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ATA N.º 12/2014

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António
José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales,
Vereadores, reuniu-se, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte
ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------- Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------
-------------------- Contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências da
Câmara Municipal nas juntas de freguesias do concelho.-------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas e trinta minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------
Estiveram presentes da reunião diversos membros dos executivos das Freguesia de Atouguia da
Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei.---------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

1) Contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências da Câmara
Municipal nas juntas de freguesias do concelho: --------------------------------------------------------
Durante a apreciação do ponto único da ordem do dia, usaram da palavra os seguintes senhores: -
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: ------------------------------------------------
Fez uma abordagem inicial aos documentos em apreciação, enunciou os princípios gerais que
lhes estão subjacentes e lembrou que os valores neles constantes têm como baliza o
enquadramento financeiro previsto no Orçamento Municipal. -------------------------------------------
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: --------------------------------------------------
Fez uma apresentação do enquadramento legal da delegação de competências e uma
apresentação global das propostas de contratos de delegação de competências apresentados às
quatro juntas de freguesias do concelho. --------------------------------------------------------------------
Elencou os procedimentos efetuadas até à presente data e as “negociações” subjacentes às
propostas apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------
Disse que houve uma primeira reunião para avaliação dos protocolos existentes até à entrada em
vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que permitiu aferir quais as competências que as
juntas de freguesias estariam dispostas a receber.----------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos seguintes passos do processo:-----------------------------------------------------
- No dia 5 de março, foi entregue uma proposta e estabelecido um prazo para que as juntas de
freguesia pudessem apresentar os seus contributos. -------------------------------------------------------
- Foi dado conhecimento à Câmara Municipal dos contributos. -----------------------------------------
- Dia 20 de março houve novas reuniões com as juntas de freguesias, nas quais se discutiram os
contributos e as propostas da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------
- Houve nova apresentação de contributos pelas juntas de freguesia, os quais foram distribuídos
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aos senhores Vereadores, na reunião de Câmara do dia 23 de março. ----------------------------------
Apresentou as linhas gerais das propostas de contratos, evidenciando os aspetos fundamentais de
cada uma delas, nomeadamente dos contratos de execução de delegação de competências e dos
contratos interadministrativos. --------------------------------------------------------------------------------
Enumerou os pontos essenciais das propostas apresentadas: Transferências financeiras, recursos
humanos, ADSE, combustíveis, materiais de construção e a possibilidade de executar obras até
cinquenta mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------
Agradeceu às juntas de freguesia a forma e disponibilidade como têm respondido a todo este
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino: ------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fez uma análise da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e que a sua Junta de Freguesia de
Peniche deu contributos das três vezes que foram solicitados;-------------------------------------------
A Junta de Freguesia apercebeu-se que o caminho que as propostas foram fazendo não vai de
encontro ao que inicialmente tinha sido assumido como princípio. Acrescentou que, a ser assim e
a não ser como estava inicialmente previsto, então, a Freguesia de Peniche deverá ser a que mais
deverá receber, uma vez que recebe do Orçamento do Estado uma verba superior à verba da
Freguesia de Atouguia da Baleia.-----------------------------------------------------------------------------
A haver um aumento de verbas, para qualquer uma das freguesias, este deverá ser proporcional
para todas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador: ---------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia considera que a Freguesia tem sido penalizada com
o protocolo celebrado em 1998 e esta é uma oportunidade para se renegociar e atenuar essa
penalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Freguesia de Atouguia da Baleia tem muitos lugares e dispersos, pelo que tem também
maiores custos para chegar a todos eles.---------------------------------------------------------------------
Foram contabilizados todos os espaços verdes cuja manutenção é da responsabilidade da
Freguesia de Atouguia da Baleia e foram somados cerca de dezasseis mil metros quadrados. A
Junta de Freguesia está disponível para assumir a manutenção de todos os espaços verdes da
freguesia, uma vez que muitos estão abandonados e indefinidos, sendo uma oportunidade para se
definir e resolver este problema. Considera que deverá ficar fixado um valor por metro quadrado,
para a manutenção dos espaços verdes, porque assim poderão ser adicionados novos espaços. ----
Em termos de limpeza a Junta de Freguesia entende que o valor apresentado é justo e razoável. --
A proposta de recursos humanos não é suficiente face à cobertura a fazer na Freguesia e, caso
não haja possibilidade de celebrar Contratos Emprego Inserção (CEI), a autarquia não teria
capacidade para dar a resposta necessária. ------------------------------------------------------------------
A Junta de Freguesia concorda com a proposta referente aos combustíveis.---------------------------
No que diz respeito aos caminhos agrícolas, a Junta de Freguesia entende que precisa de mais
dinheiro, para adquirir outros materiais para além de tout-venant. Foram contabilizados os
caminhos agrícolas, tendo sido inventariados cento e cinquenta quilómetros de caminhos para
manter. Existem caminhos com pouco trânsito, mas existem outros com muito trânsito e que
requerem uma manutenção continuada para estarem sempre transitáveis. -----------------------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João: ---------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está mal feita. -----------------------------------------------------
Das conferências em que teve oportunidade de participar, concluiu que a Câmara Municipal terá
de transferir os recursos para as competências que são de delegação legal.----------------------------
Entende que deveriam ser discutidos os dois tipos de competências, as delegações legais e as
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outras que a Câmara poderá ou não delegar. ----------------------------------------------------------------
No que diz respeito ao contrato interadministrativo, entende que no que diz respeito às reuniões
para definir os materiais necessários, o mesmo não deveria ficar consignado a essas reuniões. ----
No que diz respeito às obras até 50 000 euros, deverá ser retirada a menção à habitação social,
porque não existem na freguesia, e até mesmo edifícios públicos. --------------------------------------
No que diz respeito ao contrato de execução, disse este que faz menção a uma lista anexa e que a
mesma não consta da proposta apresentada. ----------------------------------------------------------------
Gostava de ficar com a manutenção de todos os espaços verdes da freguesia. ------------------------
Em relação aos combustíveis, disse que existem equipamentos que não se podem deslocar e
outros que fica muito caro virem abastecer-se ao posto do Município, devendo ficar ao critério
da Freguesia e não da Câmara Municipal a forma como se transporta o combustível. Acrescentou
que o valor previsto aponta para um consumo de vinte litros por dia e que, no caso da
retroescavadora da Freguesia de Ferrel ser emprestada ao Município pode não ser suficiente. -----
O valor previsto para ADSE não é de seis mil e cem euros, mas sim de quatro mil euros. ----------
Referiu que existe uma dívida do Município, relativa a um trabalhador que já faleceu e que foi
sempre substituído, e que nunca foi paga. -------------------------------------------------------------------
O número de trabalhadores também deverá ser alterado porque é insuficiente. -----------------------
No que diz respeito aos 50% para a manutenção de viaturas, haverá anos em que o valor será
suficiente e anos em que seguramente não vai chegar, como no corrente ano. ------------------------
Os critérios a considerar deverão ter em conta a densidade populacional e não o número de
habitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
A comparticipação por habitante já é considerada para efeitos de distribuição dos três fundos.----
Já apesentou uma lista dos espaços verdes cuja manutenção deverá ficar sob a responsabilidade
da Junta de Freguesia de Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------
A Freguesia de Ferrel não tem niveladora nem cilindro e, por isso, questionou como vai efetuar a
manutenção dos caminhos agrícolas.-------------------------------------------------------------------------
Perguntou se terá de recorrer a serviços externos para pequenas intervenções, que habitualmente
eram efetuadas pelos serviços do Município, como serralharia, carpintaria, eletricidade, oficinas,
etc.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata: --------------------------------
Informou que a Junta de Freguesia de Ferrel pretendia ficar com a gestão do Pinhal Municipal do
Vale Grande, assumindo o Município a despesa com a manutenção dos vigilantes. -----------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, António Vitória: ------------------
Disse que concorda, no geral, com as propostas apresentadas, uma vez que se vão manter, no
essencial, as verbas previstas nos protocolos anteriores, quer em termos financeiros quer em
termos de recursos humanos e materiais. --------------------------------------------------------------------
Referiu que, se houver aumento das verbas a transferir para as outras freguesias, também irá
revindicar o aumento para a Freguesia de Serra d'El-Rei na mesma proporção. ----------------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador: ---------
Disse que se está a desvirtuar a discussão das competências a delegar, porque não estão em
discussão os três fundos, que servem para manter o normal funcionamento das freguesias. --------
Relativamente ao contrato interadministrativo, disse que devem ser disponibilizadas manilhas
sem ficar sujeito ao mapa de obras e que os valores apresentados não são coerentes.----------------
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: ------------------------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
É importante que se tenha em consideração o Orçamento Municipal e os seus pressupostos. ------
Desde 2010, o Município foi alvo de diversos cortes, por parte do Governo da República, e que
os mesmos não foram repercutidos nas transferências do Município para as Freguesias na mesma
proporção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No que diz respeito a recursos humanos, o Município foi obrigado a reduzir 50% dos contratos a
termo e 2% dos trabalhadores por tempo indeterminado, o que tem tido os seus efeitos no
funcionamento dos serviços. ----------------------------------------------------------------------------------
Só existem dois caminhos: ou cai por terra todo o trabalho e pressupostos ou todos assumem o
esforço e se ajustam à realidade. ------------------------------------------------------------------------------
Se a opção for partir do zero, refundação completa, e for essa a vontade da Câmara Municipal e
da Assembleia Municipal, então terão de ser definidos critérios muito claros. ------------------------
No que diz respeito ao Pinhal Municipal do Vale Grande, é um património de todo o concelho de
Peniche e a Câmara Municipal não irá abdicar dele, estando a ser avaliadas novas formas de
gestão daquele espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: --------------------------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este é o local ideal para se dizer, olhos nos olhos, quais as Freguesias que vão ser beneficiadas.--
No caso de não haver acordo, a Coligação Democrática Unitária irá fazer uma conferência de
imprensa sobre o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não foi feita para dar mais dinheiro às Freguesias, mas sim
para clarificar as competências das Freguesias. ------------------------------------------------------------
Para as quatro competências que são delegadas mantêm-se os valores que estavam a ser
transferidos para muitas mais.---------------------------------------------------------------------------------
Para as outras que passaram, cabe às Freguesias fazerem a gestão das mesmas.----------------------
Um por cento do Imposto Municipal sobre Imóveis vai ser transferido para as Freguesias. --------
No que diz respeito ao mobiliário, a Câmara Municipal está a adquirir os abrigos rodoviárias e
que caber-lhe-á adquirir os bancos, para posterior manutenção por parte das juntas de freguesia. -
O contrato interadministrativo deixa a porta aberta para que as juntas de freguesia de Atouguia
da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei possam efetuar pequenas obras. --------------------------------------
Relativamente à questão colocada pela Freguesia de Ferrel, quando as freguesias não tenham
equipamento, a Câmara Municipal deverá prever a afetação do mesmo em mapa de obras. --------
A questão dos espaços verdes, e no que diz respeito a Atouguia da Baleia, concorda com os
espaços a ceder, no entanto, existe uma diferença relativamente ao valor por metro quadrado,
porque os estudos da Câmara Municipal não permitem ir para além do mesmo.----------------------
No que diz respeito aos equipamentos, a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia propõe
sessenta mil euros o que não está de acordo com o teto de vinte e cinco mil euros apresentado
pela Câmara Municipal, não podendo ir a Câmara Municipal para além desse valor.----------------
No que diz respeito aos materiais, o texto diz “nomeadamente”, para dar abertura a outros
materiais não elencados taxativamente.----------------------------------------------------------------------
A aquisição dos materiais obedece a procedimentos e há existência de fundos disponíveis. --------
Deverá haver algum equilíbrio na negociação. -------------------------------------------------------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João: ---------------------------------
Disse que apenas a gestão do Pinhal Municipal passaria para a Junta de Freguesia, ficando o
mesmo património do Município. ----------------------------------------------------------------------------
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:------------------------------------------------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se está no limite do prazo para negociar.--------------------------------------------------------------------
Quando se discutiu o Orçamento Municipal, foi colocada uma verba de trinta mil euros para ser
gerida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal deveria ter efetuado uma avaliação dos protocolos existentes. ----------------
As propostas incidem em competências que já estavam delegadas. -------------------------------------
O dinheiro não é da Câmara Municipal nem das Freguesias, mas sim das populações. --------------
O que está em causa é o interesse público e o que deve ser avaliado é quem é que pode fazer
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mais barato e mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------
Quanto às competências, estas deverão ir até onde for benéfico para as populações. ----------------
Senhor Vereador Luís Ganhão: ----------------------------------------------------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta Lei, não sendo boa nem perfeita, acaba por trazer mais um problema. ---------------------------
Quando se trata de efetuar coisas em primeiro lugar está o dinheiro, quando o que deveria estar
em primeiro lugar são as necessidades das populações.---------------------------------------------------
No que diz respeito ao IMI, deverá ter-se em conta o acréscimo que vai haver em 2014. -----------
Esta reunião é o resultado de uma insistência muito forte por parte do Partido Social Democrata.
A Câmara Municipal deve encontrar os meios financeiros para dar cobertura às competências,
economizando de um lado e ajustando do outro. -----------------------------------------------------------
Neste momento, deverá haver equidade e, se assim for, ninguém ficará prejudicado. ---------------
No final do primeiro ano, deverá fazer-se uma avaliação e deverá ficar o compromisso de se
reverem os contratos. -------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: --------------------------------------------------
Disse que as Juntas de Freguesia, na seleção de recursos humanos, devem ter cuidado na escolha
dos trabalhadores, porque estes devem ter competências polivalentes, não podendo ficar apenas
adstritos a limpeza ou à construção civil.--------------------------------------------------------------------
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: ------------------------------------------------
Fez uma síntese da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos próximos dias deverá continuar-se a desenvolver trabalho de melhoria.--------------------------
Deve-se abdicar do que houver que abdicar. ----------------------------------------------------------------
Este é o primeiro ano da nova legislação e há alguns aspetos a rever no futuro, mas neste
momento não há condições para refundar os protocolos. -------------------------------------------------
No final do ano, e em função do acréscimo de IMI, deverão efetuar-se os ajustamentos
necessários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador: ---------
Disse que a limpeza deverá ser clarificada, principalmente no que diz respeito à limpeza de
praias e zonas de praias. Defendeu que a Câmara Municipal deverá garantir essa limpeza.---------
Senhor Vereador Filipe Sales: ------------------------------------------------------------------------------
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi por sua insistência que se realizou esta reunião. -------------------------------------------------------
O Partido Social Democrata quer estar nestas negociações. ----------------------------------------------
Infelizmente, deixou-se este assunto para ser tratado dentro do prazo limite. -------------------------
Desde novembro de 2013 que manifesta esta preocupação. ----------------------------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo vinte três horas, o senhor Presidente 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 ele assino.------------------------------------------------


