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ATA  N.º  4/2016 
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  
REALIZADA NO DIA 29  DE ABRIL DE 2016: 

 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente Presidente 
e Primeiro Secretário da Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), 
Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia e Peniche e 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação 
(CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), Ana Cristina 
Maia da Costa (CDU), José António Bombas Amador (CDU), Anabela Correia Dias (PS), 
Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), José António 
Leitão da Silva (PSD), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Jorge Manuel 
Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino 
Lourenço Pereira (PSD), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Célia Maria Bernardo 
Lourenço (PS), reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche para 
continuar os trabalhos da sessão ordinária do mês de abril, iniciada a 28 de abril de 2016, 
concretamente os seguintes pontos: 

4.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 da proposta da Câmara Municipal para alteração 

aos artigos 2.º, 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM); 
3) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

Município de Peniche, relativos à gerência de 2015; 
4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 

revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de 
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano 
de 2016; 

5) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2015; 

6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a primeira 
revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 
Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016; 

7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
autorização da contratação de um empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na 
Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel; 

8) Apreciação da informação trimestral sobre a execução do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL). 

5.º - Aprovação da minuta da ata. 
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A reunião foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta e cinco minutos, encontrando-se na sala vinte dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

A senhora Célia Maria Bernardo Lourenço (PS) deixou de participar na reunião 
quando decorria a apreciação do ponto quatro da ordem do dia, pelo que não participou 
na votação da deliberação n.º 12/2016 nem nas subsequentes. 

O senhor Pedro Henrique Lourenço Barata encontrava-se a substituir o senhor 
presidente da Junta da Freguesia de Ferrel, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Os senhores Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes 
Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço Pereira (PSD), Humberto Manuel Costa 
Ferreira (PS) e Célia Maria Bernardo Lourenço (PS), encontravam-se a substituir os 
senhores Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) e Natália 
Susana Colaço Rocha (PS), que comunicou 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 Licínio Pereira (CDU), Inês Fitas 
Cação (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Ana Filipa Ferreira Nicolau 
(PS), Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) e Humberto Martins Perdigão (PS), por serem os 
membros que se seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores António Filipe Monteiro Victória 
(CDU), Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, João Manuel de Jesus Gomes 
(PS), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e 
Álvaro André Paiva Amador (CDU). 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS) e 
Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

A reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada pelo 
Assistente Técnico Pedro Ferreira. 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Segundo Secretário da Mesa, a 

senhora Presidente da Mesa solicitou ao representante do grupo do Partido Social 
Democrata que indicasse um substituto, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, 
tendo sido indicada a senhora Laura Maria Gomes Silvério Ganhão que, de imediato, 
assumiu funções na mesa. 

 
Depois de aberta a reunião, a senhora Presidente da Mesa, Maria João Avelar, 

disse que teve o prazer de visitar o edifício onde funcionou o infantário O Traquinas, sito 
na Rua Marques de Pombal, em Peniche, recentemente reabilitado pela Acompanha - 
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, destinado à instalação de um centro de dia e 
de convívio para pessoas idosas, e que queria dar testemunho da mais-valia do projeto, 
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porque vem satisfazer uma necessidade sentida pela população da cidade de Peniche e 
está a ser dinamizado por uma equipa muitíssimo competente. Acrescentou que a 
recuperação do edifício foi feita de uma forma exemplar. Congratulou o Presidente da 
Direção da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, o senhor Rogério 
Cação, e desejou felicidades na implementação do projeto, que é a continuação de um 
trabalho de muito valor que tem sido desenvolvido para a comunidade. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESI DENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃ O FINANCEIRA 

DO MESMO :  
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou a informação escrita do senhor 
presidente da Câmara, acerca da atividade do Município, bem como da situação 
financeira do mesmo, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, tendo sublinhado a continuada redução do 

valor da dívida do Município, que, entre 18 de fevereiro e 18 de abril de 2016, foi de 
544 777,00 euros, e o facto de o Município estar a pagar todas as faturas antes da data do 
seu vencimento. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o total da dívida indicado na informação financeira deve estar 

incorreto, uma vez que a soma das parcelas perfaz um total de 8 309 605 euros e não 
8 309 606. 

 
José Amador (CDU): 
Disse que a informação do senhor Presidente da Câmara refere uma reunião com 

o Instituto de Socorros a Náufragos, a propósito da recuperação e relocalização do 
salva-vidas, e solicitou mais informação sobre o assunto. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Em resposta ao senhor José Amador, disse que se trata de uma antiga embarcação 

do Instituto de Socorros a Náufragos que se encontra depositada na Fortaleza de Peniche 
e que a presidência da Câmara Municipal pretende recuperar e colocar num espaço mais 
visitável. Acrescentou que existem diversas hipóteses de localização, uma delas na 
estação do salva-vidas de Peniche de Cima, na praia da Gamboa. 

Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que, tanto as 
parcelas como o resultado da soma, são valores arredondados, pelo que vai pedir aos 
serviços que passem a indicar os valores sem arredondamentos. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ALTERAÇÃO AOS ARTIGO S 2.º ,  11.º ,  12.º  E 27.º DO REGULAMENTO DO PLANO 
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DIRETOR MUNICIPAL (PDM): 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez uma apresentação sumária da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 7 de março de 2016. 
 
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, José Gonçalves: 
Fez uma apresentação técnica da proposta da Câmara Municipal. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que há edifícios que são recuperados e que não podem aumentar a cércea, 

para ficarem à mesma altura de outros existentes na mesma banda, como aconteceu 
recentemente a um edifício sito na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, e, no passado, 
foi autorizada a construção de edifícios com a cércea superior à dos edifícios confinantes, 
como aconteceu na Avenida do Mar, em Peniche. Acrescentou que concorda com a 
uniformização das cérceas, sendo de lamentar algumas construções que, entretanto, 
foram edificadas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a intervenção do senhor Américo Gonçalves vem ao encontro das 

razões e das dificuldades que existiram ao longo de vários mandatos autárquicos. 
Acrescentou que, apesar de haver um entendimento de continuidade da frente edificada, 
o Município foi confrontado com um entendimento da Inspeção Geral das Autarquias 
Locais que defende que os edifícios deveriam ficar exatamente como estavam, não tendo 
sido esse o entendimento ao longo de vários mandatos autárquicos. Informou que, com 
esta alteração ao regulamento, ficam criadas condições para que se validem todas as 
decisões que, desde a entrada em vigor do regulamento, os órgãos do Município 
tomaram, conscientes de que eram corretas, mas que a interpretação menos racional dos 
inspetores da Inspeção Geral das Autarquias Locais poderia levantar problemas. 

 
Deliberação n.º 10/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugada com o n.º 1 do artigo 119.º e n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, por unanimidade, com vinte (20) votos a favor, aprovar uma alteração aos 
artigos 2.º, 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM), que 
passarão a ter a seguinte redação: 

Artigo 2.º - Definições 
[…] 
o) (Eliminado) 
Artigo 11.º - Espaços Urbanos 
[…] 
2. Cabe aos instrumentos de planeamento e ordenamento do território promover 
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e detalhar a estruturação interna e a qualificação de cada um dos aglomerados urbanos, 
tendo em conta os seguintes objetivos: 

h) Objetivação de traçados qualificados de desenho urbano, por forma a obter 
recomposições e requalificações ambientais desejadas. 

3. (…) 
3.2. Os loteamentos urbanos, quando tal se mostre conveniente para 

cumprimento dos objetivos referidos no número 2, devem ser integrados em sistemas de 
execução sistemática. 

3.3. A reabilitação urbana, quando se mostre conveniente que seja dinamizada de 
forma sistemática, deve ser enquadrada por “área de reabilitação urbana”. 

Artigo 12.º - Espaços Urbanizáveis 
[…] 
3. (…) 
3.6. A expansão urbana só pode ocorrer quando articule, colmate ou dê 

continuidade ao tecido urbano existente. 
3.7. Nos espaços urbanizáveis são admitidas edificações assistemáticas quando, 

cumulativamente: 
a) O prédio seja marginado por via pública pavimentada e infraestruturada; 
b) O projeto respeite as características morfológicas e tipológicas dominantes na 

envolvente. 
3.8. Nos espaços urbanizáveis podem ocorrer outras operações urbanísticas, para 

além das referidas em 3.7., desde que, respeitando o estabelecido em 3.6.: 
a) Se conformem com plano de pormenor ou de urbanização em vigor; 
b) Ou correspondam a processos de execução sistemática, no âmbito de unidades 

de execução para o efeito delimitadas. 
Artigo 27.º - Centro Histórico de Peniche 
[…] 
1.2. Em situações excecionais, ditadas por razões de ordem técnica ou social, a 

Câmara Municipal poderá autorizar obras de adaptação, de ampliação ou de 
reconstrução, com prévia demolição da edificação existente. 

1.3. No caso previsto na alínea anterior, a altura da edificação não poderá exceder 
a cércea da preexistência da frente edificada. 

A informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 19 de 
fevereiro de 2016, que serviu de base à presente deliberação, dá-se aqui por reproduzida 
e arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 3) 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO  

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  RELATIVOS À GERÊNCI A DE 2015:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2016. 
Agradeceu a todos os trabalhadores do Departamento Administrativo e 
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Financeiro que colaboraram na elaboração dos documentos de prestação de contas do 
Município, nomeadamente na relação com o revisor oficial de contas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Em novembro de 2015, quando a Assembleia Municipal apreciou as Grandes 

Opções do Plano e o Orçamento Municipal, começou a sua intervenção por elogiar a 
disponibilidade do senhor Presidente da Câmara para o compromisso, para o diálogo e 
para que se chegasse a um ponto de equilíbrio entre as forças políticas, mas hoje, tem de 
começar por lamentar que essa disponibilidade não se tenha verificado na discussão do 
relatório de gestão, que é a parte política dos documentos que estão em análise; 

- A vertente técnica dos documentos de prestação de contas, que foi verificada 
pelo revisor oficial de contas, não merece reparo da parte do Partido Social Democrata, 
pelo que deixa um elogio aos técnicos do Município; 

- O relatório de gestão, que contém a vertente política dos documentos de 
prestação de contas, mereceu os votos contra dos senhores Vereadores do Partido Social 
Democrata e merece os comentários do Partido Social Democrata, apesar de lhe parecer 
que essa dimensão política até deve conter, essencialmente, a visão de quem está a 
escrevê-lo, ou seja do senhor Presidente da Câmara, e que houve uma melhoria da 
situação financeira do Município, porque os resultados são objetivos; 

- O que faltou mencionar foi que a trajetória de melhoria só começou quando 
houve uma imposição legal, com a lei dos compromissos, e ainda bem que há o 
cumprimento da lei dos compromissos, mas não custa afirmar que essa trajetória 
começou apenas nesse momento, porque, até então, a dívida só aumentava; 

- Da parte do Partido Social Democrata, há a obrigação de escrutínio dos 
documentos, é o que cumpre à oposição, e de verificação da sua adesão à realidade, 
podendo haver visões distintas da realidade; 

- Vai abster-se de usar os argumentos que os senhores António José Correia e 
Jorge Abrantes usaram, enquanto vereadores da Coligação Democrática Unitária na 
Câmara Municipal, quando votaram contra alguns documentos de prestação de contas, 
poderiam ser argumentos válidos, mas não vai utiliza-los; 

- A questão essencial está na omissão, no relatório de gestão, dos problemas do 
concelho, parece que está tudo bem, que não há problemas sociais, económicos, de 
emprego e de ordenamento, mas, de facto, há problemas, e as pessoas sentem esses 
problemas; 

- Quando se dirigiu ao senhor Presidente da Câmara, no discurso do 25 de abril, 
reconheceu que foi feito um trabalho muito interessante e meritório de divulgação de 
Peniche, mas falta dar seguimento a esse trabalho na realidade do concelho, nas 
infraestruturas do concelho; 

- O Partido Social Democrata é de opinião de que há um distanciamento entre o 
documento e a realidade do concelho, e o senhor Presidente da Câmara optou por 
mantê-lo, mesmo sabendo que, da parte dos senhores Vereadores do Partido Social 
Democrata, houve disponibilidade para o diálogo, para compatibilizar o documento, 
tendo assumido que tinham opiniões distintas, legítimas, e optou por manter o que 
considera ser a sua visão da realidade; 

- O Partido Social Democrata mantém que não considera que essa seja a realidade 
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do concelho e, pela vertente política do relatório de gestão, e não pela vertente técnica 
dos documentos de prestação de contas, irá votar contra. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Ficou prejudicado em algumas coisas que disse o senhor Ademar Marques, mas 

não vai repetir-se; 
- A bancada do Partido Socialista vai abster-se na votação dos documentos de 

prestação de contas, como fizeram os senhores Vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal; 

- Que lhe perdoe o senhor José Amador, mas tem de fazer uma referência ao valor 
da dívida do Município, porque o documento diz que a Câmara Municipal poupou cinco 
milhões de euros, face a 2012, o quer dizer que estava correto quando disse que a dívida 
do Município, em 2012, era de treze milhões de euros; 

- Nos documentos de prestação de contas, existe uma declaração de recebimentos 
em atraso, que refere as rendas de casa por pagar ao Município; 

- Na primeira reunião desta sessão, o senhor Henrique Bertino referiu-se às 
reparações efetuadas em diversos bairros sociais; 

- Votou contra empréstimos para habitação social porque as pessoas não pagam 
as rendas e não cuidam dos espaços e o Município gasta rios de dinheiro a reparar o que 
os outros estragam; 

- A referida declaração refere que o Município recebeu, no ano de 2015, 270 220,18 
euros, mas refere também que não se conseguiu, em tempo útil, identificar o ano de 
constituição da dívida, o que é de lamentar; 

- Ainda não conseguiu perceber quanto é que vai custar o Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, o relatório de gestão refere o valor de 4 306 150,62 euros para o 
investimento total previsto e 2 320 039,05 para o cofinanciamento previsto, pelo que 
faltam dois milhões; 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, disse, há pouco tempo, 
que já tinham três orçamentos para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, com valores 
entre dois e três milhões; 

- As Grandes Opções do Plano referem cerca de dois milhões e meio de euros 
para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, ou seja, existem muitos valores diferentes 
para este equipamento; 

- Tem dúvidas que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia esteja concluído em 
2019; 

- Os documentos de prestação de contas estão bem feitos, tecnicamente, mas 
existem coisas que não se conseguem concluir; 

- Recebeu uma listagem com a indicação das horas extraordinárias pagas pelo 
Município; 

- Ao longo do ano 2015, criticou os valores pagos pelo Município em horas 
extraordinárias, porque cem mil euros por ano é muito dinheiro para uma autarquia 
como o Município de Peniche; 

- Disse, ainda, que era grave que o valor pago em horas extraordinárias a alguns 
trabalhadores pudesse ultrapassar o seu vencimento mensal, e a prova é que há um 
trabalhador a receber mais de seis mil euros em horas extraordinárias, um trabalhador a 
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receber mais de cinco mil euros em horas extraordinárias, três ou quatro trabalhadores a 
receberem de três a quatro mil euros em horas extraordinárias, três ou quatro 
trabalhadores a receberem até três mil euros em horas extraordinárias e os restantes 
trabalhadores a receberem até mil euros em horas extraordinárias; 

- O número de trabalhadores que recebem horas extraordinárias é de 175, e por 
isso vestem a camisola do Município, o que é grave; 

- Premiar os trabalhadores com horas extraordinárias, porque não podem ser 
chefes de serviço, é uma gestão errada; 

- Há trabalhadores que recebem mensalmente quatrocentos a quinhentos euros 
em horas extraordinárias, reduzindo apenas cerca de cem euros num único mês, 
provavelmente o mês das férias; 

- Não é correto que se premeie os trabalhadores pagando-lhes horas 
extraordinárias, os trabalhadores devem ser premiados através da promoção na carreira. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- A Coligação Democrática Unitária irá votar favoravelmente os documentos de 

prestação de contas, mas não o faz de ânimo leve, fá-lo porque subscreve integralmente 
os documentos, a forma como estão feitos e o seu conteúdo; 

- A Coligação Democrática Unitária saúda também a vertente técnica dos 
documentos de prestação de contas; 

- A vertente política, obviamente, é sempre suscetível de várias leituras, o que 
não o surpreende, mas surpreende-o que um documento desta importância possa ter 
votos contra, exatamente pelas leituras que isso pode ter; 

- Parece-lhe que se deveria ter aprofundado um pouco mais as diferenças 
políticas no sentido de as ultrapassar, porque as questões colocadas não são de tal 
maneira graves que motivassem uma posição desta natureza, mas respeita 
absolutamente as posições assumidas pelos partidos; 

- Embora considere que a lei dos compromissos teve uma dimensão importante, 
também teve outras menos importantes e até gravosas para a gestão dos municípios, 
parece-lhe extremamente redutor situar este processo de recuperação da dívida do 
Município exclusivamente à lei dos compromissos; 

- A lei dos compromissos foi importante, até porque obrigou a uma mudança, 
mas existe todo um esforço que lhe parece que é justo considerar e que é feito pelos 
autarcas, e que resultam numa melhoria clara da situação financeira; 

- O relatório de gestão é a comparação do que foi feito com o que era previsível 
fazer, e, desse ponto de vista, parece-lhe que ele está bastante completo; 

- Admite que o relatório de gestão poderia expressar de outra maneira as 
realidades de Peniche, mas quando se analisa o que foi feito, particularmente na área 
social, percebe-se que o que foi feito é a resposta a problemas que existem, e não foram 
ultrapassados, havendo consciência desse facto; 

- Implícita ou explicitamente, a leitura das realidades acaba por estar no 
documento, pelo menos na leitura política que a Coligação Democrática Unitária faz; 

- Gostava que a obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia já estivesse 
executada, mas tem de haver consciência das condições económicas que têm sido criadas 
nos últimos anos; 
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- Parece-lhe incoerente que se diga que não se pode pedir empréstimos e depois 
dizer-se que a obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia já deveria estar feita, quando 
custa quatro milhões de euros; 

- Quando foi decidido optar por aquela solução para o Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, todos sabiam que era necessário dinheiro para pagar a obra e o 
Município não tem culpa do atraso na aplicação do Portugal 2020; 

- Parece-lhe que o senhor Américo Gonçalves faz uma leitura grave das horas 
extraordinárias; 

- Se as horas extraordinárias são para promover ou premiar quem quer que seja, 
também não concorda, quer entender que as horas extraordinárias resultam de 
necessidades que não podem ser supridas pelos trabalhadores nos seus horários normais 
e têm de ser supridas por trabalho extraordinário; 

- O valor pago em horas extraordinárias poderá ser exagerado se o investimento 
não resultou em nada de concreto, mas poderá ser um valor razoável se desse 
investimento resultou um trabalho efetivamente bem realizado; 

- Fica a aguardar esclarecimentos sobre esta matéria das horas extraordinárias. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- O senhor Américo Gonçalves, de vez em quando, traz os seus discursos que não 

têm muito a ver com a realidade de Peniche, nomeadamente na questão da habitação; 
- Sabe que há pessoas que vão ver as casas de habitação social de quatro em 

quatro anos e, nessa altura, acordam e veem a miséria de algumas das casas; 
- O caso mais flagrante é o do Bairro Senhor do Calvário, que tem já muitas 

habitações indignas para se viver; 
- Seria interessante perceber o motivo de algumas pessoas não poderem ou não 

quererem pagar as rendas de casa; 
- Fazem-se acusações que levam a crer que todos os que moram nos bairros 

sociais são desordeiros, o que o choca; 
- Tenta-se passar o ónus para os habitantes dos bairros sociais, alegando que não 

se sabem comportar, quando quem não se soube “comportar”, ao longo dos anos, foram 
os autarcas, que decidiram coisas horrorosas ou não decidiram quando deveriam decidir; 

- Não se decidiu construir novos edifícios no Bairro Senhor do Calvário, o que foi 
um erro, porque vai fazer-se um grande investimento, durante muitos anos, e nunca será 
um bairro digno para ser habitado por pessoas; 

- A aquisição do Edifício Coosofi foi um dos maiores erros que se fez, para 
resolver um problema que não era municipal, porque não era um problema de habitação 
social, era um problema da cooperativa do Fialho; 

- Nunca ninguém encarou as envolventes dos bairros como um dos problemas; 
- O Edifício Coosofi e o Bairro Fernão de Magalhães estão localizados numa zona 

afastada e desprezada que deveria ter sido acompanhada; 
- Existe ainda o fator económico, que resulta das políticas da pesca; 
- Não concordou com as medidas, que foram implementadas casuisticamente, 

para a gestão dos recursos, nomeadamente da sardinha; 
- Não aceita que a defesa dos recursos não se faça no devido tempo, quando as 

sardinhas estão ovadas e quando estão magras, e as paragens deveriam ser 
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acompanhadas de apoios comunitários ou do Governo da República, para que os 
pescadores não passem fome; 

- Outro problema é o licenciamento de pequenas embarcações de arrasto, que, 
neste momento, estão a dar cabo da nossa costa, e as associações, ditas defensoras da 
pequena pesca, estão caladas; 

- A cidade de Peniche, atualmente, não tem nada a ver com o que era há umas 
décadas, tudo foi alterado e viciado, o atual presidente da Câmara Municipal fez um 
esforço grande para dar uma nova perspetiva e uma nova imagem da cidade de Peniche, 
que está a dar resultados, mas falta o resto, faltam as outras componentes; 

- Tudo isto provocou que uma grande parte das massas mais desfavorecidas da 
cidade de Peniche, que precisaram sempre de apoio e de compreensão pela sua falta de 
competências, que podem até não ter apetência para o trabalho, continuem a necessitar 
do apoio das autarquias locais; 

- Todos têm responsabilidades, porque os problemas e a falta de soluções 
atravessam vários mandatos de todas as forças políticas; 

- Há famílias na cidade de Peniche que nunca tiveram a segurança e as 
oportunidades que o senhor Américo Gonçalves teve, e continuam a não ter; 

- Não tiveram oportunidades nem têm alternativas;  
- Há uns tempos, o senhor Américo Gonçalves levantou a questão dos operários 

que andam a varrer as ruas andarem aos pares, um a varrer e outro a recolher o lixo, e 
questionou porque não andar apenas um por zona, que faria o mesmo trabalho, o que é 
de quem não percebe nada do assunto; 

- A questão das horas extraordinárias é muito mais grave do que o senhor 
Américo Gonçalves pensa, o senhor Rogério Cação também se referiu à gravidade da 
questão, mas mais grave é a Freguesia de Peniche ter contratado um dos melhores 
pedreiros de Peniche e ter de lhe pagar o ordenado mínimo, e não há nenhuma maneira 
de alterar esta situação; 

- Todos sabem que dentro do Município também há injustiças e desmotivação, 
porque há trabalhadores que não são devidamente remunerados pelos serviços que 
prestam; 

- Há trabalhadores das autarquias locais que trabalham muito e não têm outra 
forma de serem compensados que não seja com as horas extraordinárias que fazem; 

- Há trabalhadores que provavelmente estão a ser explorados pelo Município, 
porque exercem funções para as quais não são remunerados; 

- Este assunto deveria ser tratado pela Câmara Municipal e não pela Assembleia 
Municipal; 

- Considera que tratar o assunto desta forma é fazer demagogia política, porque 
cai bem dizer mal dos trabalhadores do Município e das freguesias; 

- A falta de conhecimento da especificidade dos trabalhos que se realizam nas 
autarquias locais leva a que se façam considerações sem fundamento; 

- A situação atual é uma consequência das leis injustas e não há abertura nem 
possibilidade de se alterarem as leis, para tentar fazer alguma justiça em relação a muitos 
trabalhadores; 

- Existem trezentas e noventa famílias inscritas no Município para habitação 
social, será que são todos uns malandros que não querem trabalhar? Conhece algumas 
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realidades e sabe que não; 
- Há famílias que estão meses sem ganhar e nem na pesca têm trabalho; 
- O setor da pesca, comprovadamente, tem sido prejudicado pelas políticas da 

União Europeia, com o consentimento de Portugal, o que teve repercussões para Peniche; 
- Somos adultos, com muita experiência política, e há coisas que temos de pensar 

antes de as dizer, porque há sensibilidades; 
- A instalação da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, 

foi uma grande vitória para a cidade, mas é triste que não existam condições de 
estacionamento junto ao seu edifício; 

- Não defende que seja o Município a suportar o custo das obras de urbanização 
daquela zona, mas algo tem de ser feito. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Em relação às horas extraordinárias, acha que não é discussão a ter neste ponto 

e a propósito do relatório de gestão, é uma discussão a ter em sede de Câmara Municipal, 
e, ainda há pouco tempo, os senhores Vereadores do Partido Social Democrata 
solicitaram esclarecimentos sobre a distribuição das horas extraordinárias; 

- A intervenção do senhor Américo Gonçalves não se distancia muita da 
intervenção do senhor Henrique Bertino, porque o importante é saber se a distribuição é 
a mais correta e se não estão a ser prejudicados trabalhadores que ganham menos de 
ordenado base em detrimento de outros que ganham mais; 

- As horas extraordinárias são uma compensação pelo trabalho efetivo que as 
pessoas prestam, mas são também uma compensação pelos salários baixos que têm, que 
acabam por compensar o trabalho que é necessário fazer e a dedicação de alguns 
trabalhadores; 

- Nem todos os trabalhadores têm dedicação, e, portanto, os que têm dedicação e 
necessidade de prestar o seu serviço devem ser justamente recompensados; 

- Não é com o valor das horas extraordinárias e, infelizmente, não é com o valor 
dos salários da maioria dos trabalhadores que exercem funções públicas que se consegue 
combater a injustiça social; 

- A injustiça social deve ser combatida com outros instrumentos que o Estado 
coloque ao dispor das pessoas e, sobretudo, deve criar-se a justiça social, pode 
discordar-se do método de lá chegar, mas esse é o objetivo do Estado Social. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche não lhe dá lições de 

democracia, porque o 25 de abril foi a 25 de abril e a 16 de março ele já estava lá dentro; 
- Não fala off the record em lado nenhum, sempre foi muito transparente; 
- Veio para Peniche em 1970, saiu para cumprir o serviço militar e regressou, 

esteve à frente de uma instituição durante dezanove anos, trabalhou na Cercipeniche 
durante nove anos, sabe muito bem o que são os problemas sociais, trabalhou com o atual 
presidente da Câmara Municipal na direção da Cercipeniche, durante nove anos, pelo 
que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche não lhe dá lições de 
democracia; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 29.04.2016 * Livro 26 * Fl. 98 

- O senhor Henrique Bertino fez um juízo de valor de coisas que disse que ele 
disse, mas que ele de facto não disse; 

- A sua observação, que tem feito ao longo dos anos, foi relativa ao excesso de 
horas extraordinárias; 

- Existem regras para o pagamento de horas extraordinárias numa instituição 
pública; 

- Vai solicitar à presidência da Câmara Municipal uma lista com o escalão dos 
trabalhadores para ver se as regras da administração pública foram cumpridas, porque 
tem dúvidas de que tenham sido cumpridas; 

- Acha um exagero o número de horas extraordinárias e, ao ver os documentos 
que a presidência da Câmara Municipal lhe facultou, verificou que há trabalhadores a 
receber mais de seis mil euros em horas extraordinárias num ano, o que, como disse, é 
um exagero, porque nem um técnico superior pode receber quinhentos euros por mês em 
horas extraordinárias. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- O valor que está apresentado como horas extraordinárias corresponde ao que 

tem sido a prática ao longo de muitos anos de recorrer a trabalho extraordinário para 
obviar a outras necessidades; 

- Os motoristas dos autocarros municipais são um exemplo de algumas das 
situações que são mais fortes ao nível de trabalho extraordinário; 

- Tem havido disponibilidade dos trabalhadores, mesmo em situações menos 
favoráveis, para fazerem trabalho extraordinário, o que permitiu bons níveis de 
realização dos trabalhos realizados por administração direta; 

- Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, julga que tem havido 
um esforço sistemático de diálogo, o que o tranquiliza muito, mas há momentos em que 
a divergência é a divergência; 

- O ponto de partida, em determinada altura, foi muito agravado pelas alterações 
que se verificaram ao nível das transferências, quando havia um comboio em andamento, 
com muitos compromissos de obras em desenvolvimento, inclusive no início do seu 
primeiro mandato, e que se tiveram de concretizar; 

- A lei dos compromissos é uma situação universal, mas não é universal a 
prestação de contas, pelo que a presidência da Câmara Municipal não colheu esse 
argumento; 

- O retrato é o que a presidência da Câmara Municipal faz, sabendo que há muitas 
outras coisas para fazer e com razões a que o Município é alheio; 

- Não se realizaram coisas ao nível da náutica de recreio e do reordenamento da 
bacia portuária, que poderiam ter ajudado a atingir outros níveis de realização em termos 
das estruturas locais; 

- Relativamente à questão do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, referida pelo 
senhor Américo Gonçalves, há uma situação, que já pertence ao passado, que tem a ver 
com a questão das opções; 

- Na altura, ele estava muito alinhado em relação a uma das opções, mas não foi 
esse o caminho seguido, por decisão democrática; 

- A presidência da Câmara Municipal está muito empenhada para que o Centro 
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Escolar de Atouguia da Baleia se concretize e já foram dados passos muito significativos. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- O que foi dito anteriormente vai ter impacto nos trabalhadores, as reuniões são 

públicas, e amanhã este tema estará na ordem do dia; 
- Ficou muito incomodado com a questão das horas extraordinárias; 
- Estava a ficar irritado com esta discussão, porque se põe no lugar de quem está 

a receber horas extraordinárias, que está a receber trinta por cento do que recebia há uns 
anos; 

- O Município de Peniche evoluiu e hoje tem uma oferta de equipamentos 
públicos que, ao longo dos anos, tem vindo a crescer, como o Centro Interpretativo de 
Atouguia da Baleia, as Piscinas Municipais, o Pavilhão D. Luís de Ataíde, o campo de 
relva sintética, o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, etc.; 

- O Município de Peniche tem menos trabalhadores, em 2014 e 2015 saíram vinte 
e sete trabalhadores, na área da limpeza urbana o Município tem menos vinte e cinco 
trabalhadores; 

- Quando o senhor Vereador Jorge Gonçalves era presidente da Câmara 
Municipal, a brigada do alcatrão do Município tinha entre treze a quinze homens, hoje 
tem cinco ou seis homens; 

- Havia quatro a cinco pessoas na sinalização de trânsito, agora existe uma pessoa 
e meia, porque um dos trabalhadores trabalha de forma condicionada; 

- O Setor de Higiene e Limpeza perdeu dois encarregados, um aposentou-se e 
outro faleceu, pelo que os dois que ficaram têm de fazer o serviço de quatro; 

- Tem sido muito difícil convencer os trabalhadores a fazerem diversos trabalhos, 
por falta de capacidade; 

- No ano de 2015 realizaram-se mais de cem iniciativas que foram objeto de 
transporte de materiais e/ou implantação de tendas, baias, postes, etc.; 

- A Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche é, por mérito próprio, a 
maior do mundo, este ano serão trinta delegações estrangeiras, não tendo um custo 
superior a trinta mil euros; 

- A mostra de Camariñas, em Espanha, teve treze delegações estrangeiras e 
custou duzentos mil euros; 

- Esta redução de custos deve-se ao muito empenho dos trabalhadores do 
Município; 

- A Corrida das Fogueiras e o Triatlo são dois grandes exemplos da importância 
das iniciativas que são dinamizadas pelos trabalhadores do Município; 

- A Corrida das Fogueiras é a iniciativa que, num fim de semana, mais gente traz 
à cidade de Peniche e, no ano passado, foi muito difícil arranjar o número de 
trabalhadores que o evento exige, havendo, felizmente, o apoio de outras organizações; 

- Quando se fala em cem mil euros de horas extraordinárias, gostaria de dar o 
exemplo de que os quatro motoristas dos autocarros totalizaram mais de dezasseis mil 
euros, mas muito deste valor é pago por quem utiliza o autocarro e não pelo Município; 

- Concorreram à empreitada de construção do Centro Escolar de Atouguia da 
Baleia vinte e uma empresas, com um orçamentos, que oscilam entre os dois milhões e 
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noventa mil euros e dois milhões novecentos e oitenta mil euros, não estando ainda a 
empreitada adjudicada, pelo que não se sabe o valor concreto; 

- Ao valor da empreitada da construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia 
acresce o valor das obras de urbanização da zona envolvente, que será de cerca de 
quinhentos e setenta e cinco mil euros. 

 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
- No dia 25 de abril comemorou-se o dia da liberdade e os quarenta anos da 

Constituição da República Portuguesa, onde o direito a uma habitação condigna está 
consignado; 

- Não se pode evocar, elogiar, considerar e respeitar algo que está na nossa 
Constituição quando temos uma visão derrotista do que é a necessidade das pessoas de 
terem uma habitação condigna; 

- A cidade de Peniche tem cerca de seiscentos fogos de habitação social, sendo 
trezentos e trinta e um propriedade do Município de Peniche, estando cerca de setecentas 
pessoas realojadas na habitação social municipal e cerca de trezentos e noventa agregados 
familiares em lista de espera; 

- Nem todos os agregados familiares que estão em lista de espera estão nas 
mesmas condições relativamente aos pedidos, mas todos se integram nos critérios de 
pedidos de habitação social, que têm a ver com carência económica e carência 
habitacional; 

- Infelizmente, também existem pessoas a residirem em fogos particulares que 
não são dignos para o arrendamento, porque o concelho é pequeno e o turismo e os 
estudantes ocupam muitos dos fogos que estão no mercado de arrendamento, com 
arrendamentos mais facilitados, o que faz com que a oferta seja inferior à procura e haja 
uma exploração; 

- Quando se considera que a habitação social é algo que não é necessário, que 
leva as pessoas a uma situação de dependência, que há um desrespeito total, etc., também 
se deve reconhecer que as pessoas que estão em habitação social são, maioritariamente, 
famílias monoparentais e pessoas idosas unipessoais; 

- Existem inquilinos do Município com um rendimento muito baixo e que não 
têm condições para fazer face às suas necessidades básicas; 

- Fala-se em desrespeito, em degradação e em destruição, mas não se pode 
esquecer do outro lado, que é a localização dos próprios bairros, a má qualidade das 
construções, a falta de manutenção, etc.; 

- A gestão da habitação social com os inquilinos do Município tem sido efetuada 
num processo de coresponsabilização; 

- As rendas de casa são monitorizadas mensalmente, e existem planos de 
amortização, para pagamento das rendas em atraso; 

- Tem havido um esforço para que seja respeitada a obrigação do pagamento das 
rendas de casa mensalmente, paralelamente, tem sido feito um esforço para se perceber 
quais são as necessidades ao nível da educação, da saúde, da proteção social e da 
corresponsabilização, para que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida; 

- Não tem dúvidas nenhumas de que há muito a fazer, mas este passo da 
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reabilitação dos bairros e das suas envolventes e o trabalho de gestão de proximidade 
conseguirá melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 
José Amador (CDU): 
Disse que: 
- Como membro da Assembleia Municipal e defensor da bancada da Coligação 

Democrática Unitária e da presidência da Câmara Municipal, enche-o de orgulho estar a 
ler o capítulo de enquadramento do Relatório de Gestão, sobre alguns aspetos do 
exercício de 2015; 

- Destaca a parte que refere “uma continuada redução da dívida, em cerca de 
cinco milhões de euros, comparativamente com 2012”, “uma estrutura de dívida (curto, 
médio e longo prazo) muito consolidada”, “um prazo de pagamento a fornecedores que 
é o menor de sempre das últimas décadas”, “uma elevada taxa de execução de receita, na 
ordem dos 91%”, “uma elevada execução de despesa, na casa dos 81%”, “uma liquidez 
elevada, sinónimo de uma tesouraria sólida e equilibrada”, “uma política fiscal solidária 
com as famílias (IMI)” e “uma política fiscal competitiva para as empresas (Derrama)”; 

- O Município de Peniche continua a manter a taxa de IMI longe do máximo de 
meio por cento prometido pela lei do Orçamento do Estado de 2015, sendo a segunda 
taxa mais baixa da região Oeste; 

- Podem dizer que poderia ser melhor, naturalmente que poderia e, com certeza, 
com o andar dos tempos irá melhorar; 

- Está a ver o senhor Ademar Marques a rir, ouviu a sua intervenção quando este 
falou no desemprego e em outras coisas, como se ele não tivesse responsabilidades sobre 
o que se passou no concelho e no país, porque o senhor Ademar Marques fez parte do 
Governo da República e foi assessor do senhor Presidente da República, tendo havido 
quatro orçamentos chumbados; 

- Não adjetiva esta questão de não se reconhecer a boa gestão que é feita pela 
presidência da Câmara Municipal e dizer que tudo o que veio de melhor foi o Governo 
da República que impôs; 

- Estes documentos de prestação de contas enchem-no de orgulho. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que tem muito orgulho no seu percurso dos últimos anos. Acrescentou que 

as frases do Relatório de Gestão que o senhor José Amador leu contêm, exatamente, 
aquilo que ele acha que não corresponde à realidade, nomeadamente o suposto apoio às 
empresas, que não existe, e o suposto apoio às famílias, que também não existe, porque a 
baixa do IMI não foi uma decisão da Câmara Municipal. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que Rádio 102 FM está a atravessar um mau momento e que todos 

poderiam dar um contributo. 
 
Deliberação n.º 11/2016: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas do 

Município de Peniche, relativos à gerência de 2015, a votação nominal, de braço no ar, no 
uso da competência estabelecida na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 
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Votos a favor: Oito (8) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 
Votos contra: Seis (6) - dos eleitos do Partido Social Democrata, exceto do senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador. 
Abstenções: Cinco (5) - dos eleitos do Partido Socialista (4) e do senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD). 
O senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), não estava 

presente na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche, 

relativos à gerência de 2015, ficarão arquivados em pasta anexa aos livros de atas, nos 
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

O senhor Ademar Marques (PSD) apresentou a seguinte declaração de voto: 
«Declaração de Voto 
Os Membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD votam contra os Documentos de 

prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de 2015 – Pelouro das Finanças, 
com os seguintes esclarecimentos e argumentos: 

1. Em novembro o PSD elogiou o esforço de diálogo e compromisso para a aprovação das 
Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2016; hoje só podemos lamentar a falta dessa 
mesma disponibilidade; 

2. A vertente técnica dos documentos, tendo em conta a sua especificidade e a reconhecida 
competência dos técnicos municipais envolvidos na elaboração da documentação, não nos merece 
reparo; 

3. Já no que respeita ao Relatório de Gestão exigimos que seja mais do que uma peça de 
propaganda da CDU – exigimos honestidade, verdade e adesão à realidade: o contrário daquilo que, 
em boa medida, nos foi apresentado; 

4. Salientámos que os seguintes aspetos do Relatório de Gestão não espelham a realidade 
de Peniche e das políticas levadas a cabo pelo executivo CDU: 

A. A descrição feita de um concelho idílico, resultado de uma “estratégia de 
governação bem sucedida” não tem correspondência na realidade económica, social e patrimonial 
do concelho de Peniche, onde falta o emprego, abunda carência social, sobram as casas devolutas 
nos centros históricos, faltam os acessos às praias, inexiste a salvaguarda do património natural e 
edificado, falta contacto com os cidadãos, coordenação política e capacidade de resolução de 
problemas – falta, em suma, estratégia; 

B. As expressões elogiosas da sustentabilidade social e económico-financeira são 
especialmente desadequadas quando Peniche apresenta graves problemas de falta de emprego, 
revelando grandes dificuldades na fixação de empresas, uma evidente fragilidade e falta de 
renovação no tecido empresarial e uma grave crise no comércio local;  

C. Recusamos que se afirme que há uma “política fiscal amiga das famílias”, visto 
que a receita do IMI tem vindo a crescer à custa das famílias e nem a minoração do IMI familiar se 
fixou no máximo que o PSD propôs; 

D. Recusamos que se afirme que há uma “política fiscal competitiva com as 
empresas”, quando a autarquia lançou a derrama, que obviamente prejudica as decisões de 
investimento em Peniche e em nada contribui para a regeneração do nosso tecido empresarial, e 
quando nada mais foi feito para incentivar a criação de empresas; 

E. Recusamos, finalmente, que se omita que a regressão do valor da dívida e do 
prazo médio de pagamento a fornecedores se fica a dever, essencialmente ao imperativo legal que 
constitui, desde 2012, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e que só então as contas 
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da autarquia se começaram a endireitar. 
5. Consideramos que o exercício retórico que a CDU pretendeu fazer neste Relatório é um 

desrespeito pelas pessoas de Peniche, que sentem que as oportunidades passam ao lado da sua terra, 
que não encontram emprego, que não veem quaisquer melhorias nas suas condições de vida, que 
não encontram respostas para os seus problemas.  

A obstinada recusa do Presidente da Câmara em atender aos contributos apresentados 
pelos Vereadores do PSD para tornar o texto mais equilibrado e correspondente à realidade, em 
contraste com a disponibilidade manifestada na discussão das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2016, motivam o nosso voto contra.» 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ,  AO ORÇAMENTO DA 

DESPESA ,  AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2016: 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2016. 
Sublinhou o facto de o saldo da gerência de 2015 ser no valor de 1 971 700,00 

euros. 
Informou que, com esta revisão ao Orçamento da Despesa, se pretende reforçar 

as rubricas para aquisição de uma viatura para o Serviço Municipal de Metrologia, um 
gerador de dióxido de cloro para as Piscinas Municipais e três conjuntos de contentores 
subterrâneos para depósito de RSU e edificação de um memorial evocativo dos presos 
políticos da Fortaleza de Peniche. 

Disse que, para evocar os presos políticos da Fortaleza de Peniche, entendeu-se 
fazer um memorial. Esclareceu que a rubrica ficará dotada, para o corrente ano, com um 
valor de vinte e cinco mil euros, destinado ao início do processo, e, em 2017, será previsto 
um valor de cinquenta mil euros. O valor de setenta e cinco mil euros é apenas um valor 
de referência. Com este memorial, a presidência da Câmara Municipal pretende fazer 
justiça e valorizar o património. Foi escolhido o escultor José Aurélio para a execução do 
memorial. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- O Partido Social Democrata tem viabilizado, por norma, todas as revisões aos 

documentos previsionais; 
- O Partido Social Democrata já aprovou, com votos a favor ou por abstenção, 

planos plurianuais de investimentos (PPI) que incluíam questões com as quais não 
concordavam, mas que tinham merecido a concordância da Câmara Municipal; 

- O senhor Presidente da Câmara utilizou a palavra “entendeu-se”, o que foi 
inteligente, mas é suficientemente vago para não dizer que não foi decidido, que não foi 
votado pela Câmara Municipal; 
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- Como o senhor Presidente da Câmara sabe, a discordância na Câmara 
Municipal não se prendeu com a existência, ou não, do memorial, a discordância 
relativamente a este documento, na Câmara Municipal, deveu-se somente ao facto de se 
considerar que uma matéria que não tinha ainda sido objeto de decisão na Câmara 
Municipal não deveria ser incluída no PPI, foi esta a discussão; 

- Na opinião do Partido Social Democrata, o “entendeu-se” é um pouco curto; 
- Quer deixar clara a sua concordância e a concordância do Partido Social 

Democrata com a feitura de um memorial aos presos políticos; 
- Surpreende-o que o memorial aos presos políticos não tenha sido pensado 

antes, pelo que ainda bem que há esta iniciativa; 
- O Partido Social Democrata tem dúvidas quanto ao valor e quanto à forma de 

financiamento da iniciativa; 
- Para se apurar qual a melhor forma de financiamento, o assunto deveria ter sido 

discutido pela Câmara Municipal; 
- Trazer à Assembleia Municipal um assunto com o valor de setenta e cinco mil 

euros em dois anos, para o qual tem dúvidas, pela finitude dos recursos, quanto à 
prioridade de se gastar setenta e cinco mil euros no memorial, mas não tem dúvidas 
quanto à necessidade do memorial; 

- Se, quanto à existência do memorial, este é um assunto que merece a 
concordância de todas as forças políticas, não lhe parece que qualquer economia 
processual de se fazer já a abertura da rúbrica justifique que o assunto seja trazido desta 
forma à Assembleia Municipal, sem ter sido devidamente discutido, debatido e votado 
pela Câmara Municipal, pelo que a questão é efetivamente procedimental; 

- Ainda bem que a presidência da Câmara Municipal se lembrou de fazer o 
memorial, é bom que os nomes das pessoas que pagaram com o seu tempo a discordância 
com o regime anterior sejam justamente lembrados, mas a gestão autárquica é feita de 
custos de oportunidade, e estes setenta e cinco mil euros podem não ser necessários na 
totalidade para este memorial, mas para se saber isso é necessário que o assunto seja 
discutido; 

- O seu lamento é que num tema tão importante quanto este não tenha sido 
cumprido tudo o que é devido, que seria a discussão e a votação próprias e, depois, ser 
trazido à Assembleia Municipal. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Quase se atrevia a recomendar ao senhor Presidente da Câmara que solicitasse 

à Mesa que retirasse este ponto da ordem do dia, apesar de o Partido Socialista se ir 
abster, por também ter algumas dúvidas.; 

- Numa sessão da Assembleia Municipal que se proporcionou para o pró-social, 
é muito mau que esta proposta seja aprovada por um grupo que defende tanto o social, 
porque setenta e cinco mil euros dava para comprar um apartamento que resolveria o 
problema de mais uma habitação; 

- Considera que o assunto é importante, tem é de ser discutido em tempo certo, 
como disse o senhor Ademar Marques; 

- Provavelmente, o valor final do memorial será superior aos setenta e cinco mil 
euros. 
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Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- A presidência da Câmara Municipal entende que este é o procedimento; 
- Quando se elaboram as grandes opções do plano e os orçamentos, abrem-se 

rubricas e atribuem-se valores, a que a Câmara Municipal dará sequência; 
- Existem prerrogativas próprias do Presidente da Câmara que ele, neste 

processo, não utilizará; 
- O valor não será superior a setenta e cinco mil euros; 
- Foi solicitado ao escultor José Aurélio, a quem a Câmara Municipal decidiu 

fazer a consulta, que apresente várias soluções, com custos diferentes, para que a Câmara 
Municipal, democraticamente, tome uma decisão; 

- Foram analisados dois cenários para se incluir o memorial nesta revisão aos 
documentos previsionais, ou se abria apenas a rubrica, sem valor, o que limitaria o 
processo de consulta, ou a solução que foi viabilizada pela Câmara Municipal, 
concretamente pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e está agora 
a ser analisada pela Assembleia Municipal; 

- Fica o compromisso de que o valor do memorial não será superior a setenta e 
cinco mil euros e irão ser trabalhados diversos cenários para análise da Câmara 
Municipal; 

- Têm assento na Câmara Municipal pessoas que têm responsabilidades políticas 
na condução das forças políticas locais, por isso é um tema que, obviamente, terá uma 
boa solução, que dignificará o espaço e fará justiça à memória da resistência. 

 
Rogério cação (CDU): 
Disse que: 
- Folgava em saber que há unanimidade em relação a esta matéria, porque faz 

todo o sentido a existência de um memorial que evoque a memória dos que lutaram, 
porque, para si, essa é a parte mais importante; 

- Julga que é infeliz a intervenção do senhor Américo Gonçalves quando este diz 
que setenta e cinco mil euros dava para comprar um apartamento, porque são coisas que 
não são comparáveis; 

- Esta evocação da memória não tem preço, desde que a dignidade seja 
assegurada e de que a memória seja preservada, é um investimento que vale a pena; 

- Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, parece-lhe que 
quanto maior consenso houver em torno destes assuntos, melhor. É um assunto que 
ganha com o resultado de uma reflexão coletiva. 

 
A senhora Célia Lourenço (PS) deixou de participar na reunião quando decorria 

a apreciação deste ponto da ordem do dia, pelo que não participou na sua votação. 
 
Deliberação n.º 12/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com oito (8) votos a favor, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, cinco 
(5) votos contra, dos eleitos do Partido Social Democrata, exceto do senhor Presidente da 
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Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador, e da senhora Presidente da 
Mesa, Maria João Avelar, e cinco (5) abstenções, dos eleitos do Partido Socialista (3), do 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD), 
e da senhora Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD), aprovar a primeira revisão 
ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de 
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano 
de 2016. 

O senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), não estava 
presente na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta 
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 
21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 
de agosto. 

 
O senhor Ademar Marques (PSD) apresentou a seguinte declaração de voto: 
«Os Membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD votam contra a Proposta da 

Câmara Municipal para a primeira revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, 
ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de 
Peniche, para o ano de 2016, com os seguintes esclarecimentos e argumentos: 

1. O PSD tem viabilizado, por norma, todas as alterações/revisões do Orçamento 
Municipal – e já votámos (favoravelmente ou abstendo-nos) opções de Plano Plurianual de 
Investimentos com as quais discordamos mas que foram democraticamente votadas na Câmara 
Municipal; 

2. Porém, uma das rubricas abertas nesta proposta da Câmara de Plano Plurianual de 
Investimentos – relativa ao montante a gastar na construção de um memorial aos presos políticos 
– foi objeto de discussão mas não de qualquer deliberação na Câmara Municipal;  

3. Parece-nos absolutamente despropositado que, antes de haver uma discussão sobre 
montantes na Câmara Municipal, se peça à Assembleia Municipal para deliberar um valor de 
€75.000, no que constitui uma inversão estranha da ordem normal dos procedimentos 
administrativos; 

4. Precisamente porque o assunto é sério e deveria merecer consensos, não é aceitável a 
ligeireza com que nos pedem que aprovemos já com o argumento falível da ‘economia processual’, 
ultrapassando a decisão da Câmara Municipal; 

5. Para que não haja dúvidas sobre o assunto, o PSD Peniche é absoluta e 
inequivocamente favorável à construção de um memorial aos presos políticos; 

6. Mas para o PSD não é irrelevante o custo desse memorial para os cofres da autarquia, 
precisamente porque, como ouvimos muitas vezes dizer ao Presidente da Câmara, os recursos são 
finitos e escassos e há várias prioridades a considerar para cada €75.000, além de que haverá formas 
alternativas de financiamento para o memorial que devem ser consideradas. 

A discordância quanto ao método e ao procedimento e também quanto ao valor indicado 
para o Memorial – que não a intenção de construção do mesmo, que aqui não está em causa – 
implicam o nosso voto contra.» 

 
O senhor Rogério Cação (CDU) apresentou a seguinte declaração de voto: 
«DECLARAÇÃO DE VOTO 
Os membros eleitos pela CDU votam favoravelmente Proposta da Câmara Municipal 
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para a primeira revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual 
de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 
2016, porque a entende claramente justificada e fundamentada. A inscrição de um valor 
previsional de 75 000 euros, para a construção de um memorial àqueles que pagaram com a prisão 
a luta que travaram pela liberdade, parece-nos um ato da mais elementar justiça e acreditamos que 
todos os que hoje fazem da democracia a sua forma de estar, estarão connosco no apoio 
incondicional a esta iniciativa da Autarquia.» 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO S 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  RELATIVOS À 

GERÊNCIA DE 2015: 
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2016. 
Agradeceu a todos os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento que colaboraram na elaboração dos documentos de prestação de contas e ao 
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, senhor Jorge Abrantes. 

Agradeceu, ainda, aos seus colegas do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento, os senhores Vereadores Ângelo Marques e 
Cristina Leitão. 

Disse que os resultados positivos são uma consequência do cuidado que se tem 
tido e da preservação da continuidade do que têm sido as políticas seguidas nos últimos 
anos e da redução dos tarifários que o Governo anterior fez, por força das agregações, o 
que beneficiou municípios como o de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que saudava a existência, pela primeira vez em muitos anos, de resultados 

operacionais positivos, que são o resultado da redução do valor do pagamento 
obrigatório que se faz à empresa Águas do Oeste. Acrescentou que espera que não haja 
reversão neste aspeto, porque, afinal, nem todas as políticas do anterior Governo foram 
más. 

 
Deliberação n.º 13/2016: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, relativos à 
gerência de 2015, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida 
na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
constatou-se o seguinte resultado: 

Votos a favor: Dezoito (18) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (8), 
do Partido Social Democrata (7) e do Partido Socialista (3). 

Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Zero (0). 
O senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), não estava 
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presente na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas dos Serviços 

Municipalizados de Peniche, relativos à gerência de 2015, ficarão arquivados em pasta 
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 
21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 
de agosto. 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ,  AO ORÇAMENTO DA DESPESA 

E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2016: 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2016. 

 
Deliberação n.º 14/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com dezoito (18) votos a favor, aprovar a primeira revisão ao Orçamento 
da Receita, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, para o ano 
de 2016. 

O senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), não estava 
presente na sala aquando da votação deste ponto da ordem do dia. 

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta 
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 
21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 
de agosto. 

 
7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AUTORIZAÇÃO DA CONTR ATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO D E 

DOIS PRÉDIOS ,  SITOS NA RUA NOSSA SENHORA DA GUIA ,  EM FERREL :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2016. 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Solicitou alguns esclarecimentos sobre a aquisição dos terrenos e sobre o modelo 

de financiamento. 
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Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que o valor do empréstimo corresponde ao valor total que o 

Município vai pagar pela aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, 
em Ferrel. 

 
Deliberação n.º 15/2016: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com dezanove (19) votos a favor, autorizar a contratação de um 
empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em 
Ferrel, com a entidade bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas condições constantes da 
sua proposta n.º 548/2016, datada de 7 de abril de 2016, de que se destacam: Montante 
do empréstimo: até 387 000,00 €; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 
0,975%. 

Os documentos que serviram de suporte à presente deliberação, nomeadamente 
as propostas apresentadas por quatro instituições autorizadas por lei a conceder crédito 
e o mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, conforme 
previsto no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, dão-se aqui 
por reproduzidos e arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 4) 

 
8) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) 
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, apreciou a informação sobre a execução do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL), relativa ao primeiro trimestre do ano 2016, tendo usado 
da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez uma apresentação sumária da referida 
informação. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 16/2016: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo zero horas e quinze minutos do dia trinta de abril, a senhora Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última reunião da sessão 
ordinária do mês de abril de dois mil e dezasseis, da qual, 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,                                                                  , Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da 
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Mesa assino. 
 

A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 
 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 


