu 

que o Centro Social da Bufarda desenvolve, de facto, uma atividade social 

importantíssima e tem uma dívida enorme por pagar, contraída para realizar algumas 

obras. Disse que a Câmara Municipal tem colaborado com o Centro Social, sempre que 

lhe é possível, e assumiu que pretende concretizar a cooperação do Município na 

intervenção a realizar no espaço da feira. 

Disse que as intervenções, a realizar nas estradas e caminhos do concelho, serão 

feitas de acordo com disponibilidades do Município. Informou que o Departamento de 

Obras Municipais iniciou, recentemente, uma intervenção significativa na Rua de Baixo, 

no Lugar da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, que irá afetar, durante algum 

tempo, os recursos humanos disponíveis.  

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Sobre os pagamentos à Freguesia de Atouguia da Baleia, disse que, neste 

momento, o Município continua a processar todos os compromissos que assumiu com 

as juntas de freguesia do concelho através dos protocolos celebrados, o que tem 

conduzido a um elevadíssimo esforço financeiro, para poder assegurar essa 

regularização ao longo de todos os meses, como é do conhecimento de todos os 

presidentes de junta. Lembrou que a conjuntura económica que se vive e que se tem 

arrastado, ao longo de anos, tem dificultado, como tem sido referido em sucessivas 

sessões da Assembleia Municipal, a regularização de compromissos assumidos. 

Informou que as solicitações que foram referenciadas pelo senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Atouguia da Baleia estão definidas e organizadas, mas que as condições 

económicas do Município para poder regularizá-las estão cada vez mais complicadas, 

tendo em conta os progressivos ataques às receitas municipais, que dificultam o 

cumprimento das responsabilidades do Município. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 

Esclareceu que, ao entregar as fotografias da localidade de Consolação, não 

pretendia apenas dar conhecimento da situação, mas que pretendia, também, que o 

senhor Presidente da Câmara marcasse uma visita ao local.  

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que conhece a situação, que não necessita de fazer visitas a situações que 

conhece e que os assuntos estão a ser tratados, dentro do quadro de funcionamento 

normal do Município. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 

Disse que pensava que o senhor Presidente da Câmara não tivesse 

conhecimento das situações retratadas nos documentos que entregou. Considerou que o 

facto de haver conhecimento agrava mais a situação, porque nada tem sido feito. 

Terminou dizendo que estava equivocado, porque pensava que a Câmara Municipal 

não tinha conhecimento da situação, e pediu desculpa pelo equívoco. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que percebe o espetáculo político que o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia pretende dar. Acrescentou que não recebeu nada, 

relativamente à outra parte da Consolação, que está disponível para ter conhecimento 

de todas as situações existentes no concelho e que o Município irá resolvê-las dentro do 

quadro da disponibilização de recursos existente. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 

Frisou que o convite para visitar a localidade de Consolação fica feito a quem 

quiser aceitá-lo. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara: 

- Se a Câmara Municipal foi ouvida e se concordou ou não com a proposta da 

Direção-Regional de Educação para a criação de um mega agrupamento de escolas em 

Peniche. 

- Para quando a aplicação integral do Regulamento da Venda Ambulante do 

Município de Peniche. 

- Qual o ponto de situação do acampamento de cidadãos de etnia cigana, 

existente na Fonte Boa, em Peniche. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Relativamente à questão da venda ambulante, disse que tem havido 

intervenção policial e que irá insistir junto da PSP para que faça a fiscalização e que 

informe das medidas que desenvolveu.  

Quanto à questão do acampamento de cidadãos de etnia cigana, lembrou que é 

uma situação que está instalada há vários anos. Informou que o Município tem 

acompanhado a situação, para evitar que a população ali existente aumente e passe 

para além das famílias que foram inicialmente identificadas, e que tem havido 

intervenção sempre que há algum indício de nova construção no local. 
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Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Respondendo à questão sobre o mega agrupamento de escolas de Peniche, disse 

que, em tempos, houve uma reunião, com o senhor Diretor-Regional de Educação, onde 

esta matéria foi abordada, tendo ficado claro que a Câmara Municipal nunca tomaria 

uma posição sem ouvir todas as partes envolvidas, nomeadamente a comunidade 

educativa. 

Acrescentou que, posteriormente, houve nova reunião, com o Diretor-Regional 

Adjunto, senhor Luís Dias, tendo sido apresentada uma proposta que visava a criação 

do mega agrupamento que incluiria toda a comunidade educativa da cidade de 

Peniche, atualmente distribuída pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e Escola Secundária de Peniche, ficando o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia com a comunidade educativa das 

freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei. O senhor Diretor-Regional 

Adjunto foi informado que o Pelouro da Educação só apresentaria uma proposta de 

pronúncia à Câmara Municipal depois de ouvida a comunidade educativa e o Conselho 

Municipal de Educação. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que, relativamente à troca de palavras entre o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em sua 

opinião, o senhor Presidente da Junta de Freguesia fez o que lhe compete fazer na 

Assembleia Municipal e para que foi mandatado pelos eleitores que o elegeram por 

esmagadora maioria. Acrescentou que lhe parece que o facto do senhor Presidente da 

Junta de Freguesia apresentar, legitimamente, os anseios da população da localidade de 

Consolação, que com ele contacta, não tem nada de mais. 

Referiu que considera que a abordagem ao assunto foi feita da forma mais 

correta possível, uma vez que as fotografias não foram só entregues aos membros da 

Assembleia Municipal, mas também aos membros da Câmara Municipal. E, portanto, 

não concorda com a insinuação do senhor Presidente da Câmara de que era uma 

maneira nova e esquisita de se apresentarem assuntos.  

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara porque se reúne uma assembleia 

municipal quando um presidente de junta de freguesia, de forma legítima, legal e 

democrática apresenta questões, convida o presidente da câmara para ir a um local da 

sua freguesia e o presidente da câmara responde que isso é espetáculo político. Disse 

que não sabe se é uma ofensa ao senhor presidente da junta, aos membros da 

assembleia municipal ou à população.  

Afirmou que não está interessado em integrar uma assembleia municipal cujo 

objetivo é dar espetáculo político, como o senhor Presidente da Câmara disse, porque 

lhe parece que visitar, politicamente, espaços e problemas que existem no concelho, 
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mesmo que seja por mais do que uma vez, não é nada de anormal. Lembrou que 

sempre que há eleições vão todos aos mesmos sítios.  

Defendeu que se o senhor Presidente da Câmara acompanhasse o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia ao local, para ver o problema, 

até por questões de boa educação e ética, não haveria mal nenhum e não era espetáculo 

político. Sublinhou que espetáculo político é chamar espetáculo político às coisas sérias.  

Manifestou o seu desagrado pelas palavras do senhor Presidente da Câmara e 

disse ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que, com muito 

gosto, visitará a localidade de Consolação para verificar o estado de conservação e 

manutenção dos espaços públicos. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que, como o senhor Presidente da Junta de Freguesia sabe, nunca se 

recusou a deslocar-se onde era necessária a sua presença e que, ainda hoje, convidou a 

Junta de Freguesia para se deslocar a São Bernardino, para visitar as obras nos acessos à 

praia dos Frades.  

Considerou que as razões que invocou são legítimas e que não está em causa 

qualquer legitimidade da parte do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia em apresentar os assuntos. 

  

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

Disse que ouviu com muita atenção as intervenções da sessão solene de 

comemoração do dia 25 de abril de 1974, tendo registado o que disse o senhor Ademar 

Marques, em nome do PSD, sobre o esforço que fizeram, junto dos órgãos de soberania 

nacional, para, dentro da cidade de Peniche, se passar de três freguesias para uma e 

manter as três freguesias localizadas na zona rural do concelho. Solicitou ao PSD que 

faça um esforço acrescido para, junto das mesmas instâncias de poder, fortalecer a 

posição do Município na defesa do Hospital de Peniche. 

Sobre a relação dos senhores presidentes de juntas de freguesia e a Câmara 

Municipal, disse que, seguindo a lógica do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, todos teriam motivos para levar fotografias para as sessões da 

Assembleia Municipal, mas, em seu entender, só se deve recorrer à Assembleia 

Municipal depois de se tentar encontrar respostas junto dos dirigentes e do executivo 

do Município. 

Referiu que não é só à Freguesia de Atouguia da Baleia que o Município não 

está a entregar materiais de construção e que todos conhecem as dificuldades 

financeiras do país e defendeu que cada freguesia deve usar os recursos que tem 

disponíveis antes de recorrer ao Município. 

Disse que o valor de subsídios atribuídos pela Câmara Municipal a diversas 

IPSS que ainda não foi pago é muito elevado e que, não pondo em causa a nobreza dos 
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investimentos que foram feitos e a necessidade de se fazerem mais, todos os autarcas 

deveriam analisar se é lógico o Município continuar a assumir determinados 

compromissos, atendendo às dificuldades que existem neste momento. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Solicitou ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda que não duvide, 

em momento algum, do total empenho do PSD na defesa do Hospital de Peniche. 

Acrescentou que é justo que seja reconhecido que o PSD, ao longo dos anos, foi, 

provavelmente, o partido que mais se manifestou em defesa do Hospital de Peniche. 

Informou que tem tentado que os Deputados à Assembleia da República do 

PSD, eleitos por Leiria, se manifestem junto da Administração Regional de Saúde e do 

Ministério da Saúde defendendo a importância da manutenção do Hospital de Peniche, 

nomeadamente o serviço de urgências. Sublinhou que é um assunto muito delicado e 

espera poder dizer, daqui a uns tempos, que a sua intervenção surtiu algum efeito. 

Disse que concorda com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda na 

questão da capacidade do Município em assumir determinados compromissos 

financeiros. Lembrou que, quando foi apresentado o orçamento para 2012, alertou para 

o facto do Município não ter capacidade financeira para que a Câmara Municipal 

assuma mais compromissos. Sugeriu que sejam definidas prioridades, que não se 

atribua subsídios quando não se sabe quando haverá dinheiro para os pagar e que se 

reequacione determinados investimentos, como o Museu das Rendas de Bilros ou o 

Fórum Multiusos de Serra d’El-Rei, independentemente da importâncias desses 

investimento, uma vez que há muitos compromissos por pagar, nomeadamente os 

assumidos com instituições que estão a realizar obras muito importantes. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que a maior parte dos compromissos para com as IPSS foram assumidos 

há algum tempo e que, entretanto, a situação financeira se alterou, nomeadamente com 

as diminuições bruscas nas transferências do Estado para o Município. 

Reconheceu o mérito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais (PARES) e lembrou que este obrigava ao autofinanciamento de uma grande 

percentagem do investimento, havendo a necessidade de se criar uma linha de 

financiamento para que as IPSS e outras associações possam concretizar os seus 

investimentos. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que, por certo, todos os autarcas estão disponíveis para dar o seu 

contributo para se encontrar o caminho financeiro para o Município, uma vez que se 

sabe que os cortes são inevitáveis e que se tem de viver com aquilo que existe não com 

aquilo que gostaríamos que existisse, o que, naturalmente, vai levar ao corte de 
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subsídios e de investimentos e à redução de determinado tipo de despesas. 

Relativamente à pergunta que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia colocou sobre se a Câmara Municipal está a elaborar algum plano 

para pagar à Freguesia de Atouguia da Baleia os subsídios que já foram concedidos, 

mas que ainda não foram pagos, disse que o senhor Presidente da Câmara remeteu a 

questão para o vereador do Pelouro das Finanças e que o senhor Vereador acabou por 

não responder, tendo-se referido apenas às dívidas e aos cortes, mas que do plano não 

disse nada, como se ele não existisse. Lembrou que, em 30 de setembro de 2011, na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal, o senhor Presidente da Câmara disse ao 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que o Município estava 

em falta, relativamente à elaboração de um plano de pagamentos, tendo o senhor 

Vereador do Pelouro das Finanças, hoje, falado como se o plano não existisse. 

Referiu que foi publicada no jornal A Voz do Mar, no dia 13 de abril, uma carta 

aberta do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte (CHON) à 

população de Peniche, cujo título é O poder da verdade. Disse que a carta contém um 

conjunto de afirmações que o deixaram ainda mais preocupado do que já estava, 

porque existe uma comissão de acompanhamento que integra membros da Assembleia 

Municipal e a carta refere que a Câmara Municipal esteve presente num conjunto de 

reuniões, não tendo a Assembleia Municipal sido informada desse facto, o que lhe dá a 

ideia de que existe um choque de contradições e de informação entre a Câmara 

Municipal e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar. Leu a carta atrás 

referida. Sugeriu que a Assembleia Municipal solicite ao senhor Presidente do Conselho 

de Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte que venha conversar com os seus 

membros, para dissipar dúvidas e esclarecer o que se passou, se tem passado e se 

passará no Hospital de Peniche. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que esteve presente numa reunião, em agosto de 2009, onde foi afirmado 

por um responsável clínico que não havia encerramento do bloco cirúrgico do Hospital 

de Peniche. Acrescentou que subscreve integralmente a sugestão do senhor José Leitão 

e assumiu o compromisso de convidar o senhor Presidente do Conselho de 

Administração do Centro Hospital Oeste Norte a vir defender, perante as pessoas que 

estiveram presentes na reunião de agosto de 2009, o que está na carta publicada no 

jornal A Voz do Mar. 

 

José Leitão (PSD): 

Esclareceu que quando levantou a questão não pretendeu pôr em causa 

ninguém, mas entende que o que foi escrito tem de ser clarificado pelo seu autor, 

nomeadamente por ser alguém que tem altas responsabilidades no processo. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 

Disse que ficou surpreendido por o senhor José Leitão não ter estado presente 

na reunião, uma vez que é o membro da Assembleia Municipal que mais vezes falou 

sobre a questão do Hospital de Peniche, mas que cada força política escolhe quem 

entende para a representar e que a maneira como a informação é transmitida entre os 

seus membros é da responsabilidade da própria força política. 

Lembrou que uma das preocupações que foi manifestada na reunião foi a de 

que estavam a tirar materiais do bloco cirúrgico e a enviá-los para Alcobaça, tendo sido 

argumentado, pelos representantes do CHON, que alguns daqueles materiais tinham o 

prazo de validade a terminar e, para que não se estragassem, estavam a ser enviados 

para onde pudessem ser utilizados em tempo útil. 

Disse que se interrogava se o senhor José Leitão estava a duvidar se o senhor 

Presidente da Câmara estava a mentir neste processo. Afirmou que não apanhou 

ninguém de Peniche a mentir em relação a este assunto. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Informou que elaborou um documento com a descrição do que se passou na 

reunião e que, uma vez que não houve contributos contra, foi subscrito por todos os 

participantes. Disse que valeria a pena perguntar porque é que o senhor Nuno Santa 

Clara se foi embora do CHON, uma vez que ele disse, claramente, nessa reunião, que se 

iria embora do CHON se o que ele estava a dizer não tivesse seguimento. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que não esteve presente na reunião por questões pessoais, mas que se 

inteirou do que lá se passou, junto dos seus colegas de partido.  

Esclareceu que quando levanta esta questão fá-lo com a preocupação de que, 

quando alguém não está a dizer a verdade, o assunto tem de ser clarificado e defendeu 

o que senhor Presidente do Conselho de Administração do CHON tem de vir a Peniche 

clarificar a situação, para que quem de direito se possa defender, nomeadamente o 

senhor Presidente da Câmara. 

 

João Gomes (PS): 

Referiu que está de acordo com o senhor Henrique Bertino e que, de facto, os 

representantes do CHON, nessa reunião, referiram que o material estava a ser 

transferido para o Hospital de Alcobaça para não se degradar e que o Hospital de 

Peniche iria entrar em obras, tendo apresentado o projeto das obras, os orçamentos e os 

prazos. Concluiu que, nessa reunião, foram todos bem enganados, porque os 

representantes do CHON foram extremamente convincentes na apresentação que 

fizeram, o que os levou a pensar que as obras seriam para avançar, o que não aconteceu. 
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Presidente da Câmara, António José Correia: 

Relativamente à intervenção do senhor José Leitão sobre a ausência de 

planeamento na área financeira, disse que é difícil fazer uma planificação financeira 

quando o Governo, através da Portaria n.º 106/2012, de 18 e abril, introduziu mais um 

roubo inconstitucional. Informou que o próprio presidente da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses defende a inconstitucionalidade do diploma. Esclareceu que a 

portaria, publicada quase a meio do ano, vem retirar aos municípios cinco por cento da 

receita do IMI, o que para o Município de Peniche representa cerca de menos cento e 

setenta e cinco mil euros de receita. 

Sobre a questão do Hospital de Peniche disse que teve conhecimento da carta 

através do jornal A Voz do Mar. Esclareceu que esteve presente nas reuniões referidas na 

carta, assim como estiveram presentes elementos de todas as forças políticas, pelo que 

os assuntos tratados são do conhecimento de todos os partidos representados na 

Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 

Disse que se está a fechar o círculo da reorganização administrativa territorial 

autárquica e que, como presidente de junta, gostava de se pronunciar sobre este mapa 

de freguesias que vai ser alterado. Manifestou o seu reconhecimento pelas posições 

tomadas pela Associação Nacional de Freguesias em defesa da promoção e dignificação 

das freguesias, mostrando coerência com os objetivos que estiveram na génese da sua 

formação. Referiu que a defesa das freguesias na Assembleia da República e a 

realização do congresso extraordinário e de uma manifestação nacional foi a 

demonstração de um grande dinamismo e do cumprimento do papel da ANAFRE. 

Referiu que participou na manifestação nacional em defesa de uma 

reorganização administrativa participada, que se realizou no dia 31 de março, com a 

presença de mais de duzentas mil pessoas na defesa do papel insubstituível das 

freguesias junto das populações. Afirmou que o fim das freguesias de Conceição, São 

Pedro e Ajuda e a criação de uma única freguesia para o território da cidade de Peniche 

é da responsabilidade de quem aprovou e apoiou a Proposta de Lei n.º 44/2012, 

apresentada na Assembleia da República, no dia 13 de abril. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que a preocupação essencial do PSD, neste assunto, tal como reafirmou na 

sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de abril de 1974, é a 

manutenção das três freguesias da zona rural do concelho de Peniche. Lembrou que foi 

esse o acordo a que o PSD chegou com o PS e que foi essa a proposta apresentada no 

grupo de trabalho da Assembleia Municipal, para se tentar chegar a um acordo com 

todos os partidos. 

Esclareceu que o que disse na sessão solene da Assembleia Municipal 
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comemorativa do 25 de abril de 1974 foi que estava satisfeito com a atuação do PSD 

local neste assunto, porque a proposta de lei inicial previa a redução de uma das 

freguesias rurais, o que para o PSD não era aceitável. Acrescentou que acharam que 

deveriam seguir o caminho democrático, que é a Assembleia da República, porque  não 

sabiam se aquele era o texto final, uma vez que a Assembleia da República podia 

introduzir alterações, tendo, na altura, falado com os deputados do PSD eleitos por 

Leiria, e eles manifestaram abertura para propor uma alteração que subisse de três para 

quatro o número máximo de freguesias em concelhos com determinadas características, 

o que fizeram e o texto final contempla essa alteração. Clarificou que não disse que se 

devia a ele ou ao PSD local a alteração, apenas manifestou a sua satisfação pela atuação 

do PSD local e distrital e pelo resultado alcançado. 

Reconheceu o trabalho dos autarcas de todas as freguesias, particularmente das 

atuais freguesias da cidade de Peniche. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 

Afirmou que fazer um congresso ou levar duzentas mil pessoas para a rua 

também é democracia, que as manifestações populares também são democracia. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Esclareceu que não disse o contrário, mas que é na Assembleia da República, a 

casa da democracia, que as decisões têm de ser tomadas. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Relativamente à questão dos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal, disse 

que existem dois tipos de subsídios, os que são atribuídos para atividades e/ou ações 

pontuais e os que são apoios financeiros no âmbito do PARES. Lembrou que estes 

últimos foram compromissos assumidos pela Câmara Municipal para garantir que 

algumas obras se desenvolvessem e disse que não entende que haja um recuo no seu 

pagamento, lembrando que foram anunciados pela Câmara, quer na inauguração da 

Creche de Santa Maria, quer na inauguração do Centro Social de Ferrel.  

Relativamente ao Hospital de Peniche, disse tem de se fazer uma reflexão, não 

só sobre a atitude que o Conselho de Administração do CHON teve, mas sobre o nível 

da adesão das pessoas à reunião pública realizada no dia 17 de março de 2012, uma vez 

que se trata de um assunto de grande importância. Acrescentou que não se pode 

obrigar as pessoas a participar, todavia, pensa que uma maior adesão popular teria sido 

bastante importante para o conforto dos autarcas na defesa do Hospital de Peniche.  

Perguntou se a Câmara Municipal tem alguma informação sobre a instalação de 

postos de eletricidade na zona de Bolhos, nomeadamente sobre o tipo de eletricidade, se 

é de alta ou média tensão, e se isso foi acautelado, relativamente às moradias e 

habitações que existem naquela zona. 
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Disse que têm sido constantes os problemas ambientais, nomeadamente maus 

cheiros, provenientes da unidade industrial situada à entrada da cidade de Peniche e, 

sabendo que foram feitos investimentos naquela fábrica para garantir um tratamento 

adequado da sua atividade, parece-lhe importante esclarecer a origem dos problemas 

detetados nos últimos dias e ver qual é a atitude dos SMAS em relação a essa matéria. 

Esclareceu que não defende que se entre por um campo punitivo, antes por um campo 

de alguma ponderação e calma nessa avaliação, para conseguir, da parte da empresa, o 

cumprimento das regras, sem colocar em causa os postos de trabalho. 

Relativamente à Barragem de São Domingos, perguntou qual é o 

desenvolvimento do plano de segurança na água e, sobre o uso dos terrenos agrícolas 

na zona adjacente, se têm sido cumpridas ou não as limitações quanto às distâncias a 

que estão obrigados relativamente à cota de enchimento da barragem. 

Disse que o Regulamento da Venda Ambulante do Município de Peniche foi 

publicado no Diário da República, a 19 de agosto de 2010, tendo entrado em vigor 

quinze dias depois, e que o seu anexo 1 indica quais os locais onde é permitida a venda 

ambulante. Lembrou que o texto do referido anexo diz que o Mercado Abastecedor 

seria demarcado para venda ambulante, para resolução dos problemas da venda 

ambulante na Rua António da Conceição Bento e em frente ao Mercado Municipal, pelo 

que, em seu entender, a questão da venda ambulante nos dois locais atrás referidos não 

é um problema das forças de segurança. Defendeu que, em primeiro lugar, o Município 

tem de demarcar um espaço no Mercado Abastecedor, organizar a mudança dos 

vendedores e definir a sua utilização e limpeza. Frisou que não está a falar de uma 

responsabilidade fiscalizadora das autoridades policiais, que está a falar de uma ação 

que o Município ainda não desenvolveu. Perguntou quando é que a mudança a que se 

referiu se irá realizar, uma vez que, do ponto de vista regulamentar, ela está prevista, 

faltando apenas aplicá-la. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que ninguém recuou relativamente ao cumprimento dos compromissos 

assumidos no âmbito do PARES. 

Relativamente à intervenção sobre a unidade industrial situada à entrada da 

cidade de Peniche, disse que considera correta a forma como o senhor Tiago Gonçalves 

colocou a questão, ou seja, que a abordagem a este problema deve ser pensada para que 

não se coloquem em causa os postos de trabalho que, há relativamente pouco tempo, 

eram cerca de 780. Informou que tem uma reunião marcada com a empresa para análise 

das intervenções que irão ser feitas naquela unidade industrial.  

 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Informou que o Município e a EDP fizeram um levantamento das situações com 

necessidades de intervenções ao nível da média tensão, tendo sido detetadas situações 
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nas zonas da Serra d’El-Rei, Casais de Mestre Mendo, Coimbrã, Porto de Lobos, Casais 

do Baleal, Consolação, Lugar da Estrada e na cidade de Peniche. Disse que, na 

sequência desse trabalho, estão em curso investimentos que são bastante visíveis, na 

ordem de 824 mil euros, que incluem também os Bolhos. Acrescentou que estão ainda 

previstas mais intervenções em termos de média tensão, no valor de 630 mil euros, que 

começarão no final de 2012 ou no decurso do ano de 2013.  

Relativamente à questão da venda ambulante, disse que, à exceção do problema 

da zona do Mercado Municipal e da Rua António da Conceição Bento, o respetivo 

regulamento se encontra em curso. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Explicou que o Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos tem 

associado planos de emergência, que não estão ainda concluídos. Disse que o referido 

plano definiu a distância mínima de quinhentos metros a seguir ao pleno enchimento 

para as práticas agrícolas. Informou que se encontra em discussão o Plano das Ribeiras 

do Oeste e que o Município de Peniche tem participado em todas as sessões públicas e 

alertado para um conjunto de questões associadas a esse plano de ordenamento. 

 

Filipe Sales (PSD): 

Registou, com agrado, a intervenção da Câmara Municipal para resolver a 

problemática rodoviária do cruzamento das ruas Heróis do Ultramar, Dr. João de Matos 

Bilhau, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, em Peniche. Disse que, recentemente, o 

senhor vice-presidente afirmou que a semaforização daquele cruzamento é uma solução 

de experiência, o que o deixa um pouco apreensivo, porque se irão gastar mais de vinte 

mil euros numa experiência em altura de tantos cortes nas receitas do Município. 

Perguntou qual foi o parecer da Comissão Municipal de Trânsito sobre o assunto.  

Perguntou se está prevista alguma intervenção para obrigar os condutores a 

reduzirem a velocidade na Avenida do Porto de Pesca e a na Rua Cruz das Almas, em 

Peniche, nomeadamente a colocação de lombas. 

Perguntou qual o ponto de situação do processo para a instalação da unidade 

autónoma de regaseificação de gás natural liquefeito no concelho de Peniche. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Sobre o processo para a instalação da unidade autónoma de regaseificação de 

gás natural liquefeito no concelho de Peniche, informou que o pedido para que o 

equipamento seja declarado de interesse público municipal foi entregue há cerca de 

quinze dias. 

 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Disse que a intervenção do senhor Filipe Sales, sobre a semaforização de um 
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cruzamento de Peniche, foi muito redutora, porque se trata de uma solução técnica e, 

como todas as soluções técnicas, não existe a certeza se ela vingará, contudo, é sua 

pretensão que não seja provisória, mas sim definitiva. Informou que a solução que está 

a ser instalada teve o parecer favorável da Comissão Municipal de Trânsito e foi 

aprovada pela Câmara Municipal. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Sugeriu uma reflexão sobre o facto de, em trinta e dois anos, os executivos 

municipais de Peniche terem deixado seis milhões de euros de dívidas e que, em seis 

anos, a CDU contraiu mais seis milhões de euros em dívidas. Sublinhou que são os 

documentos do executivo que referem que a dívida do Município é de cerca de doze 

milhões de euros. Acrescentou que é necessário que venha um executivo para pagar as 

dívidas e não para contrair mais dívidas.  

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que o ponto de partida do raciocínio do senhor Américo Gonçalves sobre 

a dívida do Município é demasiado errado, eivando do mesmo erro todo o raciocínio 

posterior. Relembrou que o relatório que foi apresentado na sessão da Assembleia 

Municipal realizada no dia 22 de dezembro de 2005, que não foi contestado por 

nenhuma força política, dizia que, à data de 31 de outubro de 2005, a cifra total da 

dívida do Município ultrapassava os 9,16 milhões de euros. Esclareceu que esse valor 

resultava de ter sido apresentado um conjunto de parcelas que somavam 11 milhões de 

euros, às quais foram deduzidos 934 mil euros disponíveis bem como 922 mil euros de 

valores por receber. Sublinhou que, à data de outubro de 2005, no início do primeiro 

mandato da CDU, a dívida do Município não era de 6 milhões de euros, mas que 

ultrapassava os 9,16 milhões de euros, pelo que qualquer percepção do discurso que foi 

feito pelo senhor Américo Gonçalves é totalmente nula, porque o erro está todo à 

partida. 

 

José Amador (CDU): 

Disse que está preocupado com a decisão do Governo de liquidar freguesias e 

que nenhum dos membros da Assembleia Municipal de Peniche está mandatado para 

liquidar as freguesias locais, porque esse assunto não constava dos programas que 

apresentaram ao eleitorado antes das eleições. 

Referiu que a informação que tem sobre a dívida do Município, em 2005, é igual 

à que foi prestada pelo senhor Vereador Jorge Abrantes e que é importante referir-se 

que o Município de Peniche, ao longo dos últimos anos, foi esbulhado em mais de 1,3 

milhões de euros, que davam para abater esta dívida dos 9,2 milhões de euros.  

Lembrou que a CDU quando iniciou o primeiro mandato na Câmara Municipal 

tinha uma série de grandes obras comprometidas sem que estivesse assegurado o seu 
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financiamento, pelo que teve de ser a CDU a pedir os empréstimos e a aumentar a 

dívida. Disse que tem a certeza de que quando a CDU deixar a Câmara não deixará o 

Município à beira da bancarrota, como o PS deixou o país.       

 

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

Lembrou que o Município de Peniche deixou de receber do Estado, pela 

redução das verbas que legalmente deveriam ser transferidas, 200 mil euros, em 2010, 

450 mil euros, em 2012, e 560 mil euros, em 2012, para além de outros compromissos 

que estavam assumidos na lei e que não foram cumpridos.  

Esclareceu que defende que os compromissos assumidos têm de ser honrados, 

contudo, em situações futuras, tem que se ter em linha de conta a realidade económica 

do Município e do país. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Defendeu que, tal como outras entidades públicas, também as autarquias 

deveriam ser obrigadas a chegar ao final do ano sem dívidas. 

Disse que se sente triste por haver freguesias que, tendo dinheiro depositado a 

prazo na banca, se queixam que o Município lhes deve dinheiro. Acrescentou que 

gostava de saber quem são essas freguesias para denunciar essas situações, que 

considera gravíssimas. 

Disse que mesmo que se admita que a dívida contraída pela CDU seja de três 

milhões de euros, como se depreende das contas do senhor Vereador Jorge Abrantes, 

houve, de facto, um aumento da dívida. Perguntou onde é que está a obra para 

justificar esse aumento da dívida.            

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Relativamente às intervenções dos senhores José António Amador e Henrique 

Bertino, sobre as dívidas e ao estado de bancarrota em que o PS deixou o país, disse ao 

senhor José António Amador que, pela forma como a gestão financeira do Município 

tem sido feita nos últimos sete anos, não tem certezas sobre se o Município não ficará na 

bancarrota quando a CDU sair da Câmara Municipal. Acrescentou que a CDU, no 

primeiro mandato, governou a pensar em eleições autárquicas, agravando a dívida do 

Município, conforme está plasmado em todos os relatórios de gestão, que foram 

elaborados pelo executivo da CDU, e, por isso, é um facto inegável. 

Disse que senhor Vereador Jorge Abrantes conseguiu, mais uma vez, ser 

contrariado pela realidade, porque referiu que, aquando do início do primeiro mandato 

da CDU, havia uma dívida de perto de nove milhões de euros, contabilizando 

compromissos futuros, nomeadamente os empréstimos e despesas que estavam 

associados a obras ou em curso ou em concurso, nomeadamente o arranjo da entrada da 

cidade, o largo da Prageira, o Campo da República e a zona adjacente à igreja de São 
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Pedro e a Biblioteca Municipal. Referiu que a Biblioteca Municipal é uma obra que, 

passados sete anos, ainda não está concluída, pelo que o senhor Vereador Jorge 

Abrantes deveria de ter vergonha das afirmações que fez. Acrescentou que na 

informação financeira, de dezembro de 2005, pouco tempo depois do relatório de 

outubro, já não aparece o mesmo valor e convidou o senhor Vereador Jorge Abrantes a 

consultar, na internet, o Relatório de Gestão de 2006 e a acompanhá-lo na leitura da 

página 48 onde diz que o total da dívida do Município, em 2005, era de 6 925 283,00 

euros. 

 

Natália Rocha (PS) 

Disse que o Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche é um investimento 

municipal que foi integrado na medida seiscentos de alto rendimento da Secretaria de 

Estado da Juventude e do Desporto. Lembrou que o processo, à época, teve impacto na 

comunicação social e junto dos atletas da modalidade, dado que, inicialmente, não se 

encontrava prevista a indicação de Peniche para acolher este equipamento. Que, 

inclusive, segundo apurou, foi alvo de uma intervenção da bancada do PS sobre o 

assunto, questionando o executivo sobre o que se estava a passar. Que, ao longo dos 

últimos dois anos, tem sido sucessivamente dito que a obra será concluída sempre nesse 

ano. Deu o exemplo de que, nas Grandes Opções do Plano de 2010, há referências à 

obra, já à época adjudicada, e nas de 2011 à sua conclusão, nesse ano. Perguntou para 

quando se prevê, de facto, a conclusão da obra, considerando que nos já encontramos 

no segundo trimestre de 2012 e a obra ainda não foi concluída. 

Relativamente à realização do Festival Sabores do Mar 2012, disse que é público e 

que está nas Grandes Opções do Plano de 2012 que a realização desse evento se 

encontra condicionada à verba a atribuir pela entidade Turismo do Oeste e ao 

pagamento da verba atribuída em 2011 pela mesma entidade. Acrescentou que, todavia, 

o Festival Sabores do Mar é um evento que promove o concelho, as atividades e os 

sectores económicos, sendo, ainda, um meio de promoção do artesanato e serve para 

divulgar a gastronomia local, pelo que, tendo essa importância para a economia local, 

fica surpreendida, porque dentro das prioridades financeiras da autarquia esta 

iniciativa não é encarada como essencial para assegurar, em tempos de crise, um apoio 

aos agentes económicos que investem no dia-a-dia no concelho de Peniche e que 

asseguram o emprego de muitas pessoas. Lamentou que a Câmara tenha entendido 

cortar no Festival Sabores do Mar e disse que, mesmo sabendo as atuais dificuldades 

financeiras da autarquia, estava à espera de uma outra postura. 

Disse que, aquando a conclusão da obra de requalificação do Campo da 

República, cujo projeto sofreu alterações com a entrada da CDU para a Câmara, passou 

a ser necessário construir passeios para peões na zona onde o piso, em vez de saibre, 

passou a ser gravilha. Referiu-se à dificuldade que existe em circular naquele espaço, 

nomeadamente com carrinhos de bebé ou com salto alto, e à necessidade de se criarem 
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condições adequadas para que seja um local com mais vida. Lembrou que, na altura em 

que o assunto foi discutido e até levado às televisões nacionais, o executivo se 

comprometeu em executar passeios no local, mas que, até ao momento, isso não 

aconteceu. Perguntou se existe algum prazo para o início da construção dos passeios. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Relativamente ao Centro de Alto Rendimento de Surf, disse que, de facto, 

Peniche não estava incluído na primeira lista de seis centros a construir, tendo, depois, 

o Governo do Partido Socialista incluído Peniche nessa lista. Considerou que o facto de 

Peniche não estar incluído na lista desde o início se deveu ao facto do Partido Socialista 

estar distraído ou mal informado, tendo, depois, o mérito de reconhecer que foi mal 

informado e arrepiou caminho. Acrescentou que, apesar de todas as vicissitudes 

passadas, o centro de alto rendimento de Peniche será o primeiro a entrar em 

funcionamento. Esclareceu que é um tipo de equipamento inovador, com conceitos que 

fogem ao tradicional de centro de alto rendimento e que incorporou técnicas 

construtivas novas. Informou que a obra está na fase de acabamentos e que tem estado a 

trabalhar com a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude na definição do modelo 

de gestão. 

Relativamente ao Festival Sabores do Mar, disse que esteve na origem do evento, 

desde o primeiro ano, e que reconhece o valor que ele teve relativamente à promoção 

do concelho de Peniche. Considerou que, neste momento, existem muito mais 

atividades que também projetam, de forma significativa, o concelho de Peniche. Sugeriu 

que perguntem a pessoas de fora de Peniche qual é a perceção que têm da promoção do 

concelho de Peniche e qual a via pela qual tiveram o conhecimento dessa própria 

promoção, para se poder relativizar qual é o posicionamento e a importância de cada 

uma das iniciativas que contribuem para a promoção do concelho de Peniche. Disse que 

a pergunta sobre o motivo de se acabar com o Festival Sabores do Mar deve ser feita junto 

da Entidade Regional de Turismo do Oeste e da comissão do Programa Mais Centro. 

Acrescentou que a promoção do artesanato local será feita também na Feira Internacional 

do Artesanato, onde, à semelhança dos anos anteriores, haverá uma atitude colaborativa 

com o organizador para criar espaços mais favoráveis para a divulgação do artesanato 

de Peniche. 

Relativamente à questão da requalificação do Campo da República, em Peniche, 

disse que todos conhecem a evolução que o projeto inicial teve e que existe, agora, um 

projeto para as acessibilidades. Esclareceu que, enquanto o executivo não se refizer das 

exigências da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e das reduções que o 

Município sofreu nas transferências do Estado, redução que classificou como um roubo, 

porque está contra tudo o que estava assegurado pela Lei das Finanças Locais, e 

enquanto o executivo não redefinir tudo o que irá fazer, não irá assumir o compromisso 

da realização da obra, sob pena de ser algum membro do executivo ou algum dirigente 
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a ter de a financiar. 

Acrescentou que a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e a 

negociação que foi feita foi um autêntico ataque às autarquias locais e que quem tomou 

essas decisões e quem não acautelou o papel das autarquias foi quem assinou o 

memorando do Programa de Assistência Económica e Financeira com a Troica, sendo 

pior que, agora, não se consigam encontrar outras soluções. Lembrou que estas 

reduções nas transferências não estavam previstas e disse que os municípios é que estão 

a ser obrigados a pagar, sem terem contribuído para as incapacidades de encontrar 

outras soluções de quem está a gerir o país. Lamentou que se tenha conseguido 

dinheiro para os bancos e para a Região Autónoma da Madeira, mas não se tenha 

conseguido para as autarquias locais, referindo que há uma opção clara de privilegiar 

umas coisas em detrimento de outras, o que é uma questão política legítima. Manifestou 

esperança de que haja alguma inversão, porque existem autarcas, de todas as forças 

políticas, descontentes com esta situação. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que gostava de esclarecer o senhor Tiago Gonçalves, sem querer comentar 

qualquer tipo de terminologia que foi adotada, que a informação financeira que foi 

fornecida para a Assembleia Municipal não foi elaborada por si, mas pelos serviços do 

Município. Acrescentou que é uma informação muito objetiva e desafiou a que ponham 

em causa qualquer um dos números que citou e que se transcrevem:  

• Total da dívida a curto/médio/longo prazo – 8 376 000,00 euros: 

• Dívida de médio e longo prazo – 3 899 000,00 euros (dos quais                        

3 213 000,00 euros de empréstimos, a 31 de outubro de 2005); 

• Locações financeiras – 686 000,00 mil euros;  

• Dívidas de curto prazo – 4 478 000,00 (dos quais 3 998 000,00 euros a 

fornecedores, que inclui 636 000,00 euros à Resioeste, 390 000,00 euros aos SMAS,              

258 000,00 euros à Pisoeste e 122 000,00 euros à ADSE);  

• Empréstimos de curto prazo – 78 100,00 euros (a pagar em 2010); 

• Locações financeiras – 32 989,00 euros;  

• Subsídios atribuídos, mas não pagos a 31 de outubro de 2005, para 

educação, instituições sem fins lucrativas, decorrente de investimentos de capitais, e 

freguesias – 222 000,00 euros;  

• Transferências para a Associação de Municípios do Oeste – 125 000,00 

euros; 

• Gabinete de Apoio Técnico – 20 000,00 euros. 

• Total dos compromissos assumidos e não faturados – 2 641 000,00 euros: 

• Parque Urbano, Biblioteca Municipal, Campo da República, Estrada 

Municipal Ferrel/Serra d’El-Rei, EB1 n.º 2 de Peniche, EB1 da Bufarda, Loteamento 

Municipal, Largo de São Leonardo. 
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► Total – 11 018 000,00 euros. 

Lembrou que, na mesma ocasião, foi dado conhecimento de que havia um 

conjunto de valores a receber, nomeadamente 922 000,00 euros do Quadro Comunitário 

de Apoio e de prestações de serviços de resíduos sólidos, de receitas que estavam nos 

SMAS, resultado da cobrança da tarifa de lixo, e que, paralelamente, existia um saldo 

disponível em caixa de 934 000,00 euros. 

Sublinhou que a informação de 31 de outubro de 2005, feita pelos serviços, e 

que espelhou a realidade daquela data, dizia que o valor em dívida era de 11 018 000,00 

euros, que incluía compromissos assumidos e não faturados, dos quais, deduzindo 922 

000,00 e 934 000,00, daria um valor em dívida superior a 9 000 000,00 euros.  

 

João Gomes (PS): 

Pediu ao senhor Vereador Jorge Abrantes para lhe enviar os relatórios de contas 

dos anos de 2005 e 2006, para se verificar quais os números que lá estão registados, por 

serem esses os valores verdadeiros, e não os de um relatório interno feito a meio do ano. 

Frisou que o que interessa são as contas a 31 de dezembro.  

Disse que estava a ver o Relatório de Gestão onde consta exatamente o contrário 

daquilo que foi dito pelo senhor Vereador Jorge Abrantes, o que é uma falta de 

seriedade por parte do senhor Vereador. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Lembrou que em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal há a 

apresentação da situação financeira, porque é uma obrigação da Câmara perante a 

Assembleia, pelo que, a haver falta de seriedade num relatório feito a meio ano, há falta 

de seriedade em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal. 

Disse que, desde 2005, todos os relatórios de gestão foram disponibilizados aos 

membros da Assembleia Municipal em CD e estão disponíveis na página do Município 

na internet, pelo que será um desperdício remetê-los novamente. 

Lembrou que a informação de 31 de outubro de 2005, sobre a situação 

financeira do Município de Peniche, foi feita dois dias depois da instalação dos órgãos 

do Município, pelo que lhe parece impossível que haja coisa mais próxima da verdade. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Disse que o Relatório de Gestão não foi feito pelo PS, mas que confia nos dados 

que lá estão registados, sendo que o senhor Vereador Jorge Abrantes, relativamente ao 

endividamento, referiu dados diferentes. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que não se podem fazer comparações utilizando datas diferentes, sendo 

que o Relatório de Gestão reporta dados de 31 de dezembro de 2005 e a informação era 
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de 31 de outubro de 2005. 

 

José Amador (CDU): 

Disse que a CDU já foi julgada pela população, relativamente à sua ação na 

gestão do Município de Peniche, no período de 2005 a 2009, e que os resultados desse 

julgamento são conhecidos. 

Referiu que a responsabilidade pelo que se está a passar nas autarquias é do 

Partido Socialista, porque deixou o país à beira da bancarrota. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 

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: 

 

Célia Martins, disse que, no ano de 2005, era Presidente da Câmara o senhor 

Jorge Gonçalves, o Município adquiriu e demoliu um edifício, sito no Largo do Bom 

Jesus, na localidade de Bolhos, freguesia de Atouguia da Baleia, para resolver questões 

relacionadas com o trânsito e requalificar o largo. Entretanto, em dezembro de 2008, foi 

adquirido um outro prédio no mesmo largo e demolido um muro que obstaculizava a 

requalificação do largo, não tendo, desde essa data, sito feita qualquer intervenção no 

referido espaço. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara para quando estão 

previstas obras para dignificar o espaço e reordenar o trânsito. Solicitou a colocação de 

um abrigo rodoviário no mesmo largo. 

 

Maria Júlia Louro, solicitou o ponto de situação do prédio n.º 45 da Rua Afonso 

de Albuquerque, em Peniche, mandado demolir pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, atendendo a que, já na altura, os técnicos do Município 

consideraram que o edifício estava em avançado estado de degradação. Referiu que, 

após a sessão da Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2011, deslocaram-se ao 

local, novamente, os técnicos do Município que consideraram que a situação se tinha 

agravado e o prédio estava em eminente risco de derrocada, situação que foi 

confirmada pelo senhor Presidente da Câmara, na última sessão da Assembleia 

Municipal. Disse que, oficialmente, ainda nada lhe foi transmitido, contrariando o que 

foi prometido pelo senhor Presidente da Câmara, mas que, como parte interessada e 

prejudicada com a eventual queda do prédio, quer ter acesso ao relatório da última 

vistoria. Perguntou se a última visita dos técnicos ao local teve ou não consequências 

práticas e se o edifício vai ou não ser demolido, porque tem, obrigatoriamente, de 

passar ao lado do prédio em questão para ter acesso ao primeiro andar da sua casa.    
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José Francisco Noivo, que disse que a única e principal receita do Centro Social 

da Bufarda é o arrendamento dos lugares de terrado da feira mensal e a receita do bar 

em dias de feira. Acrescentou que o terreno onde a feira se realiza está em péssimo 

estado, há vários anos, e que a Câmara Municipal se comprometeu a fazer uma 

intervenção no espaço. Solicitou que essa intervenção seja rápida, sob pena da feira não 

se poder realizar e o Centro Social perder verbas fundamentais para o seu 

funcionamento.   

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Relativamente à intervenção da munícipe Célia Martins, disse que o grupo do 

PS partilha das preocupações que foram evidenciadas e lembrou que, há menos de um 

ano, houve uma intervenção, numa sessão da Assembleia Municipal, em que alertaram 

para esta questão. 

Relativamente à questão da munícipe Maria Júlia Louro, disse que já é a terceira 

vez que a munícipe trás o assunto à Assembleia Municipal e que o grupo do PS fez um 

pedido de informação à Câmara Municipal, por intermédio da Mesa, no cumprimento 

da lei, tendo a Câmara Municipal um prazo de quinze dias para responder, 

prorrogados por outros quinze, e que, até ao momento, isso ainda não sucedeu. 

Lembrou que o senhor Presidente da Câmara, na última sessão da Assembleia 

Municipal, foi confrontado sobre este assunto e disse que iria enviar uma resposta o 

mais detalhada possível. Frisou que não compreendem nem aceitam que, passado tanto 

tempo, uma vez que a última sessão da Assembleia Municipal foi em fevereiro, ainda 

não tenham recebido uma resposta. Disse que entendem esta falta de resposta como um 

desrespeito perante a Assembleia Municipal e perante os seus membros e julgam que 

têm o mesmo direito que outros canais institucionais têm, nomeadamente as televisões, 

os jornais e as rádios de receber respostas da parte da Câmara Municipal e de quem a 

preside.  

Relativamente ao assunto do munícipe José Francisco Noivo, disse que esta 

questão não só foi assumida pela Câmara Municipal através do Jornal Municipal, em 

2009, como esteve nas Grandes Opções do Plano do Município, inscrita como um 

investimento prioritário. Acrescentou que, todavia, tal como outros problemas, também 

este não foi tido em conta na hora de executar as medidas e que partilham as 

preocupações, porque entendem que houve um conjunto de investimentos que foram 

feitos e que o Centro Social da Bufarda necessita de melhorar as suas condições para 

poder honrar esses compromissos. 

  

Ademar Marques (PSD): 

Lembrou que os assuntos das localidades de Bolhos e da Bufarda são duas 

preocupações que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem 
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trazido à Assembleia Municipal e solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal 

mais informações sobre ambos. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que a obra a realizar no Largo do Bom Jesus, em Bolhos, será feita de 

forma faseada e que os estudos para a rotunda estão elaborados, mas, considerando que 

existem muitas opiniões díspares sobre o assunto, o assunto terá ser reanalisado com a 

Junta de Freguesia. 

Relativamente ao prédio da Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, solicitou 

à munícipe o agendamento de uma reunião para lhe dar conta do ponto de situação do 

processo. Informou os membros do Partido Socialista de que a informação que 

solicitaram está pronta e ser-lhes-á enviada. Apresentou sinceras desculpas pelo atraso. 

 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Relativamente à obra do Centro Social da Bufarda, informou que a mesma está 

orçamentada em 82 722,00 euros e será iniciada no último trimestre deste ano, após a 

celebração de um protocolo, porque o Município não pode executar obras em espaços 

que não lhe pertencem sem que exista um documento específico, e terminará no 

primeiro trimestre de 2013. Lembrou que a Câmara Municipal esteve sempre disponível 

para receber o Centro Social e que estava previsto que a obra se iniciasse em 2011, mas 

que a Direção do Centro Social solicitou a substituição do tipo de piso a aplicar, 

solicitação que foi atendida, mas que obrigou a um atraso no início da obra. 

 

MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que na presente reunião da Assembleia Municipal houve uma 

indisciplina total, havendo conversas paralelas entre alguns membros da Assembleia 

Municipal enquanto outros membros fazem as suas intervenções, havendo a 

necessidade de se aprender a ouvir os outros. 

Referiu que tem um conceito de democracia que tem fronteiras, que tem limites, 

e que há coisas de que não gosta, porque há limites que não podem ser ultrapassados, 

nomeadamente os limites de respeito de uns para com os outros, sendo que hoje, nesta 

reunião, foram ultrapassados e ele não gostou. 

Anunciou que os trabalhos desta sessão prosseguiram no 27 de abril, com a 

realização de nova reunião, no mesmo local e pelas 21h30, com dispensa de convocação 

escrita e com a seguinte ordem de trabalhos: 

Período da ordem do dia: 

1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. 
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2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

Município de Peniche do exercício de 2011. 

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

Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais, para 

2012, do Município de Peniche. 

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

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do exercício de 2011. 

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa, para 2012, dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. 

6. Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 

da assunção de compromissos plurianuais assumidos após a publicação da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º. 

7. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais, a assumir pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 2012. 

8. Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 

da assunção de compromissos plurianuais assumidos após a publicação da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, nos 

termos do n.º 1 do artigo 6.º. 

9. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais, a assumir pelos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 

2012. 

10. Apreciação das declarações do Presidente da Câmara Municipal, 

emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: compromissos 

plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, do Município de Peniche, existentes 

a 31 de dezembro de 2011. 

11. Apreciação das declarações do Presidente da Câmara Municipal, 

enquanto Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Águas e Saneamento, emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro: compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, dos 

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, existentes a 31 de dezembro de 2011. 

12. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal 

para abertura de procedimentos concursais para o recrutamento de pessoal a tempo 

determinado e indeterminado, nos termos da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

(LOE para 2012). 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo uma hora e vinte e cinco minutos do dia vinte e sete de abril, o senhor 
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Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 

presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa assino, nos termos do número 

dois do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de setembro. 


