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ATA N.º 22/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos dezasseis dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, 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, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à 

gerência de 2015 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, relativos à gerência de 2015 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ---  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Revisão ao Orçamentos da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de 

Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016 – 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ----------------------------------------- --------------- 

 ------------------- 4) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016 

– Pelouro das Finanças. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram onze horas e dez minutos, encontrando-se na 

sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às doze horas e trinta e cinco 

minutos, tendo saído durante a apreciação do ponto um da ordem do dia. -----------------------------  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes, Chefe do Gabinete de Apoio 

à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante 

toda a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  

 

1) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de 2015 – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 538/2016: O senhor Presidente da Câmara deu relevância ao facto das contas 

terem sido validadas, pela equipa responsável pela revisão oficial de contas, sem qualquer reserva. 

Disse ter havido uma grande exigência, por parte dos serviços, neste domínio, uma vez que este 

tipo de trabalhos têm, quase sempre, um prazo muito curto. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que em termos de prazos, estavam iguais ao ano passado. Relativamente à avaliação, realçou 
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a questão da redução da dívida, os graus de execução da receita e da despesa e o prazo de 

pagamento a fornecedores, fatores que demonstram uma clara avaliação positiva da atividade 

municipal, ao longo de 2015. Destacou o trabalho que tem sido efetuado, ao nível das obras por 

administração direta, nomeadamente, a primeira fase de construção do Fórum da Serra d’El-Rei, 

as intervenções nas várias escolas, as intervenções conjuntas com a Freguesia de Peniche, 

efetuadas nos bairros sociais, a intervenção na rede viária na Avenida Monsenhor Bastos, o 

compromisso assumido com a Freguesia de Ferrel, relativamente à rede viária, a intervenção na 

Freguesia de Atouguia da Baleia e a conclusão da obra do Edifício António da Conceição Bento. 

No domínio do desporto destacou a realização da Corrida das Fogueiras, do Triatlo, as iniciativas 

desportivas que têm sido feitas com a comunidade educativa, designadamente o corta mato escolar, 

atividades náuticas e o WCT – Circuito Mundial de Surf. Relativamente à Renda de Bilros, realçou 

a afirmação nacional e internacional e a iniciativa denominada As rendas vão à escola. Destacou 

a descentralização das freguesias, o apoio significativo para o desenvolvimento dos projetos das 

IPSS, no domínio da educação, o lançamento do concurso destinado à construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia e o desenvolvimento de diversos projetos em pareceria com os 

vários agrupamentos de escolas. Valorizou todo o trabalho realizado, que permite a promoção 

nacional e internacional do concelho de Peniche. Disse que, apesar dos constrangimentos 

existentes, ao nível dos recursos humanos, tem sido possível dar resposta a um conjunto muito 

alargado de trabalhos e serviços e prestação de um grande apoio ao movimento associativo. Disse 

que no de 2015, foi o ano em que o setor operacional da Câmara, em especial o setor das obras, 

mais apoio deu ao movimento associativo, às comissões de festas e juntas de freguesia. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes disse que, olhando para os documentos apresentados estava plasmado 

todo o trabalho executado e as várias frentes existentes, referindo a exigência necessária para o 

desenvolvimento e concretização de tudo o que ali se encontra descrito. Disse ter sido um ano 

extremamente forte, em termos de desenvolvimento, no que toca aos pelouros, pelos quais é 

responsável, nas mais diversas áreas, salientando a Carta Local do Associativismo, o apoio que 

tem sido dado às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e todo o trabalho que, 

com elas, se tem vindo a desenvolver, de uma forma conjunta. Destacou as questões que têm a ver 

com os centros de convívio, os fóruns dos cuidadores e as questões ligadas com a juventude. Disse 

estar bastante expresso aquilo que é um trabalho de proximidade da ação social às populações. 

Considerou a ação social como entidade de referência à qual a população recorre, no sentido de 

encontrarem algumas soluções de otimização dos seus problemas. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse não ter percebido a razão pela qual não tinha sido efetuado o período de 

intervenção dos vereadores, na reunião decorrente, uma vez que lhe pareceu ter ficado assumido, 

na reunião anterior que esse período se iria realizar nesta reunião. Disse ter verificado que, no dia 

anterior, às 19h00, foram alterados alguns documentos, sem que tenha havido um contacto, que 

desse conta dessa situação. Questionou se havia sido disponibilizado o parecer do Revisor Oficial 

de Contas. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro disse que, para 

a Câmara havia sido disponibilizado um draft do parecer, uma vez que o parecer seria endereçado 

para à senhora Presidente da Assembleia Municipal. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

questionou se os documentos estão previstos serem colocados, novamente, na ordem de trabalhos 

da próxima reunião de câmara. O senhor Presidente da Câmara disse que o objetivo da reunião 

decorrente era a apresentação de contributos por parte de todos. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse fazer uma separação daquilo que era a prestação de contas, dos documentos 

formais, do ponto de vista da movimentação financeira do município e daquilo que é o relatório 

de gestão da Câmara, com uma vertente mais política. Disse não haver qualquer problema, 

relativamente à questão da prestação de contas, em termos de documentos, uma vez que se trata 

de uma questão meramente técnica e contabilistica e que conta com o parecer favorável do Revisor 

Oficial de Contas (ROC). Disse que, se bem que haja sempre a tendência de se considerar o 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 16.04.2016 * Livro 107 * Fl.273 

 

relatório de gestão como um documento político, acaba por ser, na sua essência, naquilo que é o 

seu conteúdo, um relatório meramente técnico e administrativo, que não tem leitura política 

relativamente áquilo que foram as Grandes Opções do Plano ou o que foi o trabalho da Câmara, 

trata-se de um elencar de todos os serviços que as divisões têm, mesmo ao mais pequeno pormenor, 

por forma a perfazer as duzentas e setenta e duas páginas. Consideraria um relatório completo se, 

à atividade administrativa e técnica das várias unidades orgânicas da Câmara, se juntassem todas 

as atas relativas às reuniões de câmara. Disse que tudo isto mostra, essencialmente, que a câmara 

tem uma redução de dívida “balofa”, na medida em que, a partir do momento em que se precisar 

de ir aos fundos comunitários, que é a única forma que o Município tem para poder fazer 

investimento, a dívida irá disparar, uma vez que vai haver necessidade de recorrer ao crédito 

bancário, como suporte do investimento. Disse ser evidente a existência de uma receita que é 

cobrada, com um significado muito especial no crescimento dos impostos diretos. Referiu a 

questão do enquadramento efetuado a uma série de situações do concelho, que considera ser uma 

análise mais política e retirada dos aspetos técnicos, designadamente a afirmação do concelho a 

nível nacional e internacional, o esforço financeiro que torna o concelho cada vez mais atrativo e 

dinâmico e a importância que a Carta Local do Associativismo dá ao trabalho político efetuado, 

do ponto de vista do desenvolvimento do concelho. Deu exemplos de uma série de situações que 

trazem alguns dissabores, ao nível da economia e da procura do concelho, que são a redução dos 

registos no Posto de Turismo, relativamente ao ano anterior, e a redução substancial dos mercados 

mais atrativos. Relativamente à questão social, disse haverem dois fatores muito preocupantes, 

nomeadamente no que toca à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao 

acampamento de indivíduos de etnia cigana. Sugeriu que se fizesse uma comparação análoga dos 

registos relativos ao Parque de Campismo. O senhor Vereador Ângelo Marques reforçou a 

situação apresentada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente à disponibilização dos 

documentos, e do inconveniente causado, no que toca às intervenções, com a disponibilização 

tardia dos documentos. Informou que as atas relativas ao ano e 2015, não se encontram no site do 

Município. O senhor vereador Jorge Gonçalves deu conta da complexidade do site do Município, 

no que concerne à pesquisa. O senhor Vereador Ângelo Marques, relativamente aos documentos 

de prestação de contas, disse não ter nada a dizer, tendo felicitado os serviços que estiveram 

envolvidos na elaboração destes documentos. Em relação ao relatório de gestão, disse que, se for 

analisado do ponto de vista técnico, tem plasmado muitas das situações executadas, todavia, do 

ponto de vista político, as descrições que são feitas não se coadunam com os números 

apresentados. Referiu não se poder dizer que existe um exponencial aumento da atratividade do 

concelho e os números fornecidos pelo posto de turismo demonstrarem o contrário, sugerindo que 

esta situação seja retificada. Reiterou a questão do acampamento de etnia cigana, anteriormente 

abordada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves e a ideia de que deveria ter sido referida no 

relatório de gestão, na medida em que, por diversas vezes, de uma forma sistemática tem sido 

referida nas reuniões de câmara. O senhor Vereador Filipe Sales manifestou o reconhecimento 

pelo empenho dos colaboradores do município, na elaboração dos documentos apresentados. Disse 

ser importante fazer-se uma distinção entre as duas dimensões da apreciação do ponto agendado, 

por um lado a dimensão técnica, que enquanto políticos não têm meios, nem tempo útil, para 

dispensar a atenção necessária que todos os documentos merecem e por outro lado a dimensão 

política dos documentos, nomeadamente no que ao relatório de gestão diz respeito. Esclareceu que 

os Vereadores do Partido Social Democrata não poderiam pactuar, nem concordar com algumas 

das menções que são feitas, nomeadamente, a questão do Município de Peniche ser, atualmente, 

um Município de vanguarda, onde a sustentabilidade ambiental, social e económico-financeira são 

três pilares chave, dando como exemplos a questão do acampamento de indivíduos de etnia cigana, 

a questão da habitação social, do desemprego, a fragilização do tecido empresarial e do comércio 

e serviços, a política fiscal que não é solidária com as famílias e o lançamento da derrama no 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 16.04.2016 * Livro 107 * Fl.274 

 

concelho, no âmbito da política fiscal competitiva com as empresas. Referiu não haver qualquer 

menção, no que à redução da dívida diz respeito, além dos compromissos e dos pagamentos em 

atraso e disse julgar haver um reconhecimento, por parte de todos, da importância que a entrada 

em vigor da LCPA sortiu, na redução da dívida em toda a administração pública. No domínio das 

receitas próprias, no ponto referente aos rendimentos de propriedade, que abrange, entre outras 

coisas, as rendas de ativos não produtivos, nomeadamente terrenos, disse que a autarquia tinha 

muito a fazer, especialmente no que às concessões diz respeito. Referiu haver condições, tendo em 

conta aquilo que é o património municipal, de exponenciar a receita por esta via, não havendo 

necessidade de onerar as famílias por via da cobrança de um imposto, que não consideram ser 

solidário com as famílias, o IMI. Deu conta de não ter sido referido no relatório de gestão o Plano 

de Arborização, aprovado em 11 de abril de 2015, pela Câmara Municipal. Referiu as dúvidas que 

tem relativamente à questão do trabalho de remoção de infestantes das muralhas da cidade, que 

lhe pareceu ser um trabalho parcial e pontual. Manifestou intenção de colocar algumas questões 

relativamente à questão da dívida de cobrança duvidosa, todavia não o fez, por não ter tido 

disponibilidade para estudar minuciosamente os documentos da nova versão, só, disponibilizada 

no dia anterior. O senhor Presidente da Câmara esclareceu os motivos pelos quais, só, no dia 

anterior, às 19h00 ter sido disponibilizada a nova versão dos documentos, dizendo que foram 

disponibilizados quando estavam reunidas toda as condições para tal, como aval do ROC, uma vez 

que a auditoria foi muito aprofundada e exigiu uma grande interatividade. Relativamente à questão 

da comunidade de etnia cigana, disse ser um tema que não os orgulha e que tem que ser trabalhado 

de uma forma contínua, e que, em sede de revisão do PDM está a ser desenvolvido um caminho, 

no sentido de se tentar encontrar uma solução para aquele local. Relativamente à não referência 

deste assunto, que tem sido recorrente, disse não ser nenhuma desconsideração por qualquer 

contributo dos membros da Câmara. Assumiu o compromisso de, em 2016, na perspetiva da 

revisão do PDM, se ir tentar encontrar uma solução que seja compreendida pela população local. 

Sobre a questão dos números fornecidos pelo Posto de Turismo, e face à observação que havia 

sido efetuada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, disse que iria, junto dos serviços de turismo 

esclarecer a metodologia e reforçar a informação com outros números que são sinónimo da 

afirmação do concelho relativamente à sua atratividade, que tem a ver com o número de acessos 

ao portal, dos consumidores de água, etc. A senhora Vereadora Clara Abrantes fez um breve 

esclarecimento relativamente à questão da comunidade de etnia cigana, dizendo que acrescentaria 

ao relatório de gestão um ponto relativo à monitorização do acompanhamento à comunidade de 

etnia cigana e esclareceu, também, a questão da habitação social. O senhor Vereador Ângelo 

Marques considerou o enquadramento efetuado no relatório de gestão, muito elogioso, perante o 

panorama atual dos municípios. Relativamente às previsões para cobrança duvidosa a senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro fez um esclarecimento adicional ao 

que disponibilizou junto com os documentos, no dia anterior. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara deu a sua opinião relativamente à procura dos Postos de Turismo, uma vez que o acesso 

à informação, sem ter que ir ao Posto de Turismo, é cada vez maior e mais fácil. Relativamente ao 

Parque Municipal de Campismo, os dados são de mais 24.000 Portugueses e mais 7.000 

estrangeiros, no ano de 2015 comparativamente ao ano de 2014. Relativamente à remoção dos 

infestantes, disse que todo o plano de muralha que vai desde o centro da cidade até Peniche de 

Cima foi objeto dessa intervenção. Relativamente às questões da LCPA, disse ter tido pena que 

não tenha sido cumprida ao longo de todos estes anos, significando um aumento da receita para 

todas as Câmaras Municipais. O senhor Vereador Filipe Sales disse que quem lidera tem que 

liderar com humildade e ter uma capacidade de encaixe grande. Referiu que a forma como se 

aproveitam e capitalizam as boas ideias que existem para o concelho, não é a melhor. Disse que se 

deveria fomentar a participação pública. --------------------------------------------------------------------       
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2) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

relativos à gerência de 2015 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -----------------  
Deliberação n.º 539/2016: O senhor Presidente da Câmara fez uma breve apresentação da 

situação dos Serviços Municipalizados, do tipo de serviços e agregação pretendida, em defesa da 

continuação dos serviços municipalizados e da sua autonomia. O senhor Vereador Ângelo 

Marques disse rever-se na proposta apresentada, todavia manifestou disponibilidade para avaliar 

alguma alteração que seja apresentada. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse verificar com 

satisfação a situação financeira, mais sustentável que, hoje, os serviços municipalizados 

apresentam. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse estar preocupado com a redução do 

número de efetivos nos serviços municipalizados, que tem um reflexo significativo na 

operacionalidade dos serviços. Disse que a qualidade da água deverá continuar a ser um dos 

objetivos dos serviços.  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

3) Revisão ao Orçamentos da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016 – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 540/2016: O senhor Presidente da Câmara fez o enquadramento do assunto. --  

 

4) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016 – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 541/2016: A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

fez uma breve apresentação sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------   

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 

passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. -----------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

23 de maio de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 


