
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 29.06.2012  *  Livro 22  *  Fl. 153 

ATA  N.º  5/2012 

 
A 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  

2 9   D E   J U N H O   D E   2 0 1 2 :  

 
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e doze, no edifício-sede 

da coletividade A Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, sito na 
Avenida da Serrana, na vila e freguesia de Serra d'El-Rei, concelho de Peniche, com a 
participação dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Américo de Araújo 
Gonçalves (PS) e Carlos Alberto Lourenço de Almeida (CDU), respetivamente 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, Henrique Bertino Batista Antunes 
(CDU), António Manuel Prioste Salvador (PSD), Raul Fernando Conceição Santos 
(CDU), António Filipe Monteiro Vitória (CDU) e Silvino Doirado Conceição João (PS), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesia de Ajuda, Atouguia da Baleia, 
Conceição, Serra d'El-Rei e Ferrel, Cesaltino Eustáquio Martins (CDU), Secretário da Junta de 

Freguesia de São Pedro, e 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), 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), Licínio Pereira (CDU), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales 
(PSD), Dina Maria Chagas Santos (PSD), João da Santíssima Trindade Sousa Jorge 
(PSD), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) 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 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: “Aquisição de 1200 TON de Binder 
35/10” e “Aquisição de 500 TON de Desgaste Basáltico”. 

A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta e cinco minutos, encontrando-se na sala vinte e dois dos vinte e sete membros 
que compõe a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceram no decurso da sessão e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os senhores Maria Natália Costa (CDU), Cesaltino Martins (CDU), Dina 
Santos (PSD), Carlos Santana (PSD) e Anna Clara Rodrigues (PSD). 

A senhora Dina Santos (PSD) só participou na sessão até às zero horas, altura 
em que ainda decorria o período de antes da ordem do dia. 

O senhor Carlos Almeida (CDU) só participou na reunião até à uma hora e 
vinte minutos, altura em que ainda decorria o período de antes da ordem do dia. 
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O senhor João Gomes (PS) só participou na reunião até à uma hora e quarenta 
minutos, altura em que ainda decorria o período de antes da ordem do dia. 

O senhor Cesaltino Eustáquio Martins (CDU) encontrava-se a substituir o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, ao abrigo do disposto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), 
Dina Maria Chagas Santos (PSD), João da Santíssima Trindade Sousa Jorge (PSD) e 
Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) encontravam-se a substituir os senhores José 
Joaquim Franco Antunes (CDU), Vítor Miguel Silva Delgado Marques (PSD), José 
António Leitão da Silva (PSD), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD) e Anabela Correia Dias 
(PS), 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 Rui Pedro Maia dos Santos (PSD), Anabela 
Soares (PSD) e Filipe Carlos da Glória Ribeiro (PSD), por serem os membros que se 
seguiam na respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão 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), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD), 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador (PSD) e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 
Domingos (PS). 

 
O senhor Presidente da Mesa agradeceu ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei o acolhimento e à A Serrana - Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa a disponibilização das suas instalações para a realização da sessão 
da Assembleia Municipal de Peniche. 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei deu as boas vindas 
aos restantes membros da Assembleia Municipal de Peniche e saudou a iniciativa de se 
realizar uma sessão da Assembleia Municipal de Peniche na vila de Serra d'El-Rei. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 
Foi presente a ata n.º 7/2011, da reunião realizada no dia 23 de novembro de 

2011, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos membros da Assembleia Municipal. 

Posta à discussão, não se registaram quaisquer intervenções. 
Submetida a ata em apreço à votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 

vinte e um votos a favor e uma abstenção, do senhor Ângelo Marques (PS). 
 

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 
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dos documentos recebidos: 
1 - Exposição, apresentada pelo senhor António José Correia Tavares, residente em 

Peniche, relativa à falta de informação toponímica na Rua João Gonçalves Zarco, em Peniche; 
2 - Carta, datado de 23 de abril de 2012, da FENPROF, relativa à constituição 

de grandes agrupamentos de escolas;  
3 - Manifesto/abaixo-assinado, recebido em 30 de abril de 2012, remetido por 

um grupo de profissionais da educação, relativo à possibilidade de criação de um 
mega--agrupamento de escolas em Peniche; 

4 - Ofício/convocatória n.º 2012/0368, datado de 16 de maio de 2012, da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, para a reunião ordinária do dia 15 de junho de 
2012; 

5 - Ofício n.º 1351, datado de 25 de maio de 2012, da Inspeção-Geral de 
Finanças, informando que irá realizar uma ação inspetiva ao Município, no dia 28 de 
maio de 2012; 

6 - Carta, datada de 29 de maio de 2012, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo o texto do Memorando de Acordo entre o Governo de Portugal e a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

7 - Manifesto, datado de 5 de junho de 2012, da Plataforma Oestina de 
Comissões de Utentes da Saúde; 

8 - Exemplar n.º 101 – abril de 2012, do Jornal do STAL; 
9 - Convites endereçados ao senhor Presidente da Assembleia: 

a) Da União Juvenil de Ferrel, para a inauguração da sua sede, no dia 25 de 
abril de 2012; 

b) Do Partido Ecologista Os Verdes, para a sessão de encerramento da sua 
XII Convenção, no dia 19 de maio de 2012;  

c) Da Câmara Municipal de Peniche, para integrar a Comissão de Honra da 
33.ª edição da Corrida das Fogueiras, no dia a 30 de junho de 2012; 

d) Da Assembleia Municipal de Mirandela, para um seminário, no dia 26 de 
maio 2012, sobre o tema As Assembleias Municipais e a Reforma do Poder Local; 

e) Da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, para a inauguração da exposição 
Memórias do Povo da Serra d’El-Rei, no dia 10 de junho de 2012, pelas 10h00, na sede da 
coletividade A Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; 

f) Da Junta de Freguesia de São Pedro, para as comemorações do dia de 
São Pedro, seu padroeiro; 

g) Da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para o seu XX 
Congresso, a realizar em Santarém, no dia 29 de setembro 2012, pelas 11h00. 

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

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

PESAR :  

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 
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Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Leu um documento, cujo texto a seguir se transcreve: 
«Saudação 
Elevação de Serra d'El-Rei à categoria de Vila 
Por ocasião da passagem do nono aniversário da elevação de Serra d'El-Rei à categoria 

de Vila, não podia deixar de saudar efusivamente esta efeméride que, afinal, apenas veio 
corroborar um território e uma comunidade que souberam enfrentar os desafios da ruralidade e 
abraçar os caminhos do desenvolvimento sustentado. Cabem nesta saudação todos os serranos e 
serranas, gente humilde e laboriosa, ciente da sua cultura e tradição mas também, consciente da 
necessidade de compreender os caminhos da modernidade. E permitam-me igualmente que, na 
pessoa do senhor Presidente da Junta de Freguesia, saúde todos os autarcas e parlamentares que, 
com o seu apoio inequívoco, ajudaram a alcançar esta merecida conquista para a comunidade 
serrana. 

Formulo votos de sucesso que, no caso de um território como Serra d'El-Rei, está 
naturalmente associado ao progresso e à qualidade de vida dos que fazem deste território a sua 
referência de vida. 

Serra d'El-Rei, 29 de junho de 2012. 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.» [Sic] 
 
Todos os membros da Assembleia Municipal se associaram à saudação 

apresentada pelo senhor Presidente da Mesa. 
 
De seguida, o senhor Presidente da Mesa leu o manifesto aprovado, por 

unanimidade, em reunião plenária do Conselho Local de Ação Social de Peniche, 
realizada no dia 27 de junho de 2012, cujo texto a seguir se transcreve: 

«Manifestação de preocupação com a sustentabilidade das organizações de intervenção 
social 

A solidariedade é a imagem de marca das sociedades modernas. Efetivamente, o 
progresso e desenvolvimento das comunidades gera fenómenos de consumo e competição que 
desencadeiam processos de exclusão que, regra geral, têm particulares impactos nos elos 
socialmente mais vulneráveis: crianças, idosos, pessoas com deficiência, toxicodependentes e, nos 
tempos que correm, desempregados de longa duração. E nas conjunturas de crise, são sempre os 
grupos mais frágeis que estão na primeira linha dos que sofrem as consequências. 

O fenómeno da exclusão só não assume dimensões ainda mais preocupantes porque há 
uma rede de organizações de intervenção social de proximidade que, não tendo finalidades 
lucrativas, vão procurando disponibilizar respostas ajustadas às pessoas e aos territórios. Sem 
estas organizações, e sobretudo sem organizações com efetiva capacidade de intervenção nos 
territórios, os focos de vulnerabilidade tendem a agravar-se e com eles a eventualidade de 
crescimentos dos processos de exclusão e, como consequência deste, os fenómenos de 
marginalidade. Num território como o nosso, merece alguma apreensão algumas dimensões de 
conflito social que começam a vislumbrar-se (desemprego estrutural, fome, insolvência 
económica) e que fazem recair sobre as organizações de intervenção social cada vez mais 
solicitações e maiores responsabilidades. Daí que as fragilidades que se fazem sentir no setor 
tenham que merecer particular preocupação, quer por parte dos munícipes, quer por parte dos 
decisores políticos da administração local e do poder central. Há indicadores que nos dão uma 
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ideia clara do tipo de dificuldades com que estes parceiros sociais se confrontam: 
a. Contrariamente aos critérios de financiamento das diferentes respostas sociais, os 

custos de funcionamento têm crescido de uma forma assustadora. O gás, os combustíveis e a 
eletricidade, por exemplo, são responsáveis hoje por impactos no custo de funcionamento que 
duplicam aqueles que se verificavam há apenas dois ou três anos. Por outro lado, e sem qualquer 
contrapartida, as exigências que a lei impõe, oneram cada vez mais os custos, sendo cada vez 
mais difícil não repercutir nos preços pagos pelos beneficiários, quando o podem fazer, aquilo que 
o Estado está longe de financiar. 

b. Por outro lado, aqueles que mais precisam de apoio social não têm quaisquer 
possibilidades económicas de assumir, ainda que parcialmente, os custos da comparticipação dos 
apoios. Isto onera, por vezes até limites de sustentabilidade perigosos, aquilo que é o esforço das 
organizações. 

c. No domínio do apoio a pessoas com deficiência, a situação é igualmente preocupante: 
está suspensa a celebração de acordos para apoio ocupacional e residencial, mesmo para 
estruturas novas, o que, para além do prejuízo que representa para quem necessita deste tipo de 
apoio, representa igualmente um grave risco para a sustentabilidade das organizações. 

d. No que diz respeito à toxicodependência o cenário não é diferente e veste-se de tons 
carregados. Com a quase desativação da Equipa de Tratamento aumentou ainda mais a 
responsabilidade da Equipa de Rua que, no entanto, vive graves problemas de solvibilidade, por 
força dos atrasos no financiamento, desconhecendo-se igualmente o futuro deste tipo de 
estruturas, no final deste ciclo que termina daqui a uns meses. 

e. A extinção de outro tipo de respostas, como os Centros Novas Oportunidades ou os 
Cursos de Educação de Adultos, por exemplo, trazem igualmente preocupações acrescidas, quer 
pelos público-alvo que ficam por atender, quer pelos impactos negativos para as organizações, que 
tinham neste tipo de respostas algumas oportunidades de sustentabilidade. 

Muitos outros sinais preocupantes se poderiam traçar. Há organizações que vivem no 
limiar da rutura. Há quadros de desemprego que se divisam no horizonte, por falta de capacidade 
financeira das organizações. Há cada vez mais gente com necessidades e menor capacidade para 
as atender. É por isso que entendemos que é necessário alertar os decisores políticos para os 
graves riscos que decorrem deste processo de fragilização progressiva das organizações sociais. 
Nessa medida propõe-se: 

a. Que o CLAS faça chegar esta manifestação de preocupação a todos os órgãos locais e 
regionais, designadamente à Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Comunidade 
Intermunicipal do Oeste e Plataforma Supraconcelhia do Oeste propondo-lhes que se aprofunde o 
conhecimento desta realidade. 

b. Que se faça igualmente chegar à Administração Central esta preocupação, no sentido 
de serem tomadas medidas que, ainda que em modelos transitórios, possam garantir a 
sustentabilidade das organizações, nomeadamente, com o diferimento de exigências que 
impliquem investimentos/custos, sem colocar em causa a qualidade dos serviços prestados. 

c. Que se tornem públicas estas preocupações, no sentido de manter os munícipes 
informados sobre as dificuldades com que as organizações se debatem. 

Peniche, 27 de junho de 2012.» [Sic] 
 
A Assembleia Municipal subscreveu, por unanimidade, a preocupação 

manifestada pelo Conselho Local de Ação Social de Peniche. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 

Leu um documento, cujo texto a seguir se transcreve: 
«Terceiras Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia 
Voto de Congratulações 
Porque numa prova de pujante associativismo, sete coletividades da Freguesia de 

Atouguia da Baleia e Concelho de Peniche, se associaram e participaram neste evento. 
Porque cada marcha num assomo de brio e orgulho pela sua terra, desfilaram garbosas e 

mostraram as suas tradições. 
Porque se dignificaram e dignificaram o evento pela qualidade das suas atuações e pelos 

seus trajes. 
Porque cerca de quatrocentas pessoas se envolveram neste projeto associativo que é 

importante relevar. 
Porque num tempo de crise profunda é enriquecedor ver tantas mulheres, homens e 

crianças emprenhados num projeto de profundo amadorismo. 
A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia propõe a esta Assembleia Municipal um 

voto de congratulação a todas as Marchas Populares participantes no evento pela excelência e 
brilhantismo das suas exibições.» [Sic] 

 
Todos os membros da Assembleia Municipal se associaram ao voto de 

congratulação apresentado pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia. 

 
Licínio Pereira (CDU): 

Leu um documento, cujo texto a seguir se transcreve: 
«DECLARAÇÃO 
Dada esta política de austeridade cega que tem sido aplicada no País, são evidentes as 

consequências Económicas e Sociais a que estão sujeitas as Populações, é importante que esta 
questão seja levantada e devidamente realçada, no entanto e como é tão ao gosto da Oposição nós 
sabemos porquê, vou só cingir-me aos seus efeitos a nível Local: 

Estrangulamento económico da Autarquia 
Neste capítulo é por demais evidente que este é mesmo termo a aplicar, basta olhar para 

as verbas entretanto cortadas, junho de 2010 202 mil Euros isto ainda no consulado do Eng.º 
Sócrates, OE de 2011 425 mil Euros, IMI abril de 2012 102 mil Euros e OE 2012 710 mil Euros. 

Com esta prática que é comum em muitas outras situações, quem Governa fá-lo com 
cinismo porque com esta alteração das regras põe em causa todo o trabalho do Executivo 
Camarário e penaliza gravemente as Populações. 

A juntar a tudo isto, foram extintas algumas Freguesias, atentando contra o mais 
elementar da Democracia numa tentativa de decapitar o Poder Local, exercer o seu controle sem 
demonstrar ganhos económicos substantivos em todo este processo. 

Não contentes, aproveitaram ainda para alterar a forma como no futuro será eleito o 
Presidente de Câmara, processo que visa deturpar de forma perigosa o exercício do cargo, basta 
estar atento ao que é permitido na eleição da Vereação. 

Foi entretanto criada a chamada Lei dos Compromissos, na prática mais não é que mais 
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um entrave económico em forma de Lei para cercear o trabalho do Executivo eleito por força do 
Voto. 

Prova do cinismo de quem neste momento de má memória nos Governa, é proposta do 
Plano de Apoio à Economia Local, os mil milhões propostos não são mais nem menos que a verba 
entretanto retirada aos Municípios, não utilizei a palavra roubada para não ferir os mais 
suscetíveis, resta ainda acrescentar que esta verba é disponibilizada com o respetivo pagamento 
de juros, podemos com toda a garantia afirmar que se os Municípios não tivessem sido espoliados 
não necessitavam desta grande “ajuda”. 

Está ainda por apurar toda esta proposta, mas já se antevê o que vai acontecer a alguns 
Municípios, vai ser libertada a verba mas vão pela certa ficar como medida de coação com 
pulseira eletrónica. 

Efeitos na Economia Local 
Esta política tem sido devastadora a nível do nosso tecido económico, basta olhar para o 

caso gritante da restauração, subida do IVA para 23% acompanhada das subidas do Gás e da 
Eletricidade, não será difícil imaginar o que irá acontecer a este sector passado que seja o verão, 
restauração digna desse nome vai dificilmente sobreviver, vamos ver se nos vão restar as rulotes 
de venda bifanas, pão com chouriço e cachorros. 

Indústria, dizem os intervenientes que esta é uma das maiores crises que há memória, 
com a conjugação de diversos fatores e uma política cega de cortes sem termos à vista nenhuma 
política efetivamente virada para o crescimento. 

Comércio, sofre do mesmo para sabermos do estado basta dar uma volta pela cidade, 
encerramentos a um ritmo impressionante na dúvida é só consultar os dados da ACISCP. 

Efeitos Sociais 
Tenho convicção que em primeiro plano temos o Desemprego, é inevitável, o nosso 

Distrito bem perto dos 25% de desempregados com níveis a cima dos 50% no desemprego jovem, 
não consegui dados do nosso Concelho mas não devemos conseguir muito melhor. 

Quanto à questão do nosso Hospital, não vou fazer grandes considerações muita coisa já 
foi dita, mas é sem dúvida uma das nossas grandes preocupações. 

Também a Justiça, é alvo de um esvaziamento que será preocupante a curto prazo. 
Educação, neste capítulo teremos também alguns constrangimentos, temos para já de ter 

em conta o quanto é incerto o futuro do Centro Escolar da Atouguia da Baleia no que à sua 
construção diz respeito. 

Deixei para último as IPSS do Concelho, quem lida com esta realidade fica desmotivado 
dado o estado a que as coisas chegaram, é deveras preocupante chegando em alguns casos a 
colocar em causa o seu funcionamento, não fosse a carolice e o amor que muitos homens e 
mulheres dedicam a estas Instituições muitas já tinham fechado, meus Srs. estamos a falar de 
Casas que são o último refúgio para quem nada tem, Casas que na esmagadora maioria dos casos 
substituem o Estado naquilo que sua Obrigação.  

É de toda a justiça afirmar que a Câmara, dentro das suas limitações económicas e 
legais, tudo tem feito para minimizar estas questões de vital importância para o bem estar das 
Populações e desenvolvimento do nosso Concelho, querer colocar o odioso da questão no 
Executivo é um ensaio Político que não pega nos Eleitores.» [Sic] 

 
Na sequência da intervenção do senhor Licínio Pereira (CDU), usaram da 

palavra os senhores: 
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Ademar Marques (PSD): 

Disse que a intervenção do senhor Licínio Pereira vem no seguimento de outras 
parecidas que já fez em sessões da Assembleia Municipal, mas que nesta coloca várias 
questões interessantes, faltando-lhe concretizar outras. 

Referiu que os cortes nas transferências do Estado são uma consequência das 
grandes dificuldades que o país está a viver, por causa de má gestão, não só 
governamental mas também autárquica. 

Lembrou que as verbas cobradas de IMI, que vêm diretamente dos 
contribuintes de Peniche, para que a Câmara possa fazer o seu trabalho, têm sido 
substancialmente maiores do que o previsto em orçamento. 

Sugeriu ao senhor Licínio Pereira que repense a expressão “democracia 
questionável”, que utilizou ao referir-se ao processo de extinção de freguesias. 
Defendeu que a democracia funcionou, podendo o senhor Licínio Pereira discordar do 
resultado, mas que não se pode é questionar que o processo não tenha sido 
democrático. 

Disse que quando se fala do estrangulamento da economia local parece que a 
culpa é toda do Governo. Perguntou se o facto de a Câmara não pagar a dívida do 
Município aos fornecedores e de a Câmara não captar investimento para criar emprego 
no concelho não estrangula a economia local. Perguntou, ainda, onde está o trabalho da 
Câmara para combater as aparentes deficiências do Governo. 

Defendeu que o problema de Peniche é a má gestão que a Câmara Municipal 
faz. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Saudou a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei e a A Serrana - Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa por acolherem esta sessão da Assembleia Municipal. 

Relativamente a esta intervenção do senhor Licínio Pereira, disse que esperava 
que fosse uma intervenção que referisse alguns aspetos de natureza mais local, como 
por exemplo algumas das necessidades da Freguesia de Serra d'El-Rei. Considerou 
curioso o facto da primeira intervenção ter sido sobre política nacional adaptada à 
realidade local, como uma certa maneira de começar já a fazer um discurso de 
desculpas por aquilo que não foi feito. 

Referiu que registou na intervenção do senhor Licínio Pereira um certo chorar 
de lágrimas de crocodilo, porque parece que o Partido Comunista já se esqueceu que se 
juntou ao PSD, ao CDS, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Ecologista Os Verdes para 
derrubar um governo que depois foi obrigado a pedir ajuda externa. 

Disse que gostaria de ter ouvido o senhor Licínio Pereira falar sobre o ponto de 
situação do Plano de Urbanização de Serra d’El-Rei e de outros que já foram, em longos 
anos, grandes preocupações de alguns membros que estão atualmente no executivo 
municipal e que passaram pela Junta de Freguesia. Perguntou onde estão esses 
instrumentos essenciais para o desenvolvimento. 

Defendeu que a asfixia do desenvolvimento das populações também se mede, a 
nível local, com as ações que os executivos municipais não fazem e que depois, 
sistematicamente, atiram as responsabilidades para o governo central. 
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Afirmou que dizer-se que o PS, o PSD e o CDS tiveram responsabilidades 
governativas é uma meia verdade para contar a história, porque o PCP também fez 
parte de governos em Portugal e, como tal, também tem uma certa quota-parte de 
responsabilidade no caminho que se tomou após o 25 de abril de 1974. Disse, ainda, que 
ao eleger deputados à Assembleia da República, que votam, o Partido Comunista 
Português tem grandes responsabilidades no sentido da condução das coisas que 
acontecem no país, principalmente em cenários em que não há maioria absoluta. 

 
José Amador (CDU): 

Cumprimentou a população da Serra d’El-Rei referindo que, ao longo dos anos, 
esta população tem dado provas que está sempre ao lado dos trabalhadores e que vota à 
esquerda, lembrando que Humberto Delgado ganhou as eleições em Serra d’El-Rei. 

Disse que o Partido Comunista Português não se juntou a ninguém para 
derrubar o Governo, até porque, por vontade do PCP, não haveria governos do PS ou 
do PSD, mas quem decide é o povo, que é soberano. 

Lembrou que o Partido Comunista Português foi coerente em todas as votações 
dos PEC, tendo votado contra em todos, não apenas no PEC 4. 

Afirmou que o Governo PS de José Sócrates se demitiu porque as trapalhadas já 
eram muitas, assim como as promessas que fez e não conseguiu cumprir, facto que 
também está a acontecer com o atual Governo. 

Sobre a passagem do Partido Comunista Português pelos governos da 
República, disse que ainda hoje, passados mais de trinta anos, se tenta destruir o que 
então foi construído ao nível da segurança social. 

 
Ângelo Marques (PS): 

Leu um documento, cujo texto a seguir se transcreve: 
«VOTO DE LOUVOR 
Assunto: Jogador de Futebol da Associação Académica de Coimbra, Hélder José Vaz 

Cabral 
Subscritores: Deputados Tiago Gonçalves (PS), Américo Gonçalves (PS), João Gomes 

(PS), Natália Rocha (PS), Silvino João (PS) e Ângelo Marques (PS) 
Teve lugar no Estádio Nacional do Jamor, no dia 20 de maio, a final da Taça de Portugal 

que foi disputada entre o Sporting Clube de Portugal e a Associação Académica de Coimbra. 
Nesta competição que é a segunda mais importante do futebol português, foi 

interveniente o defesa esquerdo da Associação Académica de Coimbra, Hélder José Vaz Cabral, de 
28 anos, natural de Peniche. 

Considerando que o referido atleta sagrou-se vencedor desta prestigiada competição; 
E tendo em consideração o amor e devoção que o atleta demonstrou à sua cidade e a todo 

o Concelho de Peniche ao fazer-se acompanhar da Bandeira de Peniche, em pleno estádio do 
Jamor, aquando da subida ao pódio para ser consagrado vencedor da Taça de Portugal. 

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia Municipal de 
Peniche, reunida em 29 de junho de 2012, aprove o presente voto de louvor a Hélder José Vaz de 
Cabral e que do mesmo lhe dê conhecimento. 

Paços do Município de Peniche, 29 de junho de 2012. 
Os Deputados Municipais do PS.» [Sic] 
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A Assembleia Municipal subscreveu o voto de louvor apresentado pelo senhor 

Ângelo Marques. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA  

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

os senhores adiante identificados: 
 
Filipe Sales (PSD): 

Saudou a iniciativa de descentralização da realização das sessões da Assembleia 
Municipal, pois permite que os eleitos estejam mais próximos das populações. 

Perguntou qual o ponto de situação do Plano de Urbanização da Zona 
Industrial de Serra d'El-Rei. 

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

Saudou a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei por acolher uma sessão 
descentralizada da Assembleia Municipal. 

Informou que a Câmara Municipal, no último mês, promoveu reuniões 
específicas para discutir todos os aspetos relacionados com o planeamento, desde o 
Plano Diretor Municipal aos planos de urbanização. Disse que a matéria relativa às 
zonas industriais do Vale do Grou e de Serra d'El-Rei são uma preocupação para o 
executivo e que este irá tomar opções. 

Sublinhou que as questões do planeamento são estruturantes e que, por isso, o 
executivo municipal irá dar respostas, como tem demonstrado. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Colocou as seguintes questões: 
- Qual a evolução do projeto do futuro edifício-sede da Freguesia de Serra d'El-             

-Rei? 
- Qual o ponto de situação do primeiro imóvel que foi adquirido para a 

instalação do museu de Serra d’El-Rei, que se situa da Rua 5 de Outubro? 
- Existe alguma perspetiva de resolução de outros problemas de saneamento na 

freguesia de Serra d'El-Rei, a não ser aqueles que foram alvo de intervenção na zona da 
Varginha? 

- Qual é a postura da Câmara Municipal relativamente ao eventual 
encerramento, por questões financeiras, da Secção Destacada de Serra d'El-Rei dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche? 

- Qual o ponto de situação relativamente ao investimento que vai ser realizado 
pela Associação do Centro de Dia de Serra d’El-Rei e comparticipado pelo Município de 
Peniche? 

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

Disse que, para além das respostas às questões colocadas, também gostaria de 
dar uma panorâmica do que tem sido feito na freguesia de Serra d'El-Rei com 
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investimento do Município de Peniche e o apoio e algum investimento da Freguesia de 
Serra d'El-Rei, tendo referido que: 

- Foi resolvido, neste mandato, o problema do saneamento básico, doméstico e 
pluvial, da zona da Varginha, que corresponde a cerca de cinquenta por cento do 
saneamento da localidade e drenada junto da Barragem de São Domingos. Informou 
que está prevista, para o segundo semestre deste ano, uma intervenção na zona da 
Avenida da República; 

- Foi resolvido o problema da falta de espaço que existia no cemitério de Serra 
d’El-Rei, tal como nos cemitérios de Peniche, Atouguia da Baleia e Lugar da Estrada. 
Informou que está em andamento o processo para ampliação do cemitério de Ferrel; 

- Foram feitos diversos investimentos na melhoria da rede viária da vila; 
- Foi resolvida a questão dos lavadouros; 
- Dentro de cerca de dois meses serão entregues os projetos de especialidades 

do Fórum Multiusos de Serra d'El-Rei. O desenvolvimento da obra será em função dos 
meios que a autarquia tiver na altura. O executivo municipal, neste momento, tem 
medo do equipamento de telecópia do Município, porque, recentemente, recebeu um 
fax a comunicar que o Governo ficaria com cento e dois mil euros da receita do IMI, pelo 
que, este ano, a diferença, relativamente ao ano passado, é de mil euros, havendo, por 
isso, membros da Assembleia Municipal a informar mal quem ouve as suas 
intervenções; 

- Não é opção da atual Junta de Freguesia fazer qualquer investimento no 
imóvel da Rua 5 de Outubro, nem existe qualquer projeto relativamente ao mesmo. 

 
Cristina Leitão (PSD): 

Uma vez que os edifícios onde será instalado o Fórum Multiusos de Serra d'El-
Rei estão em quase ruína e podem representar algum perigo para quem transita na rua, 
perguntou se irão ser tomadas medidas de segurança. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Lembrou ao senhor Vice-Presidente que não foram respondidas algumas das 
suas perguntas. 

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

Disse que a questão da Secção Destacada de Serra d'El-Rei dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche e o facto de, neste momento, não estar a funcionar não tem 
qualquer relação com a Câmara Municipal. Que existem problemas na infraestrutura do 
edifício que acolhe a Secção, mas que estes ficarão resolvidos com a execução das obras 
que a Associação do Centro de Dia de Serra d'El-Rei, proprietária do edifício, irá 
realizar. 

Informou que a Associação do Centro de Dia de Serra d'El-Rei irá formalizar, 
dentro de dias, o pedido de apoio ao Município para a realização da obra de construção 
do lar de idosos. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Relativamente à observação do senhor Vice-Presidente de que há membros da 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 29.06.2012  *  Livro 22  *  Fl. 164 

Assembleia Municipal que estão a informar mal as populações, em relação ao IMI, disse 
que, se há alguém a informar mal, esse alguém é o senhor Vice-Presidente, porque no 
ano passado houve uma diferença na cobrança de IMI, face ao orçamento, de cento e 
trinta mil euros a mais. 

Disse que verificou, num documento que lhe foi enviado, que não são pagas as 
senhas de presença aos membros das Assembleia Municipal desde fevereiro de 2011 e 
colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Mesa: 

- Os membros da Câmara Municipal também não recebem o vencimento ou as 
senhas de presença desde essa data? 

- Caso os membros da Câmara Municipal tenham os recebimentos em dia, isso 
significa que têm mais dignidade do que os membros da Assembleia Municipal? 

- O valor da dívida do Município aos membros da Assembleia Municipal foi 
reportada ao abrigo da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA)? 

- Face à falta de respeito pelo órgão e pelos seus eleitos, o senhor Presidente da 
Mesa está disposto a apresentar um voto de protesto ao Município pelo não pagamento 
das senhas de presença aos membros da Assembleia Municipal e condicionar a 
realização das sessões ao pagamento integral das verbas em atraso? 

Lembrou que, na esmagadora maioria dos casos, o dinheiro das senhas de 
presença não é para os membros da Assembleia Municipal, por opção destes, mas sim 
para os partidos políticos que representam, que precisam de dinheiro para 
sobreviverem. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Confessou que a questão foi colocada de uma forma muito inteligente e que é 
levado a concordar com aquilo que foi dito pelo senhor Ademar Marques.  

Disse que não acredita que o não pagamento seja por falta de respeito, mas 
antes por falta de dinheiro.  

Sobre o voto de protesto, sugeriu que o mesmo seja colocado formalmente à 
Assembleia Municipal, para poder ser discutido. 

Terminou dizendo que, sendo dois órgãos eleitos, ou há uma explicação 
plausível ou então têm que ser tratados exatamente da mesma maneira. 

  
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que todos gostariam que o Município tivesse mais coisas pagas, mas a 
falta de respeito que a Administração Central tem para com os municípios não o 
permite. Afirmou que o Município, ainda há poucos dias, através do IMI, foi roubado 
pelo Governo em cento e dois mil euros.  

Informou que o Município está a trabalhar para recorrer a uma linha de crédito 
que o Governo vai disponibilizar para que os municípios possam pagar as dívidas que 
têm a fornecedores. Acrescentou que o Governo tira definitivamente com uma mão e 
empresta com a outra. 

Disse que o executivo municipal quer respeitar a Assembleia Municipal e todos 
aqueles que, de alguma maneira, prestam serviços ao Município. Que pensava que não 
haveria tantos problemas com o atraso no pagamento das senhas de presença e que irá 
refletir no plano de pagamentos, considerando a falta de dinheiro manifestada pelo 
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Partido Social Democrata, com muito respeito e com a dignidade que todos merecem, 
nomeadamente os que têm manifestado tolerância perante a adversidade da atual 
situação financeira. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Disse ao senhor Presidente da Câmara que o respeito não se proclama, mas que 
se demonstra, e que a sua intervenção não mostrou propriamente muito respeito nem 
por ele nem pela bancada do PSD. 

Referiu que tolerância é o que os membros da Assembleia Municipal têm 
mostrado ao longo do tempo. Frisou que ambos os órgãos municipais têm igual 
dignidade e que, se o executivo recebe o seu salário a horas, parece-lhe que o 
deliberativo também deveria receber. Sublinhou que, enquanto o salário do senhor 
Presidente da Câmara é para ele, o dinheiro a que tem direito enquanto membro eleito 
para a Assembleia Municipal não é para si, mas para o seu partido, como na 
generalidade dos membros da Assembleia Municipal, e os partidos fazem parte do 
concelho, enquanto instituições, sendo que, mesmo que o dinheiro fosse para ele, teria 
igual dignidade. 

Afirmou que, se o senhor Presidente da Câmara recebe o seu salário 
pontualmente, parece-lhe que não é por ser intolerante que o faz, logo não é por ser 
intolerante que ele quer receber as senhas de presença que lhe são devidas há já muito 
tempo.  

Disse ao senhor Presidente da Câmara que lhe fica mal falar em roubo, uma 
expressão muito cara ao Partido Comunista Português, porque a seguir disse que lhe 
tiraram com uma mão e lhe deram com a outra. Perguntou do porquê desta atitude do 
Governo. Respondeu a si próprio dizendo que o Governo pretende disciplinar as 
autarquias. Reafirmou que fica mal ao senhor Presidente da Câmara, na lógica do 
respeito, utilizar a palavra roubo, porque é uma palavra da rua e não é esse o estilo do 
senhor Presidente da Câmara. 

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

Pediu desculpa à população de Serra d’El-Rei, por considerar de muito mau 
tom a discussão de assuntos que parecem defender os interesses próprios dos membros 
da Assembleia Municipal. 

Disse que considera que foi uma má opção, independentemente das razões que 
a determinaram, porque julga que a Assembleia Municipal deveria de estar a tratar de 
questões fundamentais para a Serra d’El-Rei e para o concelho. Lembrou que existem 
questões, muito importantes para o concelho, para serem discutidas neste momento, e 
disse que, infelizmente, hoje, mais uma vez, a discussão descambou. Reconheceu que 
houve alguma infelicidade na forma como uma declaração de voto foi apresentada, o 
que levou a que tudo caísse. Acrescentou que é a população de Serra d’El-Rei que 
merece mais respeito e não os membros da Assembleia Municipal. 

Disse que, em todos os momentos, se procura a mesquinhice e a politiquice 
para se tirar dividendos, porque, no fundo, os lançamentos das candidaturas estão 
feitas há algum tempo, a procura de lugares está feita há algum tempo, mas que devem 
ser feitas em sede própria e não nas sessões da Assembleia Municipal. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que, na semana passada, foram pagas três senhas de presença, o que 
significa que há a disponibilidade de se fazer os pagamentos em função da 
disponibilização de verbas. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Registou a sua preocupação por esta matéria, enquanto Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, uma vez que lhe cabe representar este órgão municipal, e 
sugeriu aos serviços da autarquia que, com a máxima urgência, apresentem à 
Assembleia Municipal um plano de pagamento, para que os diferentes grupos saibam, 
exatamente, qual é a perspetiva de pagamento relativamente às senhas de presença em 
dívida. 

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

(PSD): 

Realçou o início dos trabalhos na obra da ETAR do Paço e alertou para o facto 
de existirem nas localidades que lhe são próximas muitos esgotos a “céu aberto”. 

Perguntou se já foi elaborado o plano de pagamentos para a Freguesia de 
Atouguia da Baleia. 

Perguntou se, durante a época balnear, está prevista a deslocação de uma 
equipa de limpeza para as praias e lugares da Consolação e de São Bernardino e para as 
praias de Supertubos e do Molhe Leste. 

Sugeriu a colocação de iluminação pública nos acessos às praias de Supertubos 
e do Molhe Leste. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Sobre a iluminação pública nos acessos às praias, lembrou que os apoios de 
praia são licenciados e taxados pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos e 
disse que seria bom que quem beneficia das verbas também comparticipasse na 
resolução dos problemas existentes. 

Relativamente à limpeza das praias, disse que o dispositivo está montado. 
Deixou uma palavra de grande apreciação pelos trabalhadores do Município porque, 
por força das reduções de transferência de verbas, houve a necessidade de redefinir o 
sistema de limpeza e vai ser incorporada mais mão-de-obra do Município, 
reformulando algumas das afetações que existiam, por haver uma menor 
contratualização do serviço de limpeza de praias que foi entregue a uma empresa. 

No que diz respeito à limpeza dos lugares, lembrou que há competências que 
foram transferidas para a Freguesia, assim como é mensalmente transferido dinheiro ao 
abrigo do mesmo protocolo. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Informou que, no dia 14 de junho de 2012, foi pago o valor de 17 650,00 euros à 
Freguesia da Atouguia da Baleia, relativo a dívidas que estavam em atraso, 
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nomeadamente o valor final do apoio para a ampliação do cemitério de Atouguia da 
Baleia e as verbas relativas a combustíveis e à manutenção do jardim público de Casal 
Moinho. 

 
Carlos Santana (PSD): 

Lembrou que o senhor Henrique Bertino referiu que existem coisas importantes 
para falar, principalmente da área local e concretamente da Serra d’El-Rei. Disse que foi 
por esse motivo que veio até à Serra d'El-Rei, principalmente na expetativa de ver, pela 
primeira vez, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei falar dos 
problemas da sua freguesia numa sessão da Assembleia Municipal, porque durante os 
dois anos e meio de mandato nunca o ouviu falar. Frisou que tem a expetativa de que o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia aproveite o facto de estar perante o seu 
eleitorado para expor os problemas com que se depara na sua freguesia, não obstante 
ele ter a ideia de que está tudo bem da freguesia de Serra d'El-Rei. 

Acrescentou que, como parece que não há problema algum na freguesia de 
Serra d'El-Rei e o senhor Presidente da Câmara falou do “roubo”, deixava o repto ao 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei para dizer à Assembleia 
Municipal quais foram os projetos que a sua Junta de Freguesia não concretizou por 
falta de verba. 

Disse ao senhor Presidente da Câmara que não é lícito se falar em roubo 
quando se refere ao Imposto Municipal sobre Imóveis, porque roubo é quando tiram 
algo a um proprietário e, que ele saiba, o Imposto Municipal sobre Imóveis não é da 
Câmara Municipal de Peniche, mas do Estado, que o distribuiu pelas autarquias. 
Acusou a Câmara de roubar os munícipes quando aplica a taxa máxima do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, quando tem a oportunidade de demonstrar que o Governo 
aplica os impostos máximos, mas a Câmara Municipal de Peniche aplica os impostos 
mínimos. 

Disse que o facto de o Município não pagar as senhas de presença aos membros 
da Assembleia Municipal, há mais de um ano, é um exemplo da má gestão da Câmara 
Municipal. Referiu que o Partido Comunista Português, quando uma empresa não paga 
aos seus trabalhadores, apressa-se a ir com bandeiras exigir que tudo seja pago, mas, 
enquanto responsável pela na gestão do Município de Peniche, não paga a quem 
prestou serviços à autarquia. Apelou a que haja coerência e disse que não está a fazer 
politiquice, mas antes a pedir que haja honestidade e se cumpram, atempadamente, as 
obrigações assumidas. 

Perguntou onde é que o executivo pensava gastar os cerca de cem mil euros que 
não irá receber de IMI, nomeadamente que obra ficará por fazer. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Lembrou ao senhor Carlos Santana que quem aprova as taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis é a Assembleia Municipal e não a Câmara Municipal, pelo 
que, a haver ladrões nesta matéria, estes são os membros da Assembleia Municipal e 
não os membros da Câmara Municipal. Referiu, ainda, que, neste momento, é o 
Governo que está a dar orientações para que se apliquem as taxas máximas no Imposto 
Municipal sobre Imóveis. 
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Pediu aos membros da Assembleia Municipal para focarem assuntos de âmbito 
mais local e menos de política geral. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, António Vitória (CDU): 

Disse que é membro da Assembleia Municipal de Peniche há seis anos e que 
nunca fez nenhuma intervenção, lembrando que não há qualquer lei que o obrigue a 
intervir nas sessões da Assembleia Municipal. 

Referiu que tem conseguido resolver todos os pontos e todas as situações que 
têm aparecido na freguesia perante a Junta de Freguesia e perante a Câmara Municipal. 
Disse que existiam obras por fazer há catorze anos que só agora conseguiu que fossem 
executadas. 

Defendeu que nas sessões da Assembleia Municipal se devem apresentar os 
assuntos da freguesia ou do concelho que não são resolvidos, reconhecendo que, se 
calhar, é um privilegiado, porque não tem qualquer razão de queixa da Câmara 
Municipal relativamente às coisas que lhe pede.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Relativamente à questão que foi colocada ao Presidente da Junta de Freguesia 
de Serra d'El-Rei, disse que, relacionando-se os presidentes de junta diretamente com a 
Câmara Municipal e sendo o Município um dos principais financiadores das atividades 
das freguesias, muito provavelmente, o facto de as questões não serem colocadas nas 
sessões da Assembleia Municipal significa que existe uma permanente ligação da 
Câmara Municipal com os senhores presidentes de junta. 

Acrescentou que, não obstante as assembleias municipais serem um espaço 
onde os seus membros, nomeadamente os senhores presidentes de junta, podem 
interpor questões ao presidente de câmara, apenas deverão ser colocadas as questões 
que não se consigam resolver no plano relacional.  

Afirmou que o facto do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-       
-Rei não apresentar problemas à Câmara Municipal nas sessões da Assembleia 
Municipal é um reconhecimento da relação que existe com a Câmara Municipal, sendo 
natural que outros coloquem os seus problemas, contudo o executivo trata todas as 
freguesias de igual modo. 

Esclareceu o senhor Carlos Santana de que o Imposto Municipal sobre Imóveis, 
por ser um imposto municipal, como o nome indica, deve ser canalisado integralmente 
para o Município, ficando o Estado apenas com o valor das despesas que tem de 
suportar com a sua cobrança. 

Disse que utilizou a expressão “roubo” porque existe uma planificação anual 
que prevê uma determinada verba e, em abril, é publicada uma portaria que retém 
cinco por cento do valor do IMI. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que existiram diversos fatores que, ao longo dos últimos seis anos, 
contribuíram para a diminuição das receitas dos municípios, nomeadamente a não 
aplicação da Lei das Finanças Locais que, segundo a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, nos últimos três anos, lesou as autarquias em mais de dois mil 
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milhões de euros nas transferências do Orçamento do Estado. 
Referiu que a atribuição direta ou indireta de novas competências aos 

municípios fazem aumentar as suas despesas, seja com recursos humanos, seja com 
meios técnicos, não havendo nenhuma compensação, nomeadamente monetária, para 
fazer face às despesas geradas. 

Disse que os membros da Assembleia Municipal falam muito do facto da receita 
de Imposto Municipal sobre Imóveis crescer, mas, para serem justos, deveriam, 
também, dizer que a receita do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis (IMT) tem descido, assim como as receitas resultantes de determinado tipo de 
atividades municipais, que são fundamentais para a gestão do Município, 
nomeadamente receitas de loteamento e obras particulares, não sendo os acréscimos do 
IMI suficientes para compensar os decréscimos dos outros impostos e taxas. 

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

Disse que considerou muito deselegante a forma como o senhor Presidente da 
Junta da Freguesia de Serra d'El-Rei foi provocado pelo senhor Carlos Santana.  

Referiu que a Freguesia de Serra d'El-Rei, particularmente o seu presidente de 
junta, são sempre de uma disponibilidade permanente em relação à Freguesia de Ajuda. 
Acrescentou que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, ao 
contrário de outros, não precisa de falar muito para trabalhar. 

Relativamente às dívidas do Município, disse que o Governo deveria de dar o 
exemplo, porque exige de todos, da população, das freguesias e dos municípios, mas 
não exige de si e não é cumpridor. 

Estranhou que ainda não tivesse havido, hoje, uma intervenção sobre a situação 
do Hospital de Peniche e defendeu a necessidade de Peniche dar as mãos para defender 
o seu hospital e restantes meios de saúde. Referiu-se à marcha que se irá realizar, no dia 
7 de julho, em manifestação pela defesa do Hospital de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que competia à Câmara informar a Assembleia Municipal da realização 
da marcha referida pelo senhor Henrique Bertino. 

Referiu que se há partido em Peniche que está preocupado, desde há muito 
tempo, com a situação do Hospital de Peniche, esse partido é o PSD, que nas eleições de 
2009 levantou a questão e que o PCP desmentiu. Defendeu que deve haver união dos 
partidos na defesa do hospital. 

Disse que espera que a marcha mostre que, de facto, a população de Peniche 
está empenhada em manter o hospital. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Informou que o comunicado sobre a realização da marcha ainda não foi 
enviado à população, porque foi feito hoje. Informou, também, que a realização da 
marcha foi decidida numa reunião da Comissão Municipal de Saúde, onde estiveram 
representados todos os partidos com eleitos na Assembleia Municipal.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
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Disse que a questão do hospital é muito mais importante do que a questão das 
freguesias e desafiou o PSD a utilizar a sua influência junto da Assembleia da República 
para defesa do Hospital de Peniche. Lembrou que a Câmara Municipal não tem poder 
de decisão nesta matéria. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que: 
- A questão do hospital é uma questão que deve ser mobilizadora e deve ser 

absolutamente congregadora de sinergias e de esforços e que ficou profundamente 
preocupado com o tipo de divergências que parecem estar a surgir; 

- Acha que se está a perder tempo e energias com discussões, não obstante a 
necessidade de existir um debate político sobre a matéria, mas que no essencial o que 
interessa é que a população não saia prejudicada; 

- Julga que, independentemente do partido que esteja no governo, uma vez que 
houve mobilização durante o Governo PS e agora há mobilização com o Governo PSD, 
os políticos de Peniche têm de prescindir de algumas questiúnculas partidárias e 
mobilizar esforços em torno de um objetivo, que é o Hospital e os munícipes; 

- Se recusa a participar, para já, neste tipo de discussões sobre o hospital, 
porque vai haver uma marcha, no dia 7 de julho, e as pessoas têm que estar 
mobilizadas; 

- Não é fundamental, para ele, saber quem são os candidatos nas próximas 
eleições, o que lhe interessa é manter o hospital em funcionamento e com as condições 
que já teve, não com as condições que tem atualmente, uma vez que o laboratório 
fechou, foram reduzidas cinco camas no internamento, o bloco operatório está parado, a 
cirurgia foi desativada e já não existem consultas de urologia nem de ortopedia; 

-  Que a discussão de questões políticas pode ser interessante, do ponto de vista 
do debate, por representarem pontos de vista diferentes, mas que o fundamental é que 
todos os membros da Assembleia Municipal estejam unidos na defesa do Hospital, ou 
então estarão a prestar um mau serviço às pessoas que os elegeram.  

 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que concorda inteiramente com a última intervenção do senhor 
Presidente da Mesa, que adjetivou de sábia. 

Esclareceu que o empenho pessoal que colocou na questão da reorganização 
das freguesias e que coloca na questão do Hospital de Peniche não tem nada a ver com 
eleições, apenas tem a ver com os interesses do concelho que ele entende que deve 
representar. Disse que não pode garantir resultados, mas que pode garantir o seu 
empenho. 

 
Filipe Sales (PSD): 

Disse que subscrevia a última intervenção do senhor Presidente da Mesa, que 
adjetivou de assertiva. Acrescentou que lhe pareceu injuriosa a insinuação que foi feita 
de que existiam alguns partidos que desejam que a marcha não corra bem e que não 
estão envolvidos no processo de defesa do hospital. Acrescentou que todos estão na 
Assembleia Municipal ao serviço das populações, não sendo isso que é demonstrado 
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por alguns, que apenas demonstram ânsia de chegar ao poder e depois mantê-lo. 
Afirmou que o PSD sempre esteve e sempre estará na defesa do Hospital, não 

sendo isso passível de se tirarem dividendos políticos. 
Conclui dizendo que o PSD tem uma postura responsável, relativamente à 

matéria do Hospital, e pediu ao senhor Presidente da Mesa para ser honesto no que a 
essa matéria diz respeito. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que a marcha será no dia 7 de julho de 2012, com início às 21h30, no 
Largo do Município. 

Disse que a resposta que o senhor Ministro da Saúde deu à Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, sobre o facto de as decisões sobre os hospitais serem tomadas 
pela nova administração do Centro Hospitalar do Oeste, é uma das razões para a 
realização da marcha, por as comissões, de Peniche, Torres Vedras e Caldas da Rainha, 
entenderem que se tratam de decisões de caráter político e não devem ser tomadas por 
uma administração, para que não haja uma desresponsabilização ao nível político. 

Lembrou que o Vice-Presidente do Partido Social Democrata disse que, até 15 
de abril, a Entidade Reguladora da Saúde entregaria ao senhor Ministro da Saúde um 
estudo e que, durante o mês de maio, o senhor Ministro iria reunir com todos os 
presidentes de câmara envolvidos na matéria, o que ainda não se concretizou, mas seria 
bom que se concretizasse. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que, no dia 7 de julho, também se realizará o desfile das Marchas 
Populares, no lugar de Casais de Mestre Mendo. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que a data da marcha foi marcada tendo em conta e realização de 
iniciativas idênticas, noutras cidades do Oeste, no mesmo dia e à mesma hora. 

 
José Amador (CDU): 

Lembrou que também a Comunidade Intermunicipal do Oeste, que é dominada 
pelo PSD, não paga as senhas de presença aos membros da Assembleia Intermunicipal, 
há mais de um ano. 

Disse que está de acordo com a utilização da palavra roubo, no contexto em que 
foi utilizada, porque o Estado roubou ao Município, nos últimos anos, em cerca de 
setecentos mil euros, que dariam para fazer muitas obras. Acrescentou que, contudo, 
foram feitas muitas obras, nomeadamente a reabilitação do Centro Coordenador dos 
Transportes, da Escola Básica do 1.º Ciclo N.º 6 de Peniche, sita no Bairro da Prageira, 
do Posto de Turismo, da Escola Municipal de Rendas e do fosso da muralha e a 
construção do Centro de Alto Rendimento do Surf, do espaço da feira mensal de 
Peniche, do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia e das infraestruturas de 
saneamento da Varginha. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
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Disse que os documentos que foram enviados aos membros da Assembleia 
Municipal referem diversas aquisições que não foram ainda adjudicadas, como sacos 
para os molocks, t-shirts da Corrida das Fogueiras e o transporte de resíduos sólidos da ilha 
da Berlenga para Peniche. Lembrou o que o senhor Presidente da Câmara disse ao 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, relativamente ao uso 
dos recursos humanos do Município na limpeza das praias, e perguntou se o facto das 
aquisições que referiu não estarem adjudicadas significa que será tudo feito pela 
autarquia. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que a autarquia não tem nenhuma fábrica para fazer sacos plásticos, como 
é evidente, logo a sua aquisição teve de ser adjudicada. Acrescentou que o que disse foi 
que está a ser feito um esforço para que os recursos humanos do Município façam mais 
tarefas, para que se adjudiquem menos serviços externos. 

 
Américo Gonçalves (PS): 

Sublinhou que, segundo os documentos que recebeu, remetidos pela Câmara 
Municipal, nada do que referiu está adjudicado. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Esclareceu que, à data em que os documentos foram elaborados, as 
adjudicações poderiam não estar ainda feitas, mas, neste momento, está tudo 
adjudicado. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que as adjudicações são feitas dentro dos limites temporais adequados e 
legais, de forma responsável e atentando à “seguração” dos compromissos. 

 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Regozijou-se pela descentralização das sessões da Assembleia Municipal. 
Manifestou o seu desagrado por, mais uma vez, a sessão da Assembleia 

Municipal ter sido marcada para o mesmo dia em que foi marcado o sarau de 
encerramento das atividades da Piscina Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Pediu desculpa e esclareceu que a sessão, por ser ordinária, tem de se realizar 
no mês de junho, havendo preferência pelas sextas-feiras, pelo que, não obstante os 
esforços que foram feitos em contrário, não foi possível encontrar uma data em que não 
estivesse marcada nenhuma atividade. 

 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Concordou com o senhor Presidente da Mesa e esclareceu que apenas pretendia 
justificar o seu atraso e manifestar o seu desagrado. 

Informou que não recebeu, para leitura prévia, como é habitual, a ata que foi 
hoje aprovada. 
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Relativamente ao Núcleo Escolar de Serra d'El-Rei, perguntou se é para ser 
construído e, em caso afirmativo, quando e onde. Perguntou, ainda, qual o destino a dar 
à atual escola do ensino básico de Serra d’El-Rei. 

Perguntou qual o ponto de situação de um protocolo que será celebrado entre o 
Município e a Serrana para requalificação de um espaço confinante com a sede da 
associação. 

Perguntou o que se passa com o projeto intermunicipal do Planalto das 
Cezaredas, referido nos vetores estratégicos e programas de atuação da Magna Carta. 

Informou que não recebeu, por escrito, como lhe foi dito, as respostas às 
questões que colocou à Câmara na última sessão da Assembleia Municipal. 

Perguntou quando serão pagos os subsídios que a Câmara atribuiu a 
instituições do concelho, nomeadamente os que foram atribuídos à Serrana. 

Referiu que o fosso da muralha de Peniche não está com um aspeto visual que 
dignifique a cidade e emana um cheiro insuportável. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Esclareceu que, como habitualmente, as atas que foram submetidas a aprovação 
foram enviadas, por correio eletrónico, para todos os membros da Assembleia 
Municipal, assim como a listagem dos subsídios. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Confirmou que as respostas às questões que foram colocadas pela senhora 
Anna Clara Rodrigues foram, hoje, remetidas por correio eletrónico. Acrescentou que os 
subsídios que foram referidos como estando em dívida já foram pagos no dia 14 de 
junho.  

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

Disse que o festival de natação tem lugar, todos os anos, na última sexta-feira 
do mês de junho. 

Relativamente ao Núcleo Escolar de Serra d'El-Rei, disse que é muito raro os 
membros da Assembleia Municipal falarem sobre educação, o que significa que as 
coisas nessa matéria estão muito bem. Acrescentou que a prioridade é o Centro Escolar 
de Atouguia da Baleia e que espera que o financiamento para a construção destes 
equipamentos não seja posta em causa por as autarquias não poderem contrair 
empréstimos para pagar a sua parte. 

Relativamente à questão do terreno da Serrana, disse que a Câmara Municipal já 
apresentou três propostas de protocolo, nos últimos três anos, à Serrana e à Junta de 
Freguesia de Serra d'El-Rei. Acrescentou que a obra tem de ser feita rapidamente, 
porque não se podem correr riscos relativamente ao parque infantil. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Sobre a questão do Planalto das Cezaredas, disse que o projeto foi incluído no 
Plano de Ação Territorial do Oeste do QREN. Acrescentou que, com a “limpeza do 
QREN”, que transferiu sessenta milhões de euros da região do Oeste para outros 
programas do Governo, nomeadamente para o Impulso Jovem, teme que este projeto não 
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venha a ser concretizado. 
Relativamente ao fosso da muralha de Peniche, disse que se trata de um 

problema transitório, provocado pela construção da eclusa. 
 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Disse que é difícil preparar a sessão da Assembleia Municipal com documentos 
enviados no próprio dia. 

Relativamente ao Núcleo Escolar de Serra d'El-Rei, disse que o senhor Vice-               
-Presidente não respondeu às suas questões. 

Perguntou, também, pelo pagamento do subsídio que habitualmente é 
atribuído à secção de ginástica da Serrana. 

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

Disse que o Núcleo Escolar de Serra d'El-Rei deverá ser construído junto à Rua 
Luís de Camões. Quanto à questão da execução da obra, disse que primeiro terá de ser 
construído o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, face às necessidades da comunidade 
estudantil. Acrescentou que nenhuma das juntas de freguesia quer vender as escolas 
que forem desativadas, mas que o investimento nos novos equipamentos terá de ser 
pago e o dinheiro terá de vir de algum lado. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que há relatos de pessoas que têm de ir à estação dos CTT de Peniche 
para receber a correspondência, porque não há recursos humanos para assegurar uma 
distribuição diária. Perguntou se a Câmara tem acompanhado esta situação. 

Perguntou qual o custo para o Município do programa transmitido, no 
domingo, pela RTP, em direto da praia de Supertubos. 

Sugeriu que, no final de setembro, a Assembleia Municipal faça uma visita à 
fábrica da ESIP para ver os investimentos que foram realizados. 

Disse que há quase sete anos que se espera que a Câmara resolva o problema da 
circulação de trânsito no Largo 5 de Outubro, em Peniche. 

Alertou para o facto do traço contínuo marcado na Rua 13 de Infantaria, em 
Peniche, junto às instalações da Santa Casa da Misericórdia, já não se encontrar visível. 

Perguntou quando e onde vão ser colocados os pórticos nos acessos ao 
estacionamento do Baleal. 

Perguntou se a Câmara considera aceitável que a nova rotunda que está a ser 
construída na Avenida Papa Paulo VI, em Peniche, tenha, pelo menos, seis entradas e 
seis saídas. 

Perguntou se a Câmara fez algum estudo de tráfego que justificasse a colocação 
de semáforos no cruzamento do antigo dispensário, em Peniche. 

Considerando que o Governo vai reduzir as competências do Tribunal de 
Peniche, perguntou ao senhor Presidente da Câmara se participou, ontem, juntamente 
com outros quatrocentos autarcas de todo o país, na manifestação que foi convocada 
pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Disse ao senhor José Amador que não discute política com quem quer, que 
discute política com quem o respeita e que, por isso, essas pessoas também merecem o 
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seu respeito. 
Referiu que nesta sessão da Assembleia Municipal já se ouviu falar de 

politiquice, de preocupações autárquicas e de candidatos e que todos os grupos o 
tinham feito, o que não corresponde à verdade. Acrescentou que quem assistiu à sessão 
da Assembleia Municipal sabe quem levantou os assuntos de interesse para a freguesia 
e para o concelho. 

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

Disse que a solução encontrada para regular o trânsito no cruzamento do antigo 
dispensário, em Peniche, é uma solução para ficar, podendo ser ajustada às 
necessidades. Acrescentou que não havia alternativa à semaforização; que foi feito um 
estudo de tráfego que demonstrou a necessidade daquela intervenção; que, desde que 
está em funcionamento aquela solução, o número de acidentes é zero; que enquanto 
estiverem em causa os bens das pessoas e a vida das pessoas não é com uma câmara da 
CDU que morrem pessoas naquele cruzamento, tendo morrido enquanto outros 
partidos estavam na Câmara, mas com a CDU não, porque tentarão que isso não 
aconteça, como aconteceu no passado. 

Informou que já foi aprovada uma intervenção, para executar após o verão, no 
espaço entre a Praça Jacob Rodrigues Pereira e o Campo da República, em Peniche.  

Deu conhecimento de que, nos próximos dias, serão colocados pórticos para 
limitar a entrada a algumas viaturas ao parque de estacionamento que se situa junto à 
praia do Lagido, no Baleal. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que irá solicitar à ESIP a visita sugerida pelo senhor Tiago Gonçalves. 
Informou que não foi à manifestação referida pelo senhor Tiago Gonçalves, mas 

que se fosse convocada uma manifestação pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses para demonstrar as preocupações que a grande maioria dos presidentes de 
câmara tem relativamente à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e à 
redução das transferências do Orçamento do Estado, ele estaria na linha da frente. 
Acrescentou que, com o devido respeito pelos cinquenta e quatro municípios que estão 
ameaçados da extinção dos seus tribunais, acredita que a Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses teria feito melhor se tivesse feito o que os municípios 
sugeriram, entre os quais o Município de Peniche, a realização de um congresso 
extraordinário, em junho, porque lhe parece que esta manifestação é muito pouco. 
Disse, ainda, que, no dia da manifestação, teve questões a tratar na Câmara Municipal e 
na Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde estiveram quase todos os presidentes de 
câmara.  

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Solicitou uma resposta para as questões sobre os CTT e o custo do programa da 
RTP. 

Disse que o senhor Presidente da Câmara parece desconhecer que o Tribunal de 
Peniche irá perder as competências de família e menores, de comércio e de execuções e 
que, pelos vistos, é uma questão que não lhe diz nada. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que tomasse 
nota da informação prestada pelo senhor Tiago Gonçalves, relativamente aos CTT, e 
que solicite informações sobre se houve alteração no número dos recursos humanos que 
estavam afetos à distribuição de correspondência no concelho de Peniche. 

Disse que a RTP solicitou dez mil euros para a realização do programa, mas que 
ele próprio conseguiu mobilizar recursos para ter o apoio de algumas empresas locais, 
pelo que o Município de Peniche não tem nenhum compromisso financeiro, prestando 
apenas apoio logístico. Agradeceu a todas as empresas que contribuíram para a 
produção do programa. 

 
Américo Gonçalves (PS): 

Disse que tem conhecimento pessoal de que são enviadas cartas pelo Centro de 
Emprego aos desempregados, que as não recebem por o correio não as entregar, sendo-    
-lhes cortado automaticamente o subsídio de desemprego, porque faltam aos 
compromissos para que são convocados. 

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

(PSD): 

Felicitou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei por ser um 
privilegiado, uma vez que tem sempre respostas positivas em tudo o que solicita à 
Câmara. 

Perguntou quando é que o Município voltará a fornecer materiais de construção 
à Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Disse que, quando se falou na limpeza da Consolação, ouviu o senhor Vice-              
-Presidente a dizer ao senhor Presidente da Câmara que a limpeza da localidade é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia. Informou que isso nunca aconteceu, que, ao 
longo dos últimos anos, a Câmara Municipal sempre garantiu a limpeza da praia da 
Consolação. 

Perguntou porque é que nunca participam os ranchos folclóricos, as bandas 
filarmónicas e outros grupos de música do concelho nos programas televisivos que são 
transmitidos de Peniche.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Explicou que a decisão da escolha dos intervenientes nos programas é da RTP. 
Acrescentou que no programa que será transmitido no próximo domingo irão estar 
duas bandas de Peniche, escolhidas por terem músicas originais editadas em CD. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amado (CDU)r: 

Disse que, apesar do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei 
ser um privilegiado, como afirmou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, a Serra d'El-Rei ainda não tem um centro interpretativo, ao 
contrário de Atouguia da Baleia. Acrescentou que o investimento total no Centro 
Interpretativo da Atouguia da Baleia foi de cerca de seiscentos mil euros. Disse, ainda, 
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que o projeto do Centro Educativo de Atouguia da Baleia custa ao Município de 
Peniche cento e trinta mil euros. Lembrou que o Município se substituiu a outras 
entidades ligadas ao Governo para fazer uma obra nos acessos à praia dos Frades, em 
São Bernardino, e está a fazer uma intervenção na Rua de Baixo, no Lugar da Estrada, 
ambas localidades da freguesia de Atouguia da Baleia. Referiu que a Câmara Municipal 
fez um apelo para que se reduzisse o consumo de combustíveis, que são pagos pelo 
Município, e, neste momento, a Freguesia de Atouguia da Baleia já gastou mais 
combustíveis do que em igual período do ano passado. Terminou dizendo que não lhe 
parece que a Freguesia de Atouguia da Baleia esteja a ser prejudicada pela Câmara 
Municipal. 

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

(PSD): 

Reforçou a pergunta colocada, se o Município vai continuar a não fornecer 
materiais à sua Freguesia. 

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

Disse que o Município dispensará todos os materiais solicitados pelas 
freguesias, de acordo com as possibilidades financeiras do mesmo. Esclareceu que, 
quando o Município tiver dinheiro para dar mais materiais às freguesias, fá-lo-á. 
Acrescentou que, apesar de não estarem a ser fornecidos materiais de construção à 
Freguesia, o Município tem executado obras na freguesia de Atouguia da Baleia, como 
já referiu. 

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

Disse que a Freguesia de Ajuda não tem dinheiro no banco e há mais de um ano 
que não recebe materiais de construção do Município, estando a fornecer materiais e 
executar obras que deveria ser o Município a executar. Acrescentou que não entende 
como é que umas freguesias podem comprar materiais de construção e outras não.  

 
Filipe Sales (PSD): 

Disse que: 
- Se se verificarem as atas, desde 2008, os termos usurpação, distorção, roubo, 

saque, etc. têm sido recorrentes; 
- Se assinalou o primeiro aniversário do Plano de Ajustamento Económico e 

Financeiro, que prevê a redução de cerca de cento e setenta e cinco milhões de euros nas 
transferências para os municípios, pelo que não foi vontade do Partido Social 
Democrata, enquanto governo, retirar poder, autonomia e verbas às autarquias. 
Acrescentou que o PAEF foi celebrado com todos os partidos representados na 
Assembleia Municipal de Peniche à exceção de um. Perguntou qual seria a solução para 
pagar os ordenados aos trabalhadores da função pública; 

- O senhor Henrique Bertino disse que o debate devia ser centralizado no 
debate de coisas da realidade de Serra d’El-Rei e do Município de Peniche, contudo 
ainda não ouviu a bancada da CDU falar sobre esses temas, tendo ouvido apenas o PS e 
o PSD; 
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- O Festival Sabores do Mar teve muita importância para as IPSS, mas, com algum 
desagrado do PSD, este ano não se irá realizar, o que fará com que as IPSS não tenham 
esta fonte de rendimento extra; 

- Gostaria de saber o ponto de situação do processo de atribuição das casas-               
-abrigo da ilha da Berlenga aos pescadores. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Relativamente ao Festival Sabores do Mar, informou que a Turismo do Oeste 
ainda não pagou a comparticipação da edição de 2011, no valor de cinquenta mil euros. 

Sobre as casas-abrigo da ilha da Berlenga disse que estão a ser afinados os 
critérios para a sua atribuição aos pescadores. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 

Disse que sente a sua Freguesia prejudicada porque não tem nada e não pode 
fazer nada, sendo que os poucos meios que tem disponibiliza ao Município. Deu como 
exemplo o facto de ter emprestado a retroescavadora ao Município, para a reabilitação 
do acesso à praia dos Frades, na freguesia de Atouguia da Baleia, sendo que os custos 
com a reparação e manutenção da máquina foram suportados pela Freguesia de Ferrel, 
com a promessa da Câmara Municipal de que comparticiparia em cinquenta por cento, 
valor que não sabe quando receberá. 

Referiu que também a Freguesia de Ferrel adquire materiais de construção, 
porque o Município nem o alcatrão ou o pó de pedra fornece. 

Disse ao senhor Presidente da Mesa que Ferrel também celebrou, na semana 
passada, a sua elevação a vila, pelo que, ao ser feito um elogio à vila de Serra d'El-Rei, 
também deveria ser feito à vila de Ferrel, porque também faz parte do concelho.  

Perguntou qual o motivo da extinção a Equipa Intermunicipal de Sapadores 
Florestais e qual o destino dado aos trabalhadores. Lamentou que a Câmara Municipal 
não tenha informado as juntas de freguesia rurais da extinção da referida equipa. 
Agradeceu aos sapadores florestais o trabalho de limpeza, que classificou de excelente, 
que fizeram no Pinhal Municipal do Vale Grande. 

Solicitou informação sobre a identidade da empresa que faz a exploração de 
resina no Pinhal Municipal do Vale Grande; a quantidade de pinheiros concessionados; 
quantas bicas estão autorizadas por pinheiro; qual o valor que o Município recebe e em 
que classificação orçamental é registado. Disse que se está a fazer uma matança de 
pinheiros, porque, atualmente, existem árvores com três bicas. Acrescentou que gostava 
que um engenheiro florestal visitasse o pinhal para emitir o seu parecer profissional, 
nomeadamente se está a ser utilizado ácido sulfúrico para acelerar a extração da resina. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Pediu desculpa ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel por não ter 
referido o aniversário da elevação Ferrel à categoria de vila. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que a Equipa Intermunicipal de Sapadores Florestais não foi extinta, 
apenas foi comunicada à senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
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Ordenamento do Território a suspensão do seu funcionamento enquanto sapadores 
florestais, porque o Governo deve cem mil euros. Disse, ainda, que os trabalhadores 
estão, temporariamente, afetos ao trabalho de limpeza dos contentores de resíduos. 

Relativamente à extração de resina do Pinhal Municipal do Vale Grande, 
solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que prepare uma 
informação sobre as questões financeiras e informou que irá solicitar ao Comandante 
Operacional Municipal e ao técnico florestal as respostas às questões técnicas que foram 
colocadas. 

Renovou as suas felicitações pela passagem do primeiro aniversário da elevação 
de Ferrel à categoria de vila. 

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

Disse ter percebido na intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Ferrel algum desencanto relativamente à obra realizada pelo Município, na freguesia 
de Ferrel, nos últimos dois anos e meio. 

Lembrou que os dois edifícios do núcleo mais antigo das escolas de Ferrel 
foram recuperados nos últimos dois anos; que, diariamente, em Ferrel, usufruem das 
refeições escolares fornecidas pelo Município cerca de sessenta alunos do primeiro ciclo, 
sendo que a comparticipação do Governo para o seu pagamento chega à Tesouraria 
Municipal com catorze meses de atraso; que no ano transato houve uma importante 
intervenção na rede viária da freguesia, inclusive nos caminhos agrícolas; que irá ser 
implantada uma solução para evitar o estacionamento desordenado no parque de 
estacionamento junto à praia do Lagido, no Baleal; e que foi atribuída a Bandeira Azul 
da Europa a duas das praias da freguesia de Ferrel, sinal de que o Município tem as 
praias em ótimas condições, suportando um custo, nomeadamente com a limpeza, que 
não lhe trás qualquer benefício financeiro. 

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

(PSD): 

Disse que a Freguesia de Atouguia da Baleia, à semelhança das freguesias de 
Ajuda e Ferrel, também tem adquirido matérias de construção e realizado obras. 

Relativamente ao consumo de combustíveis, referido pelo senhor Vice-                            
-Presidente, disse que a Freguesia de Atouguia da Baleia tem um parque de máquinas 
assinalável, que cria grandes despesas para a Freguesia, e que o combustível 
disponibilizado pelo Município é todo utilizado a trabalhar. 

Perguntou se a empresa que irá efetuar a limpeza das praias irá também à 
localidade de Consolação. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 

Disse que, segundo os pais dos alunos, os pátios das escolas de Ferrel são os 
piores do concelho de Peniche. Acrescentou que a intervenção que foi feita no núcleo 
mais antigo foi boa, mas que é necessária uma intervenção mais profunda, e que se 
anda há um ano a dizer que foi feito um grande investimento nas escolas de Ferrel, 
quando se intervencionou apenas os telhados, o que dá muito nas vistas mas rende 
pouco. 
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Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Lembrou ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que 
existe um protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de 
Freguesia, aprovado pela Assembleia Municipal, sendo que, ao abrigo desse protocolo, 
o Município de Peniche paga os vencimentos e suporta os restantes custos de dez 
funcionários da Freguesia de Atouguia da Baleia, transfere para a Freguesia uma verba 
financeira que anualmente ronda os noventa mil euros e cede o gasóleo que é necessário 
para as viaturas da Freguesia, sendo que a Freguesia assumiu uma série de 
competências da Câmara Municipal, entre elas a conservação e limpeza de valetas, 
bermas e caminhos. Frisou que a responsabilidade pelo cumprimento do protocolo é de 
quem o assinou. 

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

(PSD): 

Disse que não assinou nenhum protocolo de delegação de competências, 
estando em vigor um protocolo com quinze anos. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Interpolou a Mesa para solicitar à Câmara Municipal que mande distribuir 
fotocópias do protocolo de delegação de competências nas juntas de freguesia pelos 
membros da Assembleia Municipal, para se confirmar em que data foi assinado. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Sendo uma hora e quarenta minutos do dia trinta de junho, 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: 

 
António Albuquerque: 
Lamentou que muitas das coisas que foram ditas nesta sessão da Assembleia 

Municipal não sirvam para nada, particularmente quando se falou de questões de 
política nacional. 

Perguntou se a Assembleia Municipal ou a Câmara Municipal analisaram uma 
reunião que foi feita, sobre o hospital, há algum tempo, onde estiveram presentes, 
segundo a comunicação social, entre quinhentas a mil pessoas. Acrescentou que a 
questão é perceber porque é que num concelho com 27 000 habitantes só quinhentas a 
mil pessoas estiveram presentes. 

 
Paulo Rodrigues: 
Apresentou os seguintes temas, sobre Serra d'El-Rei, para reflecção: 
- A necessidade de a autarquia ser um motor de desenvolvimento da Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa. 
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- O estado de abandono de um espaço desportivo, propriedade do Município. 
- Os condicionamentos ao estacionamento automóvel. 
- A falta de planeamento urbanístico. 
- O elevado número de habitações em estado degradante. 
- O mau estado de conservação da rede viária. 
Terminou lamentando que, em sua opinião, a freguesia de Serra d’El-Rei tenha 

saído desta sessão da Assembleia Municipal com “uma mão vazia e outra cheia de 
nada”. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Relativamente ao comentário do senhor Paulo Rodrigues sobre o facto de a 
freguesia de Serra d’El-Rei sair desta sessão da Assembleia Municipal com “uma mão 
vazia e outra cheia de nada”, disse que, para ele, estes debates são sempre importantes, 
assim como as deslocações às localidades. 

Sobre a intervenção do senhor António Albuquerque, disse que, se a sua 
vontade e o seu sentimento de preocupação contassem, tinham estado na reunião sobre 
o hospital todas as pessoas do concelho de Peniche mais algumas dos concelhos de 
Óbidos e Lourinhã. Acrescentou que, provavelmente, o grande problema é que existe 
um fenómeno de acomodação, porque as pessoas pensam que haverá sempre alguém 
que resolverá os seus problemas e por isso não aparecem. 

Disse acreditar que a mobilização do dia 7 de julho, porque é mais premente e 
uma realidade regional, transversal, é capaz de surtir mais efeito do que a última 
iniciativa que foi feita. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse ter registado os comentários do senhor Paulo Rodrigues e que a Câmara 
Municipal continuará a tentar minimizar os problemas de Serra d'El-Rei. 

Relativamente à intervenção do senhor António Albuquerque, disse que é bom 
que se remonte há cinco anos atrás para se perceber o contexto da reunião que teve 
cerca de três mil pessoas. Lembrou que, nessa altura, tinha havido, na comunicação 
social, quase todos os dias, um ataque feroz ao ministro Correia de Campos e uma 
ameaça que estava traduzida num estudo que apontava para o encerramento do serviço 
de urgências do Hospital de Peniche. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

 
1  - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEI RA 

DO MESMO :  

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

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que já foi despachado, pelo Secretário de Estado da Energia, e está, 
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neste momento, para ser despachado pelo Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território o processo de reconhecimento de interesse público da unidade autónoma de 
gás. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Informou que houve uma redução da dívida do Município, na ordem de um 
milhão de euros. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que lhe parece incoerente que se esteja a discutir um regulamento 
municipal de estacionamento e em paralelo se esteja a tentar resolver o problema do 
estacionamento de autocaravanas no Baleal. Sugeriu que seja tudo tratado em 
simultâneo. 

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

Disse que a solução encontrada para o estacionamento junto á praia do Lagido 
não colide com o que está previsto na proposta de regulamento que está em discussão 
pública. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Reforçou a ideia de que o regulamento deveria de tratar dos espaços de 
estacionamento de todo o concelho. 

 
2  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ,  A ASSUMIR PELA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PENICHE ,  NOS TERMOS DO N .º  1  DO ARTIGO 6.º DA LEI N .º 

8/2012,  DE 21  DE FEVEREIRO :  AQUISIÇÃO DE 1200  TON  DE BINDER 35/10  E 

AQUISIÇÃO DE 500  TON  DE DESGASTE BASÁLTICO :  

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

usaram da palavra os senhores: 
 
Américo Gonçalves (PS): 

Perguntou onde será aplicado o material a adquirir. 
 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que o pedido deveria vir acompanhado de um plano com as datas e locais 
onde o material será aplicado. 

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

Disse que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 
seria a pessoa indicada para dizer onde será aplicado o material a adquirir, uma vez 
que é quem mais usa este tipo de material.  

 
Tiago Gonçalves (PS): 
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Perguntou se há disponibilidade financeira para pagar a noventa dias. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 

Disse que este tipo de material deve ser para aplicar a quente, pelo que não 
poderá ser aplicado pela Freguesia de Atouguia da Baleia. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Disse que o destino a dar a estas massas já está consagrado no Orçamento 
Municipal, que foi aprovado pela Assembleia Municipal, sendo que o que se está a 
pedir agora à Assembleia Municipal é a salvaguarda de que este procedimento possa 
passar para 2013. 

Relativamente ao pagamento, disse que não haverá qualquer problema, porque 
terá de se cumprir o que está na Lei do Orçamento de Estado. 

 
Submetido o pedido de autorização prévia supramencionado a votação nominal 

(de braço no ar) a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com catorze votos a 
favor, dos membros da CDU e dos senhores João Trindade (PSD) e António Salvador 
(PSD), e dez abstenções, dos restantes membros do PSD e dos membros do PS, autorizar 
a assunção do compromisso plurianual (2012/2013) com a aquisição de 1200 toneladas 
de binder 35/10 e 500 toneladas de desgaste basáltico, observando o preceituado no n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Para efeitos de execução imediata, 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, submetida a votação a minuta da presente ata, constatou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo duas horas e quinze minutos do dia trinta de junho, o senhor Presidente 

da Mesa declarou encerrada a sessão, 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. 


