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ATA  N.º  6/2012 

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

D E  S E T E M B R O  D A  A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 8  D E  S E T E M B R O   D E   2 0 1 2 :  

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano dois mil e doze, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Carlos Alberto 
Lourenço de Almeida (CDU), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa, os senhores Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), António 
Manuel Prioste Salvador (PSD), Raul Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano 
Serrano Sabino (CDU), António Filipe Monteiro Vitória (CDU), Silvino Doirado 
Conceição João (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda, 
Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, e os senhores Anabela 
Correia Dias (PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão 
(CDU), Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), João Manuel 
Jesus Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro (CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS), Ademar Vala Marques 
(PSD), Anna Clara Leal Rodrigues (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU), 
Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador 
(CDU) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) reuniu-se, ordinariamente, a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de antes da ordem do dia. 
2.º - Período de intervenção do público. 
3.º - Período da ordem do dia: 

1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. 

2. Nomeação de um representante para integrar a Comissão de 
Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal. 

3. Pronúncia sobre a reorganização administrativa do território das 
freguesias, nos termos da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 

4. Apreciação e votação do pedido de ratificação da decisão da Câmara 
Municipal, de vinte e um de agosto de 2012, para abertura de procedimento para 
contratação de cerca de cinquenta técnicos superiores para implementação das 
Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2012/2013 - Parecer prévio 
da Assembleia Municipal, conforme artigo 46.º da LOE para 2012. 

5. Apreciação e votação do pedido de renovação da autorização da 
Assembleia Municipal para abertura de procedimentos concursais no âmbito do 
recrutamento excecional concedida em 27 de abril de 2012. 

6. Apreciação e votação do pedido de ratificação da Câmara Municipal, da 
contratação de duas trabalhadoras por tempo indeterminado através do recurso a 
reserva de recrutamento interna, conforme Mapa de Pessoal de 2012. 

7. Apreciação e votação do Projeto de Regulamento Municipal de Parques 
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de Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de duração Limitada 
na Cidade de Peniche e Zonas Adjacentes. 

8. Apreciação e votação do pedido de ratificação e autorização prévia para 
a assunção de compromissos plurianuais, a assumir pela Câmara Municipal, nos termos 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 2012, conforme informação 
do Serviço de Aprovisionamento, de 17 de setembro de 2012. 

9. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal 
para Construção da casa mortuária em Peniche por administração direta. 

10. Apreciação e votação da proposta de acordo de regularização da dívida à 
Rodoviária do Tejo, SA. 

11. Apreciação e votação da taxa de derrama para 2013. 
12. Apreciação e votação da candidatura ao PAEL - Programa de Apoio à 

Economia Local - Lei 43/2012, de 28 de agosto, e respetivo plano de Ajustamento 
Financeiro. 

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

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os senhores Tiago Gonçalves, Anabela Dias, Anna Clara Rodrigues, Filipe 
Sales e Arminda Brás. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU) e Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) encontravam-se a substituir os senhores Maria 
Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), José Joaquim Franco Antunes 
(CDU) e José António Leitão da Silva (PSD), que comunicaram a sua ausência nos 
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os senhores Rui 
Pedro Maia dos Santos (PSD) e Anabela Soares (PSD), por serem os membros que se 
seguiam na respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira 
Sousa Correia Santos (CDU), o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto 
Bombas Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana 
Abrantes (CDU), Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU), Luís Lourenço Jorge Ganhão 
(PSD), Francisco Manuel Pinto da França Salvador (PSD) e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos (PS). 

 
PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
EXPEDIENTE :  

 
O Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante se 

referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um memorando 
dos documentos recebidos: 

1- Carta, datada de 5 de julho de 2012, a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo parecer dos serviços jurídicos relativo à Lei n.º 22/2012, de 30 de 
maio, concretamente sobre a contagem de prazos. 
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2- Oficio n.º 1734, datado de 31 de julho de 2012, da Unidade Técnica para a 
Reorganização Administrativa do Território (UTRAT), dando conhecimento da sua 
constituição. 

3- Oficio n.º 2101, datado de 31 de julho de 2012, da Inspeção-Geral de Finanças, 
dando conhecimento de uma participação relativa à ilha do Baleal. 

4- Carta, datada de 12 de julho de 2012, do PAN - Partido pelos Animais e pela 
Natureza, solicitando que a Assembleia Municipal não autorize a tourada prevista para o dia 
10 de agosto, em Ferrel. 

5- Carta, datada de 10 de agosto de 2012, da Comissão das Comemorações do 
Centenário de Álvaro Cunhal. 

6- Convites endereçados ao senhor Presidente da Mesa: 
a) Da Mais Oeste Rádio e Jornal das Caldas, para a cerimónia formal de 

assinatura do protocolo celebrado entre as duas entidades, no dia 29 de junho de 2012. 
b) Da Comoiprel-Cipal e Cases, para participação na conferência Cooperativas 

de interesse público (régies cooperativas): Que futuro?, no dia 14 de setembro de 2012, em 
Moura. 

c) Da Câmara Municipal de Cascais, para a jornada Autarquias Inteligentes – 
Novo ciclo. Maior competitividade. Novas regras, no dia 20 de setembro de 2012. 

d) Da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, para participação no XVI Festival 
de Bandas Filarmónicas, a realizar na Serrana, no dia 7 de outubro de 2012. 

7- Publicações:  
a) Exemplar n.º 102 – junho de 2012, do Jornal do STAL. 
b) Exemplar n.º 272 – agosto de 2012, do Jornal Associação. 

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

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

PESAR :  

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

seguintes intervenções: 
 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que seria interessante a Assembleia Municipal, em conjunto, apresentar 
um voto de louvor aos Bombeiros Voluntários de Peniche pelo seu empenho e atividade 
intensa, durante o verão que terminou, e saudar a sua dedicação pelo país fora, 
defendendo casas e pessoas dos incêndios que por aí lavraram. 

 
A Assembleia Municipal aprovou o voto de louvor apresentado. 
 
Mariana Rocha (CDU): 

Apresentou o seguinte voto de saudação: 
«No contexto da crise económica e social que se vive em Portugal, onde se faz sentir 

cada vez mais o encerramento de empresas e a destruição de postos de trabalho, levando o 
desemprego para números elevados, nunca antes registados, onde os direitos sociais e de salário 
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dos trabalhadores são diariamente desvalorizados e delapidados, gerando um clima de 
insegurança no presente e incertezas no futuro, o protocolo, celebrado em 22 de agosto de 2012, 
entre o Município de Peniche, a empresa ESIP e a Docapesca, para cedência do espaço frigorífico, 
por 20 anos, é uma iniciativa que merece reconhecimento. 

Este protocolo é de uma importância fundamental para a empresa ESIP, empresa que é a 
maior unidade industrial do concelho, para os seus trabalhadores e para a restante economia 
regional, já que é um instrumento indispensável ao recurso de reserva da matéria-prima essencial 
ao seu normal funcionamento, evitando-se, assim, sobressaltos futuros, como os recentemente 
vividos quando da ausência da matéria-prima se fez sentir e o perigo de mais um encerramento e 
de mais desemprego esteve iminente.  

A direção do meu sindicato não pode deixar de valorizar a celebridade com que este 
processo foi tratado, até porque a ESIP, como empresa pertencente a um grupo multinacional, 
não foge às regras das demais, que é deslocalizarem-se quando as situações não são do seu agrado, 
pelo que existia um clima de preocupação criado pela falta de matéria-prima, quando já se 
admitia a sua ida para Marrocos.  

Por fim queremos transmitir ao senhor Presidente da Câmara e às demais partes 
envolvidas neste processo, em nome da direção do SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da 
Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, da qual sou 
dirigente e também trabalhadora da empresa e em nome de todos os trabalhadores da ESIP os 
sinceros agradecimentos por esta iniciativa e pelos resultados conseguidos, pelo desenvolvimento 
económico e social e progresso harmonioso de Portugal.  

Muito obrigada.  
Peniche, 28 de setembro de 2012.» 
 

OUTROS ASSUNTOS DE IN TERESSE PARA A AUTARQUIA :  

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

os senhores, adiante identificados: 
 
Cristina Leitão (PSD): 

Perguntou em que fase se encontra o processo de reposição da legalidade na 
zona de Água Doce, em Casais do Baleal. 

 Disse que este ano não foram colocados passadiços para acesso a algumas 
praias, em áreas consideradas mais frágeis, o que contribuiu para a destruição do 
património natural. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Agradeceu a felicitação apresentada pela senhora Mariana Rocha. Informou que 
o protocolo celebrado com a ESIP irá permitir a consolidação de postos de trabalho, a 
criação de mais cem postos de trabalho permanentes, até 2015, um investimento de um 
milhão de euros para reativar o entreposto frigorífico, trezentos mil euros para as 
questões associadas ao ambiente e quinhentos mil euros de investimento anual durante 
um determinado período. 

Deu conhecimento de que já foi apresentado à Agência Portuguesa de 
Ambiente um projeto para a colocação de passadiços sobrelevados nos acesso às praias. 
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Disse que o processo de reposição da legalidade na zona de Água Doce esteve 
parado a aguardar a instalação da Agência Portuguesa de Ambiente. 

 
Carlos Santana (PSD): 

Perguntou quando entra em vigor o Regulamento da Piscina Municipal, uma 
vez que já existe um projeto, há vários anos, faltando apenas a sua aprovação pela 
Assembleia Municipal. 

Perguntou se a Câmara Municipal já encontrou um espaço para colocar os 
vendedores que, diariamente, se instalam em frente ao Mercado Municipal de Peniche. 

Convidou o senhor Presidente da Câmara para visitar Alvor, para ver os 
passadiços que foram instalados sobre as dunas. Disse que o turismo deve ser vendido 
com qualidade e devem ser dadas condições de acesso a quem visita as praias do 
concelho. 

Perguntou para quando está prevista a intervenção de reabilitação do Mercado 
Municipal de Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que conhece a intervenção que foi feita na zona dunar de Alvor, paga com 
os fundos do QREN e através do fundo de recursos hídricos. Sugeriu ao senhor Carlos 
Santana que faça um convite ao Governo para que este valorize o projeto que referiu na 
sua intervenção anterior. 

Disse que ainda não foi encontrado um local para a instalação dos vendedores 
que, atualmente, vendem em frente ao Mercado Municipal de Peniche 

 
Carlos Santana (PSD): 

Perguntou porque não é aplicado o Regulamento da Venda Ambulante do 
Município de Peniche, uma vez que este proíbe a venda em frente ao Mercado 
Municipal e esta continua a ser praticada naquele local. 

 
Ademar Marques (PSD): 

Disse que o senhor Presidente da Câmara, considerando as boas relações que 
tem com diversos membros do Governo, que com frequência visitam Peniche, com 
certeza que encontrará no Ministério do Ambiente um interlocutor para tratar da 
matéria referente à proteção do cordão dunar. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que Peniche merece que, do ponto de vista institucional, as entidades se 
relacionem bem e que a Agência Portuguesa do Ambiente é a interlocutora do Governo 
para as questões do cordão dunar. 

Relativamente à venda ambulante em locais onde esta atividade não é 
permitida, disse que o Município de Peniche não é a entidade fiscalizadora nesta 
matéria. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que o Regulamento da Venda Ambulante do Município de Peniche 
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estabelece que será demarcado um espaço no Mercado Abastecedor para os vendedores 
que se encontram na Rua António Conceição Bento e em frente ao Mercado Municipal. 
Perguntou quando será feita essa demarcação. 

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se só agora se apercebeu que o 
Regulamento da Venda Ambulante do Município de Peniche não dá ao Município 
competências fiscalizadoras nessa matéria. Sugeriu que a Câmara Municipal apresente 
uma proposta de alteração ao referido regulamento. 

Disse que visitou o núcleo da resistência, na Fortaleza de Peniche, e constatou 
que existem painéis cujos elementos já se encontram degradados, nomeadamente pela 
exposição ao sol, pelo que algumas das letras ou imagens já não são sequer percetíveis; 
que existem documentos originais expostos, que, dado o seu interesse, seria importante 
salvaguardar; e que não há qualquer tipo de tradução ou legendagem em língua diversa 
que não a língua portuguesa. Acrescentou que, por se tratar de um marco histórico 
importante para o concelho e para um Portugal democrático, não compreende o estado 
de abandono daquele local. Perguntou se o executivo municipal vai desenvolver 
alguma diligência no sentido de dar resposta a esta sua observação. 

Perguntou porque é que ainda não foi intervencionado o talude existente junto 
à Rua António da Conceição Bento, em Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Relativamente à questão sobre a Fortaleza de Peniche, disse que a preservação 
da memória e a manutenção daquele espaço tem sido uma das preocupações do 
executivo e informou que se está a fazer um trabalho, junto da Torre do Tombo, para se 
encontrarem mais conteúdos para valorizar aquele setor. 

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

(PSD): 

Perguntou para quando está prevista a intervenção na ponte que liga as 
povoações de Ribafria e Bolhos. 

Solicitou informações sobre a dominialidade de uns caminhos existentes entre 
as povoações de Casal Moinho, Consolação e Lugar da Estrada.  

Lamentou que, a poucos dias do início da etapa do campeonato do mundo de 
surf, que, presumivelmente, se realizará numa das praias da freguesia de Atouguia da 
Baleia, a Junta de Freguesia local ainda não tenha tido conhecimento oficial da 
realização da prova, nem tenha sido convidada para assistir ou apoiar o evento. 
Sublinhou que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia está sempre disponível para 
apoiar o Município, nomeadamente em eventos realizados na sua freguesia. 

Lamentou que o verão tenha passado sem que nada tenha sido feito no lugar de 
Consolação. Referiu que existem estradas por alcatroar e espaços verdes por dignificar. 

Perguntou se existe alguma solução para o Mercado Municipal da Consolação. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Relativamente à ponte existente entre as povoações de Ribafria e Bolhos, disse 
que não há indicação de que estejam em causa questões de segurança, porque, a haver, 
já se teria feito outro tipo de intervenção. Informou que foi delineado elaborar um 
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projeto para a reconstrução da ponte e que é uma matéria que está entregue aos serviços 
do Município. 

Solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que, através 
da Secção de Fiscalização, verifique a questão da dominialidade dos caminhos referidos 
pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Informou que a etapa do campeonato do mundo de surf terá início no dia 10 de 
outubro e que os convites ainda não foram enviados. 

Solicitou ao senhor Vice-Presidente que verifique a questão do Mercado 
Municipal da Consolação. 

Solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para fazer 
uma informação com o ponto de situação do processo de intervenção nos espaços 
verdes da Consolação. 

 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Disse que, há uns anos, quando se começou a estudar a possibilidade de se 
fazer um novo regulamento para a venda ambulante, o Município aparecia como uma 
entidade fiscalizadora, junto com a PSP. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 

Disse que o projeto da energia das ondas, no mês passado, teve mais uma etapa 
ao nível da sua concretização física, com a instalação das máquinas junto à praia da 
Almagreira. Sublinhou que o projeto da energia das ondas tem um grande 
envolvimento com comunidade de Peniche, nomeadamente com a empresa Estaleiros 
Navais de Peniche, S.A., com o Município de Peniche e com a Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar. Perguntou se existe, ou não, ideias e projetos para dar 
sequência a este projeto inovador. 

  
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que o projeto da energia das ondas é um motivo de orgulho para Peniche, 
pelo facto de, a partir completamente do zero, a não ser existência do recurso, se ter 
criado aquilo que é uma zona piloto especial, apesar de não haver legislação que 
enquadrasse a colocação daquela estrutura. Sublinhou que existiu um grande 
envolvimento do Município, no relacionamento com outras entidades, que criou 
condições para que houvesse aquele investimento. Relativamente à sequência do 
projeto, disse que, caso seja bem-sucedido, existe a predisposição da AWN Energy para 
multiplicar esse investimento. 

 
Álvaro Amador (CDU): 

Perguntou se o senhor Ministro da Saúde já respondeu ao pedido de audiência 
que lhe foi endereçado pela Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de 
Peniche.  

Disse que, numa altura em que os cortes são cegos em numerosos setores 
sociais, nomeadamente na educação, é de notar que tenha sido, recentemente, noticiado 
que o Município de Peniche aposta na educação e na renovação do parque escolar.  

Valorizou a projeção que o Município de Peniche tem dado às rendas de bilros, 
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particularmente no último ano. 
Saudou a intervenção do senhor Tiago Gonçalves sobre a Fortaleza de Peniche e 

sublinhou o que o Município de Peniche tem feito naquele espaço, nos últimos anos, 
tendo destacado as exposições, lançamento de livros e projeção de filmes. 

Destacou a importância que a etapa do campeonato do mundo de surf tem para 
o concelho de Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que o senhor Ministro da Saúde reencaminhou o pedido de audiência 
para o senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde.  

Disse que o reconhecimento do investimento que tem sido feito na educação e 
na promoção das rendas de bilros é ajustado, na medida em que têm sido apostas que 
têm obtido resultados que são bem visíveis. 

 
Carlos Santana (PSD): 

Perguntou se está programada alguma intervenção para as arribas da praia do 
Porto de Areia Sul, em Peniche. 

Voltou a colocar as questões do Regulamento da Piscina Municipal e da 
intervenção no Mercado Municipal de Peniche. 

  
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Relativamente à questão sobre as arribas da praia do Porto de Areia Sul, disse 
que a Câmara Municipal fez uma intervenção inicial, colocando barreiras no topo da 
arriba, para evitar que ocorresse algum acidente. Acrescentou que a intervenção de 
estabilização das arribas terá de ser feita pela Administração Central, uma vez que se 
tratam de arribas que foram feitas pelo Ministério das Obras Públicas, aquando da 
construção do porto de pesca de Peniche.  

Informou que irá providenciar para que o projeto do Regulamento da Piscina 
Municipal seja submetido à aprovação da Assembleia Municipal. 

Relativamente ao Mercado Municipal de Peniche, disse que, dada a conjuntura 
económica atual, apenas poderão ser feitas intervenções pontuais de requalificação, ao 
contrário de que era desejável. 

 
Natália Rocha (PS): 

Solicitou informações sobre a colocação de barras limitadoras de altura numa 
das zonas do parque de estacionamento da praia do Baleal. 

Perguntou se já se encontra definido o modelo de gestão para o Centro de Alto 
Rendimento de Surf e qual a data em que esse equipamento vai entrar em 
funcionamento. 

Disse que ficou sem perceber qual o motivo de ainda não estar arranjado o 
talude existente junto à Rua António da Conceição Bento, em Peniche, e solicitou que 
lhe fosse enviada uma informação escrita sobre o assunto. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que a intervenção no parque de estacionamento do Baleal será 
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realizada durante o mês de outubro.  
Relativamente ao modelo de gestão do CAR Surf, informou que o Governo está 

a tratar do assunto para o conjunto dos centros de alto rendimento e de que o Município 
de Peniche irá encontrar uma solução transitória de funcionamento, até à entrada em 
vigor do modelo que o Governo indicar. 

Sobre o talude, informou que para que a obra se concretize é necessário que se 
realize uma reunião entre o Município de Peniche, a Caixa de Crédito Agrícola e a 
Freguesia de Ajuda. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Lamentou o facto do senhor Ministro da Saúde ainda não ter recebido a 
Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. Disse que é uma 
atitude reveladora e preocupante. Acrescentou que é reveladora porque, para quem 
acompanhou, no mandato anterior, a mesma questão, não é possível de deixar de 
reparar na diferença de comportamento do atual Governo face ao Governo anterior, 
uma vez que quando estas questões se colocaram o Município foi recebido pelo então 
Ministro da Saúde, Correia de Campos; e que é preocupante porque o senhor Ministro 
não revela ter o mínimo de consideração e de respeito face aos eleitos, que não são mais 
do que representantes mandatados pelas populações, e que, em sua opinião, até têm 
maior legitimidade democrática do que o senhor Ministro, que é nomeado. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que também lamenta a atitude do senhor Ministro da Saúde. 
 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
O Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram 

intenção de intervir, apresentando-se, de seguida e de forma sumária, nos termos do n.º 
7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram 
solicitados e as respostas dadas: 

 
Ana Paula Freitas Martins Soares: 

Disse que, há cerca de um ano e meio, numa reunião da Câmara, solicitou que 
houvesse uma intervenção e uma organização rodoviária da Rua de Malaca, em 
Peniche, tendo-lhe sido dito, na altura, que essa questão iria ser resolvida pela 
Comissão Municipal de Trânsito. Lamentou que, até hoje, nada tenha ainda sido feito. 

 
Manuel Joaquim Leonardo: 

Expressou o seu lamento por estar há vinte e cinco anos à espera do 
deferimento a um requerimento que apresentou para dividir um prédio indiviso de que 
é comproprietário. 

 
José Maurício Rodrigues: 

Alertou para o facto de existirem marcas de trânsito que não correspondem aos 
sinais, nomeadamente em alguns lugares de estacionamento que estiveram reservados 
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para pessoas com mobilidade condicionada, onde o sinal foi retirado mas o piso 
mantém a marca.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse à senhora Ana Paula Soares que, por lapso, o assunto não foi ainda 
reencaminhado para a Comissão Municipal de Trânsito e solicitou ao senhor Vice-                         
-Presidente para agendar uma reunião com a munícipe para tratarem do assunto. 

Solicitou ao senhor José Maurício Rodrigues que informe o senhor Vice-                               
-Presidente da localização exata das situações que descreveu. 

 
Paulo Balau (PSD): 

Lamentou que a munícipe Ana Paula Soares esteja há um ano e meio à espera 
da resposta a uma questão que colocou em reunião de Câmara. 

 
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 :  

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

usaram da palavra os senhores: 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que a informação financeira reflete a continuação do esforço que tem sido 
feito na redução da dívida global do Município. Lembrou que nos dados que foram 
apresentados, em fevereiro e abril deste ano, a dívida global do Município andava à 
roda dos doze milhões e meio de euros e que nas duas últimas informações, de julho e 
de setembro, passou para onze vírgula seis milhões de euros e onze vírgula cinco 
milhões de euros, respetivamente, pelo que, globalmente, tem havido uma redução da 
dívida. 

 
João Gomes (PS): 

Disse que, segundo a intervenção do senhor Vereador Jorge Abrantes, as coisas 
estão a correr muito bem para as contas do Município, mas que, infelizmente, não é bem 
assim, porque, neste momento, o Município de Peniche está com uma dívida a 
fornecedores de perto de seis milhões de euros, que, em alguns casos, ultrapassa 
largamente os dois anos, e há um ponto na ordem de trabalhos para tentar recuperá-las. 
Referiu que não entende como é que houve uma redução de dívida, quando a dívida a 
fornecedores tem estado constantemente a aumentar. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que a dívida global, em fevereiro de 2012, foi de doze milhões e 
quinhentos mil euros; em abril de 2012, foi de doze milhões e seiscentos mil euros; em 
junho de 2012, foi de onze milhões e seiscentos mil euros; e, na presente data, é de onze 
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milhões e quinhentos mil euros. Explicou que o valor da dívida global é composto por 
várias componentes: dívidas a curto prazo, dívidas a médio e longo prazo, empréstimos 
de médio e longo prazo e empréstimos de curto prazo. 

Referiu que o valor da dívida a fornecedores é sempre oscilante, porque 
depende das faturas que são registadas a cada momento e das verbas que o Município 
recebe para comparticipações, dando como exemplo a empreitada de recuperação do 
fosso da muralha de Peniche, que pode aumentar o valor da dívida a fornecedores, 
momentaneamente, em mais de meio milhão de euros.   

Sublinhou que, globalmente, a situação da dívida do Município de Peniche, este 
ano, reduziu em um milhão e cem mil euros, sendo um dos fatores que contribuiu para 
esta redução o não pagamento aos trabalhadores de um montante de cerca de trezentos 
e oitenta mil euros, correspondente a parte dos subsídios de Natal e de férias.  

 
João Gomes (PS): 

Perguntou qual a necessidade de se recorrer ao PAEL, que é um pedido de 
empréstimo de três milhões euros, em que o Município vai ficar a pagar mais de 
duzentos e oitenta mil euros em juros, por ano, uma vez que se está a fazer uma tão boa 
recuperação da dívida. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que o PAEL irá contribuir para a resolução dos problemas dos municípios 
portugueses, sendo que, no caso de Peniche, de acordo com as normas que o programa 
determina, é possível contrair um empréstimo de três milhões, trezentos e vinte e um 
mil e setecentos e três euros, a catorze anos, com uma taxa de juro que, pela informação 
disponibilizada, será de cerca de dois por cento. Defendeu que a obtenção de um 
empréstimo com estas características e esta dimensão, que vai resolver os problemas 
que pretende resolver, é necessário para Peniche. 

 
João Gomes (PS): 

Disse que há muitos municípios que não vão recorrer ao PAEL, porque têm as 
suas contas em dia, coisa que o Município de Peniche não tem. Afirmou que os que 
estão a recorrer aos empréstimos são os que geriram mal a sua casa, como é o caso do 
Município de Peniche. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que o PAEL resulta de uma das conclusões do Congresso da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, de que seria necessário uma solução para o 
endividamento crescente dos municípios, resultante das diminuições das 
transferências do Orçamento do Estado, da redução dos impostos municipais, da 
redução das receitas municipais e do acréscimo de algumas competências e serviços, 
nomeadamente as responsabilidades sociais resultantes da atual crise. 

Informou que, dos trezentos e oito municípios nacionais, existem perto de 
quatro dezenas que não têm dívidas em atraso, à data de 30 de março de 2012. 
Acrescentou que todos os municípios que tenham dívidas em atraso à data de 30 de 
março de 2012 podem recorrer ao PAEL, ou seja, quase noventa por cento dos 
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municípios podem recorrer a este empréstimo. Disse, ainda, que, no contexto desses 
municípios, Peniche ocupa uma posição intermédia, no que diz respeito à 
possibilidade de acesso a esse mecanismo, não estando no programa 1, que é aquele 
que demonstra que os municípios entraram em desequilíbrio estrutural. 

 
Carlos Santana (PSD): 

Perguntou se a Câmara “vai mexer nas gorduras que tem”. 
Lembrou que o Município de Peniche já recorreu a outros programas, como o 

Pagar a Tempo e Horas, para reduzir o valor da dívida a fornecedores, mas que, depois, 
voltou a aumentar o valor dessa dívida. 

Perguntou qual o ponto atual da execução orçamental, da receita e da despesa, 
e se o executivo tem condições para continuar a desempenhar a sua função de levar 
avante os seus projetos para o desenvolvimento de Peniche. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que: 
- O senhor Carlos Santana colocou um conjunto de questões que são 

importantes, no sentido da perceção do que tem sido a situação e a sua evolução. 
- A redução da dívida se deve a um conjunto de medidas, umas impostas e 

outras adotadas pelo Município. 
- A redução que o Governo determinou para os subsídios de férias e de Natal 

dos trabalhadores acabou por ser menos uma despesa para o Município, que já se 
encontra parcialmente refletida nas contas através da verba que correspondia ao 
subsídio de férias. 

- Ao longo dos últimos três anos, têm sido feitos esforços numa questão que 
tem sido fulcral para o Município, que são as despesas com pessoal, e que se estima 
que, no espaço de dois anos, entre 2011 e 2012, seja reduzida em cerca de setecentos mil 
euros. 

- A redução da despesa com pessoal não é exclusivamente um resultado da 
imposição do Governo para se reduzir vencimentos e subsídios, mas também por todo 
um outro conjunto de medidas que, desde 2010, têm sido tomadas pela Câmara 
Municipal, no sentido de uma melhor racionalização dos recursos humanos. 

- A obrigatoriedade de se reduzir pessoal implica, naturalmente, a redução da 
despesa global com pessoal, o que contribui para melhorar a situação em termos 
financeiros.  

- Esta redução de pessoal terá de ter o seu limite, sob pena de alguns serviços 
poderem começar a ficar hipotecados, em termos da possibilidade da sua prestação com 
o mínimo de dignidade. 

- Existem situações que exigem uma quantidade de trabalhadores bastante 
significativa, como por exemplo a limpeza urbana e a recolha de resíduos sólidos, pelo 
que a redução do pessoal disponível é uma preocupação, pelos problemas que poderão 
advir. 

- O início deste ano foi marcado pelo Orçamento do Estado, aprovado no final 
do ano passado, que impõe aos municípios portugueses a obrigação de reduzir o valor 
das suas dívidas.  
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- Qualquer município responsável terá de procurar cumprir os objetivos que 
foram determinados no Orçamento do Estado, de forma a não ser ainda mais 
penalizado nas transferências do próximo ano. 

- A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada em 
fevereiro, determina regras muito objetivas para a forma como cada entidade pública, 
neste caso cada município, pode assumir compromissos e, simultaneamente, determina 
a responsabilização dos técnicos, dos dirigentes e dos responsáveis políticos, caso haja 
incumprimento dessa lei. 

- Por estar em causa a dignidade de todos estes técnicos e responsáveis, se está a 
tentar assegurar o cumprimento integral da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 
em Atraso.  

- O Município de Peniche ainda não teve nenhuma situação em que não 
pudesse contratar um serviço ou deixasse de fazer uma aquisição por não ter fundos 
disponíveis. 

- A Câmara Municipal irá propor a candidatura do Município ao Plano de 
Apoio à Economia Local. 

- É visível o empenho da Câmara Municipal na resolução do problema da 
dívida do Município. 

- A execução do orçamento, relativamente às despesas e receitas correntes, está 
com o nível de proximidade do orçamentado e, relativamente às despesas de capital, 
bastante inferior ao orçamentado. 

- O volume de investimentos que estava programado efetuar em 2012 que, com 
exceção daqueles que têm transitado e que estão a ser desenvolvidos e que têm algum 
significado, inclusive pela sua dimensão, não está ainda a ser concretizado por 
vicissitudes várias, o que se reflete na execução orçamental das despesas de capital.  

-  O QREN se encontra parado, em termos de candidaturas, há quase dois anos, 
tendo havido promessas de que iriam ser abertas candidaturas dentro do Programa 
Regional do Centro, dando prioridade à educação, o que ainda não aconteceu, nem se 
sabe quando é que vai acontecer, o que também se reflete na execução orçamental das 
despesas de capital. 

- As exigências do Orçamento do Estado e a Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso acabam por condicionar e por encaminhar o Orçamento do 
Município de Peniche para níveis de execução que acabarão por ser semelhantes 
àqueles que se atingiram nos anos anteriores. 

- A legislação recentemente publicada, nomeadamente a Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso e o Programa de Apoio à Economia Local, terão consequências 
para os municípios, em matéria orçamental, provocando níveis de execução, a partir de 
2013, muito próximos daquilo que for orçamentado e a não existência de pagamentos 
em atraso, porque a sua existência determinaria consequências criminais para 
executivos e dirigentes. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que: 
- Nunca teve uma visão muito catastrófica da dívida, porque a dívida é natural 

para quem gere uma empresa.  
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- O preocupa a dívida a fornecedores, particularmente aos fornecedores locais e 
aos mais pequenos. 

- Não há nenhuma empresa grande que não tenha um serviço de dívida, 
controlado e gerido em função daquilo que são os interesses empresariais. 

- Não há nenhum grande país, como os Estados Unidos da América ou a 
Alemanha, que não tenha dívida. 

- Há, às vezes, na Assembleia Municipal, uma certa falácia em torno daquilo 
que é a natureza e os fundamentos da dívida do Município, particularmente quando se 
quer associar a dívida a má gestão.  

- A dívida pode não corresponder a má gestão. Pode corresponder a gestão de 
oportunidades, a resposta às necessidades, ou a uma conjuntura adversa, que faz com 
que as previsões de receitas, por exemplo, não aconteçam. 

- O trabalho desenvolvido pela autarquia, nomeadamente nas escolas e na ação 
social escolar, parte dele não comparticipado, tem de ser pago e é uma resposta às 
necessidades. 

- Pode haver uma ou outra decisão de má gestão, mas o reduzir a questão da 
dívida à má gestão parece-lhe uma visão um pouco redutora, relativamente ao contexto 
extremamente adverso que se vive. 

- Relativamente aos fornecedores, particularmente aos locais, porque tem a ver 
com o desenvolvimento local e tem consequências sérias, tem de haver uma 
preocupação acrescida. 

- A dívida tem de ser extremamente controlada e, neste momento, não há outro 
caminho, porque a própria lei impõem controlo.  

- Todos têm consciência de que existe, de facto, uma dívida que é preocupante e 
que tem que ser resolvida e que não devia existir. 

- Não aproveitar o PAEL seria um ato de má gestão, porque tem um juro muito 
baixo e é uma oportunidade para se pagar aos fornecedores e revitalizar a economia, 
particularmente a local. 

- A situação de dívida deve ser resolvida e não tornar a acontecer. 
- Se deve aproveitar o PAEL para se resolver esta situação, não vale a pena 

escamoteá-la, porque ela existe. 
- Se construa um modelo de funcionamento e de decisão que impeça que exista 

uma situação de dívida não controlada, sendo que a Assembleia Municipal também tem 
responsabilidades nessa matéria. 

 
Paulo Balau (PSD): 

Perguntou porque é que o senhor Presidente da Câmara se reuniu com a 
Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social para tratar de assuntos relacionados 
com o edifício onde funcionou o infantário Traquinas, sito na Rua Marquês de Pombal, 
em Peniche, nomeadamente de esta cooperativa tem alguma relação com o edifício, e, 
em caso afirmativo, como foi essa relação estabelecida. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que o edifício é propriedade do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social, encontrando-se cedido, em regime de comodato, ao Município de 
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Peniche. Acrescentou que era intenção da Câmara Municipal, na altura, recuperar o 
edifício para entrega-lo à Acompanha, a fim de ser instalado um centro de dia e para 
outras atividades que a instituição pretendesse desenvolver, intenção que não se 
concretizou por falta de verbas. Informou, ainda, que, entretanto, a Acompanha 
conseguiu o financiamento da obra, a cem por cento, com um limite de quinhentos mil 
euros, no âmbito do Promar. 

 
Paulo Balau (PSD): 

Pediu ao senhor Presidente da Câmara para confirmar que o Município não vai 
recuperar o edifício porque a Acompanha conseguiu o financiamento suficiente para a 
sua reabilitar. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Confirmou o que foi dito pelo senhor Paulo Balau. 
 
Américo Gonçalves (PS): 

Perguntou se a Câmara Municipal pretende, ou não, continuar a reduzir o 
número dos trabalhadores do Município. Referiu que os municípios de Torres Vedras, 
Alcobaça e Caldas da Rainha têm 6,1 trabalhadores por cada mil habitantes e o 
Município de Peniche tem 18,2 trabalhadores por cada mil habitantes. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Lembrou que os recursos humanos do Município de Peniche tratam de 
determinadas áreas que em outros municípios estão concessionadas ou entregues a 
outras instituições, como é o caso da limpeza urbana e das Atividades de 
Enriquecimento Curricular. Referiu que o Município de Peniche tem um conjunto de 
especificidades que o tornam, por isso, diferente, não se podendo comparar o que não é 
igual. 

Informou que já houve redução de recursos humanos em todos os setores do 
Município e que serão cumpridos os objetivos imposto pelo Governo nesta matéria, mas 
de forma que não provoque desequilíbrio nos serviços. 

 
Américo Gonçalves (PS): 

Disse que os trabalhadores do Município que fazem a limpeza das ruas da 
cidade parecem fadas da limpeza, porque a vassoura pouco toca no chão, andam aos 
pares, um que empurra o carro e traz a pá e outro que traz a vassoura, mas não limpam 
a porta dos comerciantes, só limpam a rua. Continuou, dizendo que, despois, vêm mais 
dois trabalhadores, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para fazer a 
limpeza das sargetas. Disse que não sabia da obrigatoriedade das pessoas que fazem a 
limpeza terem de andar aos pares, como os polícias. Defendeu que a mesma pessoa 
poderia trazer a vassoura, a pá e empurrar o carro. 

Referiu que, se calhar, estava na altura certa da Câmara Municipal entregar a 
limpeza urbana a uma empresa privada, porque, provavelmente, o Município teria 
menos custos e o trabalho seria muito mais bem feito. 
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Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 

Disse que: 
- Algumas das afirmações que foram feitas pelo senhor Américo Gonçalves 

foram muito infelizes, porque, com a redução do número de trabalhadores, os 
funcionários da limpeza têm sido obrigados a um esforço suplementar. 

- As brigadas de limpeza, que foram classificadas de fadas, são hoje em número 
muito reduzido, porque a Câmara teve de reduzir o número de trabalhadores do 
Município. 

- A limpeza urbana é um trabalho tão nobre como ser professor, ou médico, ou 
ter outra profissão qualquer. 

- Nos Serviços de Higiene e Limpeza do Município, como em tudo na vida, 
existem bons e maus funcionários. 

- Existe uma exigência muito grande no cumprimento dos horários e tem 
chamado a atenção para algumas situações. 

- De uma forma geral, aquilo que caracteriza os Serviços de Higiene e Limpeza 
do Município é claramente positivo. 

- Nos últimos anos, com o executivo da CDU, todo o parque automóvel que faz 
a recolha do lixo do concelho foi renovado. 

- A partir do próximo ano, terão de ser tomadas novas medidas, porque o 
desgaste é de tal forma que os meios que existem são claramente insuficientes. Não só 
os meios técnicos, ou seja as viaturas, porque, infelizmente, face à realidade do país, 
existem situações de pessoas que ganham pouco mais que o salário mínimo, ou, 
nalguns casos, o salário mínimo nacional, e são obrigados a pedir licenças sem 
vencimento para ir trabalhar para o estrangeiro.  

- Ouviu coisas extraordinárias sobre o número de trabalhadores que o 
Município tem. O Município tem três funcionários que fazem a colocação da sinalização 
de trânsito no concelho, que são os mesmos funcionários que são solicitados para cento 
e vinte iniciativas durante o período de verão. Se a Câmara disser que não apoia essas 
iniciativas ninguém lhe perdoa.  

- Um dos objetivos para este ano, na área da construção, é construir a casa 
mortuária de Peniche, que é uma necessidade que a cidade tem. Vão ser os funcionários 
do Município a fazer essa obra, se a Assembleia Municipal autorizar, porque o 
executivo tem consciência de que o Município tem no seu seio funcionários com 
qualidade para fazer essa obra, que tem um projeto muito audaz. 

- Sendo responsável por uma parte substancial dos trabalhadores do Município, 
tanto no Departamento de Obras Municipais como no Departamento de Energia e 
Ambiente, deixa uma palavra de apreço para esses trabalhadores e não se identifica 
com as críticas que foram apresentadas pelo senhor Américo Gonçalves. 

 
Américo Gonçalves (PS): 

Disse que o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, interpretou tudo ao 
contrário. 

Convidou o senhor Vice-Presidente para ir com ele verificar o que relatou na 
sua intervenção anterior. 

Referiu que, em nove meses, nunca viu o fiscal, nem sabe quem é. 
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Sublinhou que, uma hora depois de passarem os varredores, passam dois 
funcionários dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para limparem as 
sargetas. 

Afirmou que, no centro da cidade, nomeadamente na zona velha, o trabalho é 
mal feito. 

Disse que recebeu, por correio eletrónico, fotos que demonstram o que relatou e 
de outras situações, como as pessoas das autocaravanas a despejarem as sanitas para 
dentro do fosso das muralhas ou dentro da própria ribeira. 

Lembrou que o senhor Presidente da Câmara levantou o problema dos 
funcionários e que há municípios que têm empresas de limpeza e sugeriu que se 
caminhe para uma empresa de limpeza.  

Perguntou porque é que andam dois trabalhadores juntos a limpar as ruas da 
cidade, porque, em seu entender, uma pessoa fazia o trabalho num lado e outra fazia o 
trabalho no outro.  

Sublinhou que não disse mal dos funcionários do Município e que o senhor 
Vice-Presidente é que fez uma interpretação totalmente errada. 

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

Esclareceu que quem limpa as sarjetas são os trabalhadores do Departamento 
de Obras Municipais, e não os trabalhadores dos Serviços de Higiene e Limpeza, que 
estão afetos ao Departamento de Energia e Ambiente. Que os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento constroem essas infraestruturas, mas o Departamento de Obras 
Municipais é que faz a sua manutenção. 

 
Carlos Santana (PSD): 

Disse que: 
- É dos que se aflige com a questão das dívidas do Município, porque tem um 

sentido ideológico que as outras pessoas que estão a executar não têm, mas que é 
legítimo que o façam de acordo com a sua visão, com o seu pensamento, que pode é 
colidir com outros pensamentos. 

- Quando falam de uma má gestão é para o bom sentido, para tentar chamar à 
razão as pessoas de que há outros caminhos a percorrer. 

- A gestão de oportunidades é importante, mas contrair dívida não é para se 
gerir a dívida, é para não pagar a dívida, porque quando se tem que fazer qualquer 
coisa deve ter-se como pressuposto pagar de imediato aquilo que se contrai. 

- Se somos de uma instituição que é subsídio-dependente, que vive de terceiros, 
estamos sempre “com o coração nas mãos”. Porque se estamos à espera de um subsídio 
que é programado acreditamos que ele vem. Planeamos, fazemos determinados atos, e 
depois, se ele não vem, ficamos “com uma mão atrás e outra à frente” e não 
conseguimos resolver o problema. 

- Se houver uma visão mais pragmática, que é só fazer quando se tem, ou então, 
moderadamente, fazer as coisas, quando haja recursos para colmatar essa não vinda de 
um subsídio, acha o ideal de gerir essa dívida. 

- Concorda que mais uma vez se tenha arrancado o ano escolar com 
investimentos, mas preocupa-o sentir que as pessoas de Peniche que estão agora a 
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beneficiar da educação, amanhã não tenham emprego em Peniche. 
- Quando só se vive do setor público e o protetor público está todo ocupado, 

que investidores é que estão a dar emprego em Peniche? 
- Em Peniche, quer se queira quer não, está-se a viver uma crise muito grande e 

os problemas sociais, nomeadamente da habitação, são o reflexo dessa crise, de uma 
sociedade que não é autossuficiente, que não tem comércio a rejuvenescer. 

- Apela aos que têm as ideias megalómanas que as façam e que criem riqueza e 
postos de trabalho, que invistam para criar postos de trabalho. 

- Não consegue compreender quando se apela à redução das gorduras, porque 
na casa dos outros é fácil apelar à redução das gorduras, mas quando chega à nossa 
casa é difícil, porque estamos habituados a comer com gordura. 

- Foi dada a indicação de que o Município de Peniche tem o número de 
funcionários ideal, porque se não ainda se mete em risco o funcionamento de 
determinados serviços, mas ontem foi dito que, caso não se aprove o PAEL, se pode 
chegar a uma situação em que não haverá dinheiro para pagar os ordenados. 

- Que gestão de dívida é que se está a fazer? Para onde é que estamos a levar 
isto? 

- Gostava de ver onde está o reflexo, na cidade, do empenho dos projetos e dos 
investimentos que este executivo tem feito com a gestão da dívida. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 

Relativamente ao edifício onde funcionou o infantário Traquinas, disse que: 
- O edifício era utilizado pela Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia 

de Peniche assumiu a responsabilidade da construção de um novo edifício; 
- Anteriormente, o edifício tinha sido uma casa das filhas dos pescadores, onde 

se instruía a renda de bilros; 
- Quando o edifício ficou devoluto, a Câmara Municipal, à data, tinha interesse 

no imóvel para instalar um museu das rendas de bilros; 
- Mas a Santa Casa, na altura, preferiu não instalar aí outras valências, como o 

apoio domiciliário ou o centro de dia, nem avançar com qualquer tipo de pretensão, 
porque sabia, também, do interesse da Câmara; 

- Entretanto, a Acompanha manifestou o interesse, junto da Segurança Social, em 
ficar com o imóvel, para aí instalar um centro de dia, pretensões completamente 
aceitáveis e legítimas; 

- A Câmara Municipal, em 2000 ou 2001, assinou um protocolo com a 
Segurança Social prevendo esse fim, sendo que, até hoje, o centro de dia não foi 
instalado; 

- A Câmara Municipal, que se saiba, não assinou qualquer protocolo com a 
Acompanha para a gestão do espaço, mas, se assinou, o executivo que faça chegar uma 
cópia aos membros da Assembleia Municipal, bem como uma cópia do protocolo que a 
Câmara Municipal celebrou com a Segurança Social; 

- Quando o senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Jorge Abrantes 
eram vereadores da oposição votaram contra o orçamento apresentado pelo membros 
executivos, justificando o seu voto com a falta de verbas para reconverter o edifício num 
centro de dia; 
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- Passados sete anos, não conseguiram dotar o orçamento dessas verbas, pelo 
que faltou um reconhecimento dessa questão que fica como uma lição para o futuro, no 
que toca a esse tipo de posturas e posições. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Lembrou ao senhor Carlos Santana que o cenário de não se pagar vencimentos 
foi colocado na mesa no caso de incumprimento da Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso. 

Relativamente à intervenção do senhor Tiago Gonçalves, disse que, há cerca de 
seis anos, o Grupo de Ação Costeira do Oeste foi candidatado aos grupos de ação 
costeira, que na altura foram criados em termos nacionais, tendo o Município de 
Peniche feito parte das entidades que foram responsáveis pela concretização de um 
grupo de ação costeira nesta região. Acrescentou que, desde os primeiros passos do 
Grupo de Ação Costeira, foi desenhada a possibilidade de esta candidatura da 
Acompanha ser desenvolvida. Relembrou que o Grupo de Ação Costeira do Oeste 
demorou dois anos e meio a ser aprovado, mais um ano para ter possibilidades de 
colocar as candidaturas no terreno, pelas condicionantes que foram colocadas ao 
exercício das suas funções, e que a aprovação da candidatura da Acompanha foi feita no 
ano passado, na sequência de uma ideia que foi apresentada logo nos primórdios da 
constituição do Grupo de Ação Costeira. 

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

Disse que: 
- O senhor Américo Gonçalves deveria passar uma manhã com um carrinho, 

uma pá e uma vassoura, a fazer a limpeza de ruas sozinho, para ver como é prático uma 
pessoa andar a varrer as ruas e depois ter voltar atrás para ir buscar o carrinho e 
apanhar o lixo. 

- O centro da cidade é uma zona privilegiada na limpeza urbana, porque há 
outras zonas que não são limpas com tanta frequência, porque, em dois anos, o 
Município ficou sem dezenas de trabalhadores na área de limpeza. 

- Se podem contar muitas histórias sobre o edifício onde funcionou o infantário 
Traquinas, tendo havido uma intromissão da Câmara no processo que, se calhar, foi um 
obstáculo para o seu desenvolvimento. 

- Quando a Câmara se intrometeu no processo do edifício onde funcionou o 
infantário Traquinas e se predispôs a investir devia ter tido consciência, já nessa época, 
que era muito difícil investir, porque era um investimento de uma certa monta para ser 
assumido pelo Município. 

- Gostava que os membros da Assembleia Municipal fossem mais objetivos na 
questão da gestão, nas críticas que fazem e nas dificuldades que existem. 

- Neste momento, só existe uma solução para se pagar as dívidas que existem a 
curto prazo a fornecedores, que é o PAEL. 

- O aspeto mais incorreto que vê no PAEL é o facto de se estar a utilizar 
dinheiro que devia ir diretamente para a Segurança Social. 

- Em relação à intervenção do senhor Carlos Santana sobre a gestão e o setor 
privado, é questionável se as câmaras têm uma capacidade aceitável para dinamizarem 
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a economia e para criar postos de trabalho. 
- A crise e o desemprego não estão só em Peniche, é um problema nacional. 
 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Solicitou mais informações sobre a possível construção de um aquário no Porto 
de Areia Sul. 

Sugeriu que as informações da Divisão Administrativa que referem elementos 
financeiros façam também referência ao período homólogo, para se poder fazer uma 
análise da evolução das receitas, dando como exemplo a receita do Parque Municipal de 
Campismo e Caravanismos. 

Manifestou o seu desagrado por as atas da Assembleia Municipal estarem a ser 
aprovadas com muito tempo de atraso. 

 
Álvaro Amador (CDU): 

Disse que: 
- Existem boas concessões e más concessões. 
- Há municípios que entendem que os serviços devem manter-se na parte 

pública e há outros municípios que fazem a sua concessão. 
- Há muitas concessões que, para baixar os custos de produção, para poderem 

ganhar os concursos, pagam mal aos seus trabalhadores, não havendo a valorização 
pelo trabalho, mas exatamente o oposto. Mas também existem empresas que pagam 
bem aos trabalhadores, pagando o justo e o merecido. 

- A opção pelas concessões é uma questão política e ideológica. 
- Ficou surpreendido e baralhado com as afirmações do senhor Carlos Santana. 
- Há pessoas que nos últimos nos têm investido em Peniche. 
- Há uma crise social, mas essa crise tem culpados e tem objetivos 

macroeconómicos bem definidos pelos orçamentos do Estado que durante vários anos 
foram aprovados na Assembleia da República. 

- Gostava de ter ouvido o senhor Carlos Santana dizer quais as consequências 
para Peniche da medida tomada pelo Ministro das Finanças para a restauração. 

- Há uns anos, o barril de petróleo de referência em Portugal estava nos 150 
dólares, hoje a referência que serve a Portugal está em 114,118 dólares mesmo com a 
desvalorização do euro em relação ao dólar, pelo que nesta altura os combustíveis 
deviam estar bem mais baratos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Sobre o aquário, disse que um grupo de biólogos apresentou uma ideia de um 
projeto que, face à sua dimensão e características, se poderia ajustar bastante bem à 
zona do Porto de Areia Sul. Acrescentou que as questões que se colocam, nesta altura, 
têm a ver com a sustentabilidade da exploração e dos meios financeiros para o 
investimento.  

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que, no final do ano 2010, o Município de Peniche tinha 464 trabalhadores 
e, no final do ano 2011, tinha 437. Acrescentou que o número de trabalhadores a termo 
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indeterminado aumentou e o número de contratados a termo certo diminuiu, sendo, 
estes últimos, quase a totalidade dos trabalhadores das Atividades de Enriquecimento 
Curricular. Disse, ainda, que, atualmente, o número de trabalhadores é de 421. 

Relativamente à sugestão da senhora Anna Clara Rodrigues, disse que a 
qualidade da informação que é transmitida a todos os membros da Assembleia 
Municipal, em cada sessão ordinária, permite, para quem tiver esses dados 
devidamente organizados, e no campo da execução da receita, por exemplo, comparar 
com a informação fornecida nos anos anteriores, na mesma altura do ano. 

 
MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Anunciou que os trabalhos desta sessão prosseguiram no 2 de outubro de 2012, 
com a realização de nova reunião, no mesmo local e pelas 21h30, com dispensa de 
convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora do dia vinte e nove de setembro de dois mil e doze, o senhor 

Presidente da Mesa e da Assembleia Municipal 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, nos termos do 
número dois do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra 
noventa e nove, de dezoito de setembro. 


