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ATA  N.º  10/2012 
 

A T A  D A  S E G U N D A  E  Ú L T I M A  R E U N I Ã O  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  

D O  M Ê S  D E  D E Z 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   D E Z E M B R O   D E   2 0 1 2 :  
 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Vítor Miguel Silva Delgado 
Marques, Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), 
Natália Susana Colaço Rocha (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Sérgio 
Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (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), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e Vítor Manuel 
Farricha Mamede (PS), reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche para continuar os 
trabalhos da sessão ordinária do mês de dezembro, iniciada a 27 de dezembro de 2012. 

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

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) e Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), 
encontravam-se a substituir os senhores Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos 
Costa (CDU), José Joaquim Franco Antunes (CDU), Carlos Manuel Alves Santana (PSD) 
e João Manuel Jesus Gomes (PS), que comunicaram a sua ausência nos termos do n.º 2 
do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os senhores Rui Pedro Maia dos 
Santos (PSD) e Anabela Soares (PSD), por serem os membros que se seguiam nas 
respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceu à reunião o senhor José António Leitão da Silva (PSD), tendo a 
Mesa informado que havia considerado a falta justificada, nos termos da alínea j) do n.º 
1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

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) e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos (PS). 

Após ter declarada aberta a reunião, o senhor Presidente da Mesa informou a 
Assembleia Municipal de que, por consenso entre a Mesa e os representantes dos 
Grupos Municipais, o ponto treze do período da ordem do dia, apreciação e votação do 
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Projeto de Regulamento Municipal de Parques de Estacionamento Condicionado e de 
Zonas de Estacionamento de duração Limitada na Cidade de Peniche e Zonas 
Adjacentes, seria retirado. 

Seguidamente, o senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Paulo 
Balau (PSD) que informou já ter recebido alguns dos documentos, relativos à 
construção da casa mortuária de Peniche, que tinha solicitado à Câmara e que referiu na 
primeira reunião desta sessão. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 

(continuação da reunião de 27 de dezembro de 2012) 
 

2-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA 2013:  
 
Passando a assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- As Grandes Opções do Plano e Orçamento mereceram em sede câmara 

aprovação com os votos da CDU e a abstenção dos três vereadores das outras forças 
políticas. É um documento que mereceu por isso claro consenso em termos da câmara 
municipal. Fundamentalmente e relativamente a alguns dos aspetos, evidencia aquilo 
que é o quadro em que nós estamos a apresentar estas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2013, e que ao fim e ao cabo reflete e muito as consequências do 
cenário nacional da grave crise económico-financeira, e que limita a capacidade de 
intervenção, quer dos eleitos quer das autarquias. O facto de isto acumular em termos 
deste mandato, a redução ao nível de mais de dois milhões de euros, e que isso é de 
facto importante. O Orçamento Geral de Estado para 2013 contempla mais um rude 
golpe no financiamento da autarquia, e basta a título de referência referir o aumento 
para a Caixa Geral de Aposentações, dos 15% para os 20%, e também para o regime da 
segurança social. No que diz respeito às Grandes Opções do Plano e Orçamento 
respetivo, à também que referir o impacto que tiveram que trabalhar em consequência 
da redução das taxas de IMI.  

- Toda a gestão destas Grandes Opções do Plano e do Orçamento irão exigir que 
continuem a ser rigorosos e realistas na gestão, mas que apesar de tudo permitirão 
também desenvolver um conjunto de projetos que estão anunciados, referindo 
sumariamente: o concurso para a construção do Centro Educativo de Atouguia da 
Baleia, a recuperação do edifício António da Conceição Bento, integrando também aí o 
Museu da Renda de Bilros, a intervenção na Feira da Bufarda, a intervenção nas 
questões associadas aos cemitérios, particularmente à Casa Mortuária de Peniche, os 
trabalhos e às diligências para o alargamento do Cemitério de Ferrel, a continuada 
reabilitação do Bairro do Calvário, uma não-redução do investimento na área social, 
mereceu também da parte da estratégia municipal para o mar, um forte 
empenhamento, e também relativamente ao Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei. 

- Relativamente ao apoio às freguesias, existe uma redução global na ordem dos 
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2,5% tendo em conta a globalidade dos apoios centrados no protocolo e também no 
apoio à contratação dos recursos humanos. 

- No que diz respeito à questão dos combustíveis, irão assistir a uma 
diminuição em toda a linha daquilo que são os consumos dos combustíveis, altamente 
esperançados na diminuição dos custos de energia, por um lado pelas medidas internas 
que já foram tomadas, mas também esperando que depois no futuro as medidas que 
resultam também do projeto no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Oeste por 
força da Agência do Ambiente, ao nível da redução de iluminação pública. Depois a 
diminuição de custos com o consumo da água, a diminuição com os custos de material 
de economato e consumíveis informáticos, ao nível das comunicações, dos seguros e ao 
nível das aquisições de serviços externos necessários ao funcionamento da autarquia.  
 

Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Há um ano, no dia 28 de Dezembro de 2011, na sequência de algumas 

conversas que houve na assembleia sobre habitação social, teve a oportunidade de 
intervir nessa reunião, e disse, que era importante que fosse feita uma discussão 
aprofundada sobre a habitação social em Peniche, e nomeadamente sobre a recuperação 
do Bairro do Calvário. Propôs até que esse debate fosse alargado a elementos das 
diversas forças políticas para se tentar gerar um consenso acerca dessas intervenções. 
Disse também que o senhor Presidente, em resposta à sua intervenção disse que, sobre 
as questões dos bairros sociais, particularmente do Bairro do Calvário, “estamos 
absolutamente de acordo com essa tua nota porque sabemos das múltiplas formas de 
olhar, e porque as intervenções têm que ser feitas, e é nossa intenção que sejam feitas 
depois de pesados todos os contributos, por isso fica aqui o nosso compromisso e 
agradeço também a tua ideia.” E gostava de saber que desenvolvimentos é que 
houveram relativamente a esta questão, se houve de facto algumas discussões sobre 
este tema. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente à intervenção globalmente nos bairros, e por força do 

Prohabita, tinham um projeto diferente. Tinham essa participação, que faria todo o 
sentido. Aquilo que nós estamos a fazer é a reabilitação dos edifícios, e que não a outra 
intervenção que tinham incluído no Prohabita, daí que essa intervenção esteja a ser feita 
de forma continuada pelos próprios serviços das obras municipais e também arranjos 
exteriores do próprio espaço. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Em relação a este ponto, queria colocar aqui duas ou três situações. Nos mapas 

que vos interessa referenciar, que os impactos vão ser só em 2013, estão lá 2012-2013, 
nomeadamente no que se refere a situações de receitas, nos mapas que vos interessa 
que o impacto vá a 2011, vocês já colocam por exemplo o mapa de pessoal. Está lá 2011, 
2012, 2013, para eles verem que as coisas vão a caminhar. Gostava de saber 
efetivamente porque razão é que em relação aos outros mapas, a diminuição nos custos 
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dos combustíveis está em 2012. Primeiro gostava de saber se este 2012 é até Outubro, 
até Novembro, Dezembro. Porque é que não estão os valores de 2011 da mesma forma 
que estão nos outros mapas.  

- Gostava de fazer uma pergunta em relação ao mapa da descrição da medida 
conforme o plano no quadro referente ao PAEL, se os valores que lá estão são os valores 
do impacto em 2013, porque por exemplo, acho que em Peniche não existe nenhum 
parque para autocaravanas, este valor de 46.500 euros é o impacto que vocês preveem 
da receita para as autocaravanas? é um valor correto?, nunca existiu, ou estão a contar 
com isto? Mas por exemplo, em relação aos parques de estacionamento, estes 44.000 
euros é a mais do que aquilo que receberam este ano ou é o global. 

- Em relação ao ponto 7, processo de reavaliação de imóveis em curso, que valor 
é este? É o valor que vocês estimam, o valor a mais que vocês estimam? Porque vocês 
depois nas despesas com pessoal, à frente têm redução face a 2011 e em relação aos 
outros não têm nada. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente a este conjunto de questões que o deputado Américo Gonçalves 

coloca, julga que todas elas conduzem ao mesmo processo, que é a elaboração e 
aprovação do Programa de Apoio à Economia Local, o chamado PAEL, e do respetivo 
Plano de Ajustamento Financeiro. 

 - O deputado Américo Gonçalves esteve, quer na sessão técnica que foi 
realizada no salão nobre da câmara municipal, quer na sessão em que aprovou o plano 
de ajustamento financeiro aqui na assembleia municipal. Todas essas dúvidas que 
foram colocadas foram respondidas aquando da elaboração e apresentação do PAEL e 
do respetivo Plano de Ajustamento Financeiro. Em relação ao processo de reavaliação, 
seja os parques de estacionamento, seja o parque de autocaravanas, está no próprio 
PAEL uma ficha para cada uma dessas medidas que nuns casos estavam devidamente 
mensuradas e nos outros indicava-se a mensurar porque não existiam ainda elementos 
que permitissem essa mesma mensuração.  

- Os 170.000 euros de Derrama, a explicação está no PAEL. 
- O processo de reavaliação de imóveis em curso conforme memorando de 

entendimento, os 396.815 euros, está no Plano de Ajustamento Financeiro a explicação 
deste aumento da receita daí resultante. 

- A única coisa que podem ter neste momento certeza é que a Proposta de Lei 
das Finanças Locais, que foi ontem aprovada no Concelho de Ministros propõe 
encaminhar a totalidade do resultado da reavaliação, para um Fundo de Apoio 
Municipal Nacional, Portanto, dizem, que deixa de ser uma receita municipal, do 
município de Peniche, aquilo que for a reavaliação, o resultado da reavaliação em 
Peniche, e passa a ser uma receita de um fundo nacional para atender aos municípios 
que entrem em desequilíbrios financeiros.  

- Foi elaborado o Quadro das Despesas com Pessoal e Plano de Ajuste 
Financeiro antes do conhecimento do orçamento de estado. Não puseram nas medidas 
do Plano de Ajustamento Financeiro os novos golpes que o orçamento de estado 
introduziu nas finanças locais. Ao acrescentar custos que não estavam devidamente 
identificados, ao apresentar custos suplementares para os municípios, nomeadamente 
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os da segurança social. 
- Respondendo novamente ao deputado Américo Gonçalves, começaria com a 

primeira afirmação que foi feita. Como se pode verificar, nas vendas de terrenos, que é 
uma rúbrica que era sistematicamente, e que se lembra mesmo quando estava na 
Assembleia Municipal criticar o executivo, ou os executivos dessa altura, pela dimensão 
exorbitante que essas rúbricas tinham, da mesma forma que têm sido criticados pela 
dimensão exorbitante que essa rúbrica tinha, se olharmos para este orçamento, essa 
rúbrica está com um valor inferior a 100.000 euros. Ou seja, passou a ser uma nova 
realidade a integrar a identificação daquilo que é a possibilidade de venda de 
património. O mesmo para as operações de loteamento, seja de empresas seja de 
particulares, são rúbricas que tinham valores na ordem dos 3 - 4 milhões de euros no 
passado, porque eram as expectativas de loteamentos, de operações de loteamento que 
iriam ser desenvolvidas e que existem, e que os integrávamos na expetativa das receitas 
para o ano seguinte para o orçamento. Neste momento se verificarem essas duas 
rúbricas são inferiores a 150.000 euros.  

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Gostaria de dizer que efetivamente acha que há aqui alguma evolução 

substancial no sentido positivo em relação ao ano passado e que vai de encontro ao que 
foram as nossas observações, não só na aprovação do orçamento do ano passado mas 
também na aprovação do PAEL, nomeadamente em relação à quantificação da redução 
das despesas, que efetivamente aqui aparece com números e percentagens, e em relação 
a essa questão que o senhor vereador agora falava, dos números mais adequados à 
realidade.  

- Nesse sentido e compreendendo as dificuldades que o orçamento de estado 
põe à câmara, o PSD irá abster-se na votação quer das Grandes Opções do Plano, quer 
do Orçamento. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Há que registar que com estas dificuldades todas vai-se reduzindo a 

possibilidade de investimento dos municípios, e há aqui que reconhecer que há um 
esforço nalgumas áreas que o município de Peniche continua a fazer, mas é pena que 
não tenha disponibilidade para fazer outros investimentos, que alguns deles estavam 
elencados há algum tempo e que praticamente as bancadas todas de uma forma ou de 
outra vão referindo e que neste momento não há hipótese.  

- Há que registar outra coisa, é que para além da redução substancial das verbas 
transferidas do orçamento de estado para o município, para além da redução das 
receitas que com a atividade normal e com o recuo da economia portuguesa, depois há 
a questão da segurança social 

- Para os municípios a questão da EDP é uma fatura pesada. A eletricidade no 
ano passado com o aumento do Iva mais o aumento de 7%, é uma coisa assustadora. 
Mas não é só aquilo, são vários valores que no fundo também sentem as freguesias, mas 
que reportando isto para os municípios, faz ideia as faturas assustadoras que eles 
recebem, em termos da diferença do que existia antes e o que é hoje.  
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- As Grandes Opções, os orçamentos são outros, isto é mais sério. Fica satisfeito 
que hoje as coisas sejam assim, só lamenta que sejam retiradas, aliás estes aspetos que o 
Vereador Jorge Abrantes referiu, de retirar, quer dizer, dá mais competência mas tira 
meios, é o que está a acontecer, agora o governo decide criar um fundo, mas não, o 
dinheiro dos municípios é que vai pagar. E depois vai pagar quando muitas vezes devia 
penalizar, e o problema é que, aqui no nosso país, e aí nunca se irá endireitar porque 
isso não irá acontecer, devia-se penalizar aqueles que são os culpados desta situação.  

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

(PSD): 
Disse que: 
- Esta situação das Grandes Opções do Plano, para as freguesias tem sido 

confrangedora ao longo destes últimos anos. Reconhece que as dificuldades cada vez 
são mais, os dinheiros cada vez são menos e casa onde não há pão todos ralham e 
ninguém tem razão.  

- Em relação à freguesia de Atouguia da Baleia, nestes últimos anos tem sido 
penalizada. Tem havido reduções das Grandes Opções do Plano, Orçamentos, reduções 
de 10%, 5%, mas a realidade é bem diferente disso porque basta só há dois anos as 
juntas de freguesia, pelo menos eu falo da freguesia de Atouguia da Baleia, não 
recebendo materiais, isso em termos de verbas a atribuir às freguesias, se calhar faz logo 
uma redução substancial. Não são 10% mas se calhar são 40 ou 50%.  

- O que preocupa um pouco porque na realidade, antigamente até havia as 
reuniões de mapa de trabalhos, onde se juntavam todos os presidentes de junta com a 
câmara para elaborarem os trabalhos na área das suas freguesias. Deixou de haver 
porque não havendo materiais, não há necessidade de haver reuniões de mapa de 
trabalhos. Penso que a realidade era essa, está mais que provado que nas pequenas 
obras com menos custos eram as freguesias que fazem ainda era o que fazia alguns 
trabalhos nas zonas mais necessitadas. E a realidade agora é totalmente diferente, não 
podemos exercer esse trabalho perante as populações. 

- Há uma situação que o preocupa substancialmente que é em termos dos 
caminhos agrícolas na área da freguesia. A junta de freguesia, há praticamente dois 
anos que não tem recebido tout-venant, os caminhos da área da freguesia estão 
intragáveis, o inverno ainda vai a meio, temos dificuldade em prever o que virá daí.  

- O que é preocupante porque os agricultores necessitam dos seus caminhos 
minimamente dignificados, e com esta ausência de materiais, não sei até que ponto, a 
junta de freguesia conseguirá dar resposta porque não tem capacidade para adquiri-los, 
e eu questionava a câmara municipal se está disponível para se propor a arranjar os 
caminhos agrícolas da freguesia, e temos que viver com aquilo que temos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
-O reflexo na atividade da Câmara Municipal por força da redução, obviamente 

que  também tem que ser partilhada pelas freguesias como é evidente.  
- Queria aqui registar que a qualidade dos serviços das obras municipais, e 

particularmente naquilo que tem a ver com as obras, crê que aumentaram 
significativamente a qualidade, e que não só porque o trabalho da junta que ficou mais 
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adequado. 
- Queria dizer que a Câmara Municipal, e cada vez mais vai ter de rentabilizar 

os custos fixos dos nossos recursos humanos. Existe aqui uma política que pensa que 
também todos tiveram em conta e que a redução dos nossos recursos humanos não se 
fez, e salvaguardámos, diria mais o pessoal não qualificado. As maiores reduções foi em 
pessoal qualificado, 

- No que diz respeito às obras municipais tentámos salvaguardá-los. É natural, 
se nós temos redução, ainda por cima com a redução dos valores de IMI que aqui foram 
apontados, obviamente que vamos ter menos dinheiro para isso tudo. Vamos estar 
atentos. Nós não entendemos que á um território municipal e um território da 
freguesia, é tudo território concelhio, e obviamente que a nossa gestão será feita de 
forma a que globalmente o nosso concelho tenha as melhores condições possíveis. Em 
relação aos caminhos agrícolas, tem havido algumas intervenções. Á de facto uma 
grande redução, e estaremos atentos aqueles que sejam os locais prioritários para essa 
intervenção. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar as Grandes Opções do Plano do 
Município de Peniche para 2013. 

 
3-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA 2013:  
 
Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- O orçamento global do município é de 20 milhões de euros. Como neste 

momento têm o PAEL que irá ser desenvolvido, pensam, no primeiro mês de 2013, está 
incluído por um lado 3,3 milhões de dívidas vão ser pagas com esse empréstimo, e do 
lado da receita também está a entrada desse mesmo valor, o que faz com que o 
orçamento efetivamente seja de 17 milhões de euros.  

- Pensa que aqui está a tal diferença face áquilo que era tradicional fazer. 
Olhando para todos os orçamentos, seja deste executivo seja do anterior executivo, eram 
orçamentos que estavam perto dos 30 milhões de euros e que depois resultavam da 
necessidade de incluir, quer um conjunto de receitas bastante desfasadas da realidade 
para poder ir acompanhar as despesas, sejam de investimentos sejam de despesas 
correntes que eram necessárias, ou pelo menos incluir no orçamento, e assegurar o 
equilíbrio que qualquer orçamento exige.  

 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Queria acrescentar aqui uma nota porque podem crer que aquilo que 
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normalmente que lemos, aquilo que ouvimos, relativamente às questões do 
endividamento, e quanto à situação financeira, e sente particularmente uma grande 
responsabilidade no conjunto dos seus colegas de câmara, obviamente e aqueles que 
estão mais próximos, e que vão continuar a trabalhar, para que Peniche possa estar no 
ranking dos municípios da nossa região, da comunidade intermunicipal, em terceiro 
lugar do município menos endividado per capita se mantenha, porque às vezes sentem 
uma sensação de que as pessoas esquecem do que se passa nos outros concelhos. 

- Queria só dar uma nota, queremos melhorar o ranking em termos de posição, 
sabemos que não vai ser fácil, mas seguramente poderemos melhorar do ponto de vista 
ao endividamento.  
 

Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
- Depois de ver as Grandes Opções do Plano e o Orçamento, fica satisfeito com 

a manutenção, e em alguns casos o reforço de verbas em áreas que geralmente em 
tempos de crise, alguns é logo o primeiro tiro, outros felizmente pedem o reforço dessas 
verbas atendendo à crise atual.  

- Está a falar nomeadamente no caso da ação social, com a questão da fruta para 
os miúdos nas escolas. É importante que em tempos de crise que as crianças estejam 
bem alimentadas e o trabalho que a câmara tem feito neste sentido, com o reforço das 
refeições escolares. 

- Na área da cultura, para quem leu os vários itens do ponto da cultura, não 
pode deixar de ficar satisfeito com o investimento, ou pelo menos a intenção de realizar 
no ano de 2013 quando em muitos sítios a cultura leva um corte drástico, e digo isto a 
nível municipal de outros concelhos. 

- Um aspeto que também é importante, que tem a ver com o futuro, é a questão 
da educação e sobretudo da educação ambiental em conjunto com outras entidades, e 
portanto, para o futuro, além de termos um melhor concelho, um concelho mais verde, 
um concelho mais limpo e um concelho que tem outra qualidade de vida.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- É preciso dizer que na última reunião com o presidente da câmara e os 

presidentes das juntas de freguesia, uma das coisas que foi referida foi a questão do 
mapa de obra. As questões das reuniões do mapa de obra, em determinada altura do 
ano passado, e também sebe quando é que foi feita a última reunião, foi dito várias 
vezes em várias reuniões por alguns presidentes de junta que, e se calhar ele alguma 
vez também, o que é que a gente vai fazer às reuniões se não levamos nada.  

- Quando se critica o trabalho da junta de freguesia, ou que às vezes se está a 
elogiar sem saber, é que ele faz ou eles fazem porque a câmara dá muitos meios à junta 
de freguesia porque são da mesma cor, e não é nada verdade. A Câmara, e faça-se 
justiça à câmara da CDU, teve a nobreza de dar dignidade ao trabalho das juntas de 
freguesia como nenhuma outra câmara tinha feito no passado, e isso é digno de registo. 

- Os meios que lhes são dados não são aqueles que eles queriam, do orçamento 
de estado e da câmara, mas dentro dos meios possíveis têm conseguido trabalhar. A 
grande dificuldade neste momento, porque têm já á algum tempo, praticamente a este 
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mandato todo, têm vindo a adquirir materiais que precisam, nesta última fase até Maio, 
agora a grande dificuldade que têm é de pessoal, é de mão-de-obra. Isto é engraçado, 
não deixam contratar pessoal a tempo indeterminado, não deixam contratar pessoal a 
contrato a prazo determinado, e deixam contratar da forma mais cara a uma empresa 
externa à freguesia, e isto é que é ridículo. Agora que os meios existem, existem, temos é 
que os saber gerir, e isto às vezes não é dito. 

 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que: 
- Queria em seu nome, e crê que em nome da bancada da CDU agradecer o 

trabalho da elaboração deste orçamento por parte do vereador Jorge Abrantes, e queria 
dizer em relação àquilo que já foi dito acerca deste orçamento, que é um orçamento 
límpido, que tem o nosso ADN político, que favorece as populações e não precisamos 
de utilizar frases vaselinico-salazarentas de que os nossos munícipes são os melhores 
munícipes do mundo. 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Disse que:  
- Se podia dirigir-se diretamente ao Senhor Vereador Jorge Abrantes, e agora, 

estávamos naquilo que á bocado me quis responder, que é efetivamente no ponto 3, 
porque quando disse, que em relação ao outro ponto anterior fez algumas referências. 

- Referia-me que a página social, têm quatro linhas, enquanto que temos do mar 
e do surf têm duas páginas ou três. Era nesse sentido que se queria referir.  

- No ponto 1.5 do Orçamento da despesa, disse que têm uma dúvida, estas 
despesas da assembleia municipal com pessoal de 21.500 € de 2012, e para 2013 -15.750 
€, refere-se a que pessoal? Assim como a aquisição de bens e serviços 2.500 € em 2012 e 
615 € previstos para 2013. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Respondendo à pergunta do deputado, as despesas com pessoal referem-se a 

verba destinada a senhas de presença dos membros da assembleia municipal. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Agora faço eu a pergunta, mas porque é que diminui? 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- São valores efetuados em função de uma expectativa de sessões, e neste 

momento como sabem há uma grande dúvida sobre se as senhas de presença devem ser 
por sessão independentemente do número de reuniões que tenha. O parecer que existe 
é que seja por sessão independentemente de ter duas, três, quatro reuniões numa 
assembleia municipal. A validar este parecer, que é o que conduz a uma eventual 
redução da dimensão das senhas de presença porque se atualmente, se a sessão da 
assembleia municipal tiver duas, três, quatro reuniões, são duas, três, quatro senhas de 
presença que são pagas,  

- Mas de qualquer forma, optaram, dado que existe um parecer a dizer que 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.12.2012 * Livro  22 *  Fl. 315 

deverá ser por sessão independentemente do número de reuniões que essa sessão da 
assembleia municipal tiver que isso significa uma expectativa de redução das despesas 
de senhas de presença na assembleia municipal. É evidente que se este parecer não 
validado, e se se continuar a valorizar as senhas de presença por reunião, naturalmente 
que este valor terá de ser retificado e terá que ser feita uma alteração a esta verba no 
sentido de ir ao encontro daquilo que for o valor final que o número de reuniões 
determinar. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Ficou com uma dúvida porque não sabia que também eram tratados pela 

rubrica do pessoal. Agora aquilo que o senhor disse, acha que é extremamente correto, 
reparem que somos uma assembleia com 27 elementos, imagine-se o que se passa neste 
país com algumas assembleias municipais.  

- Foi das pessoas que já disse várias vezes, que era importante que em cada 
reunião da assembleia tentasse-mos resolver os problemas. Estivemos aqui ontem e fez 
esta pergunta propositadamente e estão aqui hoje outra vez. É a mesma reunião com 
duas sessões, ou seja, isto custou o dobro, e era neste sentido que eu me queria referir.  

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente à questão das freguesias e os valores. O senhor presidente já 

teve a oportunidade de dizer que a redução ronda os 2,5% daquilo que é transferido 
para as juntas de freguesia, mas na prática esta redução ronda os 0% porque como 
sabemos as juntas de freguesia, por exemplo no caso da Atouguia, tem sete funcionários 
que são pagos pela câmara municipal, isto é só um exemplo. Além do encargo salarial 
que tem com esse funcionário, e com este aumento do valor de 15% para 20% significa 
um aumento de encargo por parte da câmara municipal que está assegurado.  

- Por outro lado têm um outro problema, que também não vale a pena 
esconder, como sabem em muitas situações os funcionários das juntas de freguesia são 
pessoas com determinada idade, e isso é respeitável a idade que têm, mas isso também 
significa um valor muito substancial em termos de ADSE, e é a câmara que paga 
também. Portanto, há aqui relativamente aos valores uma avaliação que tem que ser 
muito cuidadosa.  

- Também era bom que se percebesse o seguinte, há várias experiências no país 
como sabem sobre a descentralização. Por exemplo, há concelhos como a Lourinhã que 
descentraliza determinado valor para o tout-venant, e depois paga de vez em quando. 

- Eles não, pagam mensalmente à junta de freguesia de acordo com o 
protocolado, determinado valor, e os valores são significativos. Por exemplo, se nós 
cumpríssemos a questão da entrega de materiais, como por exemplo o tout-venant, nós 
não precisávamos de enviar por ano, para a junta de freguesia, que foi aqui mais citada 
hoje na sua intervenção 90.000 euros em dinheiro por ano. É que esses 90.000 euros têm 
de facto destino.  

- Se lermos o que está escrito, no ponto 2 das competências delegadas, diz 
claramente para que serve esse dinheiro. Isto significava também, que a câmara 
municipal devia ter a informação regular das juntas de freguesia a dizer onde é que 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 28.12.2012 * Livro  22 *  Fl. 316 

aplica esse dinheiro. Há aqui também da nossa parte como sabem uma atitude de 
grande respeito e dignidade pelos outros patamares do poder local, que são as 
freguesias, e nem sequer obrigamos essas juntas de freguesia a prestarem as contas tal 
como deviam prestar face a um protocolo que existe, e a nova lei até obriga a isso.  

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

(PSD): 
Disse que: 
- Até parece que é só a junta de freguesia que tem funcionários pagos pela 

câmara municipal. Depois, ninguém comentou aqui o trabalho que ela faz com o 
equipamento que tem. Quem é que faz a manutenção do parque de máquinas que a 
junta de freguesia tem? Tem sido a junta de freguesia. Antigamente a câmara ainda 
suportava em 50% com a manutenção do equipamento, deixou de comparticipar 
também. Quer que as juntas de freguesia entregue à câmara a relação dos trabalhos que 
faz e com as despesas que tem com o protocolo? Não tenho problema nenhum em 
enviar todos os meses a despesa em relação ao protocolo. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Falou no pessoal a título de exemplo a junta de freguesia. Todas as juntas têm 

pessoal, ponto 1.  
- Ponto 2, não disse que queria que fosse enviado, disse que esta é uma postura 

que temos com as juntas e que se deve manter, não vejo necessidade de alterar.  
- Ponto 3, o senhor presidente da junta sabe, e todos os presidentes da junta de 

freguesia que estão aqui nesta sala sabem, que a lei 5-A/2002 é clara no que concerne ao 
valor que cada autarquia, neste caso cada junta de freguesia tem que pagar 
relativamente a cada sala de aula, que é qualquer coisa como 1.250 euros de valor por 
ano, e a câmara assume esse valor.  
 

Mariana Rocha (CDU): 
Disse que: 
- As juntas de freguesia deviam ou devem fazer um relatório, e agora com a 

intervenção do senhor presidente da junta da Atouguia da Baleia sobre o trabalho que 
prestam aos municípios. Eu acho que era muito importante que esse relatório fosse 
feito, porque eu já ouvi a intervenção do senhor presidente de junta há pouco a referir-
se das dificuldades que tem para fazer obras na sua freguesia.  

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar o Orçamento do Município de 
Peniche para 2013. 

 
3-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

MAPA DE PESSOAL PARA 2013:  
 
Passando a assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 
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usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que todos sabem quais é que são as imposições que são feitas aos 

municípios relativamente à questão da redução de pessoal, e no caso concreto, o mapa 
que está respeita essas orientações. A única situação que existe é a da previsão de 
abertura do concurso para o responsável para o Parque de Campismo. É o destaque que 
se pode dar agora. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PS e do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de 
Peniche para 2013. 

 
4-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZ AÇÃO PRÉVIA PARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ,  CONFORME INFORMAÇÃO DO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ,  NOS TERMOS E PARA 

EFEITOS DO ARTIGO DO  ARTIGO 12.º  DO DECRETO-LEI N .º  127/2012,  DE 21  DE 

JULHO :  
 
Passando a assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que como sabem esta já é uma questão que já durante o ano de 2012 foi 

trabalhada, ou seja já têm havido deliberações nesse sentido. Tudo isto resulta da lei dos 
compromissos. Estamos perante um conjunto de contratos que estão identificados no 
anexo que acompanha este ponto da ordem de trabalhos, que têm plurianualidade, 
estão em vários anos. E isto, o facto de serem plurianuais exigem a aprovação da 
assembleia municipal. Nesse sentido é trazido aqui este pedido de autorização prévia 
da assembleia municipal para todo este conjunto de contratos que estão devidamente 
integrados já no orçamento. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que julga perceber mas pensa que seria benéfico que explicasse agora a 

diferença entre o ponto 5 e o ponto 6. Julga que são os contratos que não estando ainda 
previstos possam surgir, que são até 100.000 euros mas penso que para benefício já do 
que seja a discussão do ponto seguinte. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Isso é comum também aos Serviços Municipalizados, este pedido de uma 

autorização prévia para outros contratos que não estando neste momento no orçamento 
venham a ser desenvolvidos durante o ano de 2013 e que tenham novamente o caráter 
plurianual cuja dimensão seja inferior a 100.000 euros, que também já possa ver uma 
autorização prévia genérica para todos os contratos que não estando neste momento 
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identificados possam vir a ocorrer com carácter plurianual. 
- Uma coisa é aqueles que estão neste momento no orçamento devidamente 

identificados e cuja lista foi indicada no anexo que acompanha este ponto, o segundo 
ponto é mais para contratos até determinada dimensão e optou-se numa primeira 
hipótese os 150.000 euros, mas depois entendeu-se que deveria ser os 100.000 euros o 
valor base para que se pudesse fazer esta autorização genérica. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que antecipando, fica já discutido o ponto seguinte, segundo percebeu da 

informação que vem, será presente depois uma lista dos que forem realizados na 
assembleia municipal seguinte, sob a forma de informação, portanto integrada na 
informação financeira suponho eu. Questionando quanto à ratificação não precisa 
porque neste momento fica aprovado.  

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PS e do PSD, autorizar a Câmara Municipal de Peniche a 
assumir compromissos plurianuais, para a realizar despesas com a aquisição de bens e 
serviços, em 2013, que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico 
ou em ano que não seja o da sua realização quando excedam os 99 759,58 euros, nos 
termos e para efeitos do artigo do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
julho. 

 
5-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA 

PARA ASSUNÇÃO DE COM PROMISSOS PLURIANUAI S DO MUNICÍPIO ,  NÃO 

INSCRITOS NO ORÇAMENTO ,  EM QUE OS ENCARGOS F INANCEIROS NÃO 

EXCEDAM O LIMITE DE 99  759,58  EUROS EM CADA ANO .  
 
Passando a Assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PS e do PSD, autorizar a Câmara Municipal de Peniche a 
assumir compromissos plurianuais, para a realizar despesas com a aquisição de bens e 
serviços, em 2013, que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico 
ou em ano que não seja o da sua realização quando excedam os 99 759,58 euros, nos 
termos e para efeitos do artigo do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
Julho. 

 
6  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2013.  
 
Passando a assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
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Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
-Relativamente aos Serviços Municipalizados, têm contrariamente ao que 

acontecia em todos os orçamentos anteriores dos Serviços Municipalizados, este ano 
não foi necessário fazer uma redução das despesas correntes, em função da expetativa 
da transferência de saldo, que provocava uma alteração orçamental em maio, onde se 
reforçavam por via da transferência do saldo as despesas correntes que eram reduzidas 
na versão inicial do orçamento, e não é feita esta alteração porque a expetativa de 
receita proveniente da execução do PAEL e do compromisso que lá está identificado, de 
cerca de 1,2 milhões de euros, que a câmara vai transferir para os Serviços 
Municipalizados acaba por constituir um reforço das receitas e eliminar esta 
necessidade de estarmos a cortar as despesas correntes para o novo orçamento  

- Esses investimentos foram identificados como principal prioridade, a 
resolução definitiva dos problemas de saneamento na vila de Ferrel, e daí ser 
identificado como a atividade prioritária e aquela que durante o ano 2013 a ERSAR, e 
que vai dotar a ERSAR de capacidade para fiscalizar e atuar sobre as entidades 
gestoras, que não cumpram com as regras dos tarifários deste tipo de serviços 

- Uma segunda preocupação que o tarifário tem, é que é reduzido quanto a 
pessoas idosas, reformados com valores de rendimento inferiores ao salário mínimo, e 
temos cerca de 300 consumidores nessas condições. Esta situação foi criada ainda em 
2003, 2004. Em 2009 foram reforçadas as condições, nomeadamente, as isenções que esse 
tarifário reduzido permitia a esses mesmos consumidores, e neste momento pelo facto 
de termos diminuído de 0,60 euros para 0,58 euros, o valor por metro cúbico dos 15 m3 
iniciais que qualquer um destes consumidores pagava.  

- Por um lado o objetivo de manter o essencial da fatura de água e saneamento 
para a generalidade dos consumidores domésticos, e no caso dos tarifários reduzidos 
por via da redução que tivemos no 1º escalão de dois cêntimos e que no tarifário 
reduzido apanha o consumo até 15 m3, acaba por determinar uma redução de 2% na 
respetiva factura. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que queria perguntar também ao senhor vereador Jorge Abrantes, ao 

senhor presidente da câmara e ao vice-presidente, que não vejo aqui refletido nada 
sobre a urbanização da Papôa. Desde 2003 a Urbanização da Papôa teve, quando chove 
com mais intensidade, meia dúzia de situações desagradáveis numa determinada zona. 
Se é uma situação que não precisa de ser refletida aqui em obras para 2013 ou se é uma 
situação de fácil resolução. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Como sabe, nesta última situação que ocorreu devido a precipitação 

concentrada acabámos por, em diversos momentos acompanhar a situação. O 
levantamento das causas que estavam a determinar essas situações foi efetuado, e neste 
momento há no orçamento dos Serviços Municipalizados os chamados trabalhos de 
administração direta, os trabalhos próprios desenvolvidos pelos serviços, que incluem 
todas as intervenções que sendo executadas pelos serviços acabarão por contribuir para 
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resolver esses pequenos grandes problemas que ocorrem ao longo de todo o nosso 
território. Naturalmente que a intervenção na urbanização, tal e qual, e na sequência da 
identificação das causas que estão a levar aos problemas que todos nós sentimos e que 
acompanhámos no local, estará incluída nas atividades para 2013. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que o Senhor vereador, falou na redução de cerca de 2% na tarifa 

reduzida que eu aplaudo, manutenção do preçário para até 15 m3 de consumo, mas 
fiquei sem saber, eu também vou-lhe dizer já à partida antes que seja acusado, não fiz o 
trabalho de casa, não li isto tudo, mas já agora se pudesse dar essa informação gostaria 
de saber o que é acontece aos consumos superiores a 15 m3, se houve ou não algum 
aumento ou se manteve. 
 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- A recomendação da ERSAR determina que haja um escalão até 5 m3, um 

segundo escalão de 5 a 15 m3, um terceiro escalão de 15 a 25 m3 e um quarto escalão 
superior a 25 m3. A prática do município criava um escalão suplementar que era 5-10, 
10-15. Portanto, em vez de termos um escalão dos 5 aos 15 tínhamos um escalão dos 5 
aos 10 e um outro dos 5 aos 15, e o preço ia sendo progressivamente maior. O que 
conseguimos neste tarifário e que é o resultado da aproximação que fomos fazendo em 
2012, 2011 e 2010 foi unificar o preço dos nossos, segundo e terceiro escalões 
transformando-os num único escalão dos 5 aos 15. O primeiro escalão passou de 0,60 
para 0,58. Portanto, os consumos até 5 m3 vão ter uma redução. O segundo escalão dos 
5 aos 10 aumentou 4 cêntimos por m3 e o terceiro escalão dos 10 aos 15 diminuiu 6 
cêntimos por forma a assegurar a tal aproximação.  

- A generalidade dos consumidores domésticos até aos 15 m3 mantêm a 
respetiva fatura. Dos 15 aos 25 há um aumento de cerca de 2 a 3% do preço por m3. No 
entanto as reduções que nomeadamente aquele escalão dos 5 aos 15 tem acaba por fazer 
com que o consumidor que consuma 20 m3 tenha uma alteração inferior a 1% na sua 
fatura da água, ou seja mantém o essencial daquilo que era o valor anterior.  

 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que gostaria de sublinhar em primeiro lugar dois aspetos que julga serem 

importantes que estão constantes aqui nas Grandes Opções do Plano para os Serviços 
Municipalizados de Peniche. O primeiro tem a ver com a preocupação evidenciada com 
as famílias, refletida no tarifário que já foi referido anteriormente, e um outro aspeto 
que tem a ver com a coesão territorial que está de algum modo evidenciada nos 
investimentos um pouco por todo o concelho, ao nível do saneamento e da água.  

Disse que também gostaria de aproveitar esta oportunidade para colocar uma 
questão relativamente áquilo que se está a preconizar para a parceria público-privada 
entre o estado e os municípios do oeste, relativamente à exploração e gestão integrada 
do sistema de distribuição de água e drenagem de águas de afluentes. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
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- É uma questão importantíssima, que vai acompanhar os próximos anos das 
atividades municipais de todos os concelhos do oeste e de todos os concelhos do país 
porque de facto as linhas orientadoras que estão no terreno, as propostas que estão no 
terreno, vão obrigar a tomadas de decisão por parte de cada município e 
individualmente no que diz respeito a estes sistemas multimunicipais para o serviço em 
baixa de água e tratamento de águas residuais.  

- No que diz respeito à região Oeste, foi apresentado este mês na comunidade 
intermunicipal a proposta das Águas de Portugal relativamente à constituição de uma 
parceria pública entre o grupo Águas de Portugal e os Municípios do Oeste, e por 
consenso dos municípios do oeste, pelo menos numa primeira avaliação da situação, foi 
entendido que o ano de 2013 não seria um ano oportuno para que o debate em torno 
destas propostas e das soluções que lhe estão associadas pudesse vir a ocorrer no seio 
dos municípios do oeste.  

- Há dois processos em curso, o primeiro é o de agrupar em quatro empresas 
nacionais os cerca de 22 sistemas de água e saneamento que existem no país. As Águas 
do Oeste são um sistema com água e saneamento, há mais sete ou oito sistemas que têm 
a dupla função de água e de saneamento, depois há um conjunto de sistemas que só 
têm água e um conjunto de sistemas que só têm saneamento. Aquilo que é intenção do 
governo é, e este com mais celeridade,  criar quatro grandes empresas que fundem estes 
inúmeros sistemas multimunicipais que estão em atividade.  

- As Águas do Oeste estão inseridas numa grande zona que apanha, de Lisboa 
até à fronteira do Douro com Espanha, até norte apanha parte de Leiria, e ainda apanha 
as Águas do Centro.  

- A segunda questão é aquela que referenciou, da proposta para as Águas do 
Oeste em baixa, que como disse foi apresentada a proposta mas que os municípios 
entendem que 2013 será pouco oportuno no desenvolvimento das soluções nesta 
matéria. Dizer que as Águas da Região de Aveiro que envolvem 10 municípios 
asseguraram esse processo, demoraram quase 4 anos a concluir o processo de 
aprovação da chamada Águas da Região de Aveiro. Digamos que esta proposta 
apresentada no início deste mês foi a primeira proposta, já tinha havido indicações 
anteriores mas que perderam a validade. Dizer que o município de Caldas da Rainha 
manifestou já claramente a sua intenção de não integração neste projeto, todos os outros 
municípios estão á espera das condições das propostas para poderem vir a tomar as 
decisões, decisões essas que terão de ser naturalmente sancionadas pelas assembleias 
municipais. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 
Disse que ao longo deste mandato como presidente de junta tem manifestado 

preocupação, porque sempre que chove naquela malha entre a Rua Joaquim António de 
Aguiar, Rua Garrett, Rua dos Hermínios, Rua 1º de Dezembro, as pessoas não 
conseguem transitar e as casas são inundadas. Têm manifestado essa preocupação e é 
com satisfação que vê que há um projeto que vai ser executado. Tem duas fases, tem 
uma fase que está nas Grandes Opções como um projeto e depois a execução da própria 
obra. É de facto uma obra que nós precisávamos, que aqui no centro de Peniche vivia-se 
esse problema especialmente dos pluviais, dos esgotos domésticos. Registo isso, a junta 
certamente ficará satisfeita e espero que o projeto seja executado de forma a que no 
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próximo inverno já não se façam sentir essas inundações na casa das pessoas, portanto 
que seja uma obra que em 2013 seja concluída e que do Largo de São Paulo até ao largo 
5 de Outubro possamos transitar de forma segura. 

 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 
Disse que : 
- A sua questão é, que pensa que os valores que foram referidos no primeiro 

escalão, de 0 a 5 havia uma redução, havia uma tentativa de equiparar o valor entre 5-10 
e 10-15 e um aumento de 15-25. Não foi falado sobre as contas de saneamento, resíduos 
TRH e TGR, penso que também são os serviços municipalizados que devem fazer a 
orçamentação deste valor, portanto gostaria que me esclarecesse. 

- A entidade reguladora dá um preço meramente indicativo e cada município 
define o valor ou existe um valor fixo e neste caso todos os municípios praticam o 
mesmo valor a nível de preçário. 

- Gostaria de saber se tem quantificado quantas famílias é que vão sofrer 
aumentos no seu tarifário. 

- Só vê o último intervalo entre 15 e 25 m3. Penso eu que uma família 
considerada numerosa deve consumir mais do que 25 m3. O valor que vai pagar é o 
mesmo valor equivalente aos 15-25, existe uma majoração, existe alguma política de 
procedimentos para tentar colmatar ou dar uma ajuda às famílias numerosas, como é 
que se processa? 
 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Respondendo ao presidente da junta da Conceição. Dizer que de facto foi 

integrado nas opções, no plano plurianual de investimentos a intervenção no Largo de 
São Paulo até ao Largo 5 de Outubro, simplesmente ela está prevista para dois anos. 
Essa expetativa de que no próximo inverno já possam não existir, teremos que ter em 
conta que a intervenção está prevista para 2013 e 2014. 

- Relativamente às questões que a deputada Anna Clara colocou, quando disse 
que a fatura de água e saneamento não iria sofrer na generalidade dos consumidores até 
20 m3 de agravamentos é porque também na estratégia que tivemos para o saneamento 
foi também de não ter aumentos que pudessem aumentar a respetiva fatura, porque 
quando refiro água e saneamento são os valores em conjunto. 

- Em termos de Taxas de Recursos Hídricos e de Taxas de Gestão de Resíduos, 
elas são imposições que as entidades gestoras são obrigadas a pagar, por via da 
aprovação da lei dos recursos hídricos em 2008 e que devem ser transferidas para os 
utilizadores, nós somos intermediários na avaliação dessas tarifas que constituem 
receita da administração central para intervenções nas respetivas áreas, seja de resíduos 
sólidos, água ou saneamento, conforme a origem destas taxas, a TRH e TGR, e elas têm 
atualização anual.  

- Há duas recomendações da ERSAR. A primeira determina que os tarifários 
devem obedecer ao princípio da recuperação dos custos, e daí no dossier dos serviços 
municipalizados vai a memória justificativa dos custos e do tarifário que é aprovado. 
Portanto vai toda uma explicação dos custos que os serviços suportam e da forma como 
esses custos se transportam para as componentes fixas e variáveis da água e do 
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saneamento. Esta foi a primeira recomendação da ERSAR, tem como principal objetivo 
a normalização das regras dos tarifários em termos nacionais e a exigência do 
cumprimento do princípio da recuperação dos custos, de acordo com as regras que essa 
recomendação determina. Uma segunda recomendação, que foi publicada já no início 
de 2010, determina intervalos onde se devem integrar os tarifários de cada entidade 
gestora. Digamos que é mais uma recomendação orientadora do que devem ser os 
tarifários das entidades gestoras. O que é que cada entidade gestora deve olhar perante 
esta recomendação nº 2 de 2010, é ver se os seus tarifários se integram nessas balizas 
que essa recomendação determinou, porque se estiver abaixo dessas mesmas balizas, 
das duas uma, ou tem uma estrutura de custo extremamente baixa e que faz com que 
possa ter tarifas inferiores às balizas que são determinadas nessa recomendação ou tem 
uma estrutura de custos extremamente pesada e que determina valores de tarifas fixas 
ou variáveis superiores a essas mesmas balizas e que funcionam como um alerta de que 
essa entidade gestora tem uma estrutura de custos pesada e que ultrapassa aquilo que 
são as balizas que a recomendação determina.  

- Finalmente, sobre as questões das famílias. Neste momento a recomendação 
da ERSAR e as preocupações do governo nesta matéria vão no sentido de forçar os 
tarifários a integrarem o fenómeno das famílias numerosas.  

- Pensa que teria sido mais interessante ter sido por nossa iniciativa já estarmos 
a aprovar ou a incluir no tarifário a situação das famílias mais numerosas, mas penso 
também que mesmo que não seja por nossa iniciativa iremos ser forçados por via da 
atividade que a ERSAR agora está legitimada a fazer, iremos ser forçados a introduzir o 
tarifário específico para famílias numerosas. Pensamos que deveríamos procurar 
antecipar em vez de estarmos a atuar sobre pressão ou sobre obrigação da ERSAR de 
procurarmos promover esse mesmo tarifário antes dessa obrigação. 

 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- Acabou por não lhe responder a uma das questões, mas antes disso queria só 

perceber duas das coisas que disse. Posso partir então do pressuposto que o valor que 
as faturas da água têm sobre o TRH e o TGR é automaticamente entregue ao governo 
central. 

- A segunda questão é, visto que estamos, eu não me recordo do nome que deu 
mas disse que não era município, era uma entidade gestora. Essa entidade gestora deve 
ser formada por vários municípios, penso eu. A pergunta que eu lhe vou colocar é, a 
água do concelho de Peniche tem o mesmo valor que a água e saneamento que tem no 
concelho de Óbidos e Caldas da Rainha? E a questão que não me respondeu é, se 
efetivamente após ter informado que havia famílias que iam ser beneficiadas pela 
redução do tarifário, se tem quantificado o número de famílias que não vai ser 
beneficiada porque vão ter um aumento, por muito pouco significativo que seja mas vai 
ser um aumento. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que : 
- No nosso caso temos duas entidades gestoras, uma para água e saneamento 

que é os Serviços Municipalizados, outra para os resíduos sólidos e urbanos que é a 
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câmara municipal, e isto cada município tem as suas opções nesta situação. 
- Quantas famílias, nós temos um estudo detalhadíssimo sobre os consumos 

que anualmente acontecem no nosso concelho. Nós sabemos quantos consumidores 
ficam apenas no 1º escalão de 5 m3, sabemos quantos consumidores ficam no 2º escalão 
até 10, se bem que os consumos são coisas que variam também ao longo do ano e 
poderá, inclusive através de ruturas, etc. Eu diria que são inferiores a 5% os 
consumidores superiores a 20 m3, consumidores que tenham mais de 20 m3 como média 
mensal de consumo porque a grande maioria dos consumidores está abaixo dos 20 m3, e 
inclusive aqueles que possam atingir uma média superior a 20 m3 podem ter tido 
situações de ruturas que determinaram um consumo superior, ou seja consomem 
regularmente um valor abaixo dos 20 m3 mas por qualquer motivo no mês com uma 
rutura gastaram 40-70 m3, automaticamente a média mensal por via dessa situação 
integra essa situação,  

- Neste momento nós temos relativamente ao que pagam os municípios, nós 
temos de olhar isto de duas formas diferentes. 1º A relação das Águas do Oeste com 
cada município. As Águas do Oeste têm duas tarifas da água que entregam aos 
municípios do oeste, uma tarifa para os municípios que deixaram de ter possibilidades 
de captar e integrar água própria na sua rede, estes municípios pagam 7 cêntimos a 
menos do que os municípios que mantiveram a autonomia das suas próprias captações.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Só dar aqui uma nota, porque falou-se aqui na TRH (Taxa de Recursos 

Hídricos) que ao fim e ao cabo vem na fatura, mas nós somos uma mera caixa de 
correio. Isto é importante e já utilizei estes números na relação com a ARH (Agência 
Portuguesa de Ambiente), e só para percebermos desde que esta TRH foi introduzida 
em 2008 mais de meio milhão de euros, estamos a falar até agora com a estimativa que 
pus aqui para 2012, de 600.000 euros de Taxa de Recursos Hídricos que nós enviámos 
para a ARH. É este número que legitima muitas das pressões que fazemos 
relativamente às intervenções no litoral, à questão das arribas, às questões dos 
passadiços sobre elevados, aos planos de praia. Porque sabemos também que é a 
própria ARH que beneficia das concessões do próprio litoral, ou seja além destes 
600.000 euros a ARH tem lá estes valores, portanto temos toda a legitimidade para 
exigir mais investimento da parte da administração central, daquilo que tem a ver com 
o litoral. 

 
Anna Clara Rodrigues (PSD): 
Disse que colocou uma questão que, percebeu o que queria dizer mas 

continuava sem uma resposta. A água no concelho de Peniche é ao mesmo preço da 
água no concelho de Óbidos e Caldas da Rainha ou não. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Havia duas situações distintas. A primeira tem a ver com a relação das Águas 

do Oeste com os municípios do fornecimento em alta de água e que tem dois preços 
distintos, um para os municípios acionistas e outro para os municípios utilizadores. O 
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município de Peniche é um município utilizador cliente, tem determinado compromisso 
e paga 7 cêntimos a mais do que os outros e manteve as suas captações. Cada entidade 
gestora depois pratica os seus tarifários. Digamos que não á nenhuma obrigação de 
equalização dos tarifários em cada um dos municípios,  

- Este tarifário que aprovámos agora e que vai ser aplicado a partir de 1 de 
Janeiro, vai produzir reduções, manutenção-redução daquilo que é o custo da água nos 
padrões que vierem a ser definidos quando vierem este tipo de comparações, que 
normalmente utiliza-se os 10 m3 como termo de referência. E eu não sei se os outros 
municípios estão a aprovar manutenções, reforços ou aumentos das respetivas tarifas, o 
que vai alterar este ranking, mas só quando tivermos a totalidade dos tarifários para 
2013 que estiverem a ser praticados na região do oeste é que poderemos ter uma 
avaliação da situação nessa altura. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- É que a estratégia que o município de Peniche tem seguido ao longo de anos, e 

que não é uma estratégia só da CDU mas todas as forças políticas, e que a conduzem a 
este ranking criaram também condições para que os SMAS tenham perante as Águas do 
Oeste a sua situação financeira em dia. Há municípios que não estão nestes cinco que 
deixaram, inclusivamente como falaste de Óbidos, não pagaram e vão agora regularizar 
as suas situações e com prejuízos significativos, se calhar aquilo que está na base desta 
agregação dos sistemas multimunicipais 

- Peniche deve orgulhar-se daquilo que em conjunto definiu e por isso mesmo 
não contribuiu para o agravamento das situações tarifárias ao nível da água. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar as Grandes Opções do Plano dos 
Serviços Municipalizados de Peniche para 2013. 

 
7-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2013.  
 
Passando a assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar o Orçamento dos Serviços 
Municipalizados de Peniche para 2013. 

 
8  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS PARA 2013.  
 
Passando a assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Da mesma forma relativamente à justificação do quadro de recursos humanos, 

o que se verifica fundamentalmente, até no caso dos serviços municipalizados é a 
continuada diminuição dos recursos humanos. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Por via da reestruturação orgânica que fizemos dos serviços municipalizados 

na assembleia municipal do passado dia 26 de Novembro, irá ser aberto concurso para 
Diretor-Delegado dos serviços municipalizados tendo em conta a própria situação que 
essa reestruturação determinava e que irá ocorrer durante o ano de 2013. 

- Quer em matéria de câmara municipal quer em matéria de SMAS, o 
orçamento de estado introduz duas obrigações. A primeira tem a ver com a redução de 
2% do número de trabalhadores que já estava no orçamento para 2012 e que se mantém 
no orçamento para 2013, quer no caso da câmara, quer no caso dos SMAS as 
aposentações e as rescisões voluntárias que ocorreram acabaram por permitir em 2012 
atingir esse objetivo e esperamos que em 2013 as mesmas situações, nomeadamente as 
de aposentação, possam contribuir para assegurar a redução de 2% que o orçamento de 
estado determina. 

- A outra questão que há bocado não foi referida em sede de mapas de pessoal 
da câmara tem a ver com a obrigação que o orçamento de estado determina para os 
contractos a termo, de redução de 50%. No nosso caso estamos com 9 situações neste 
momento, teremos de reduzir para 4-5, e é uma matéria que não tendo ainda a solução 
final para o tema no mapa de pessoal da câmara nos preocupa e naturalmente que 
iremos tomar as decisões no sentido de cumprir aquilo que a lei determina nesta frente. 

 
Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia deliberou, por 

maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze abstenções, dos 
membros do PSD e do PS, aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de 
Peniche para 2013. 

 
9-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA P ARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ,  CONFORME INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS ,  NOS TERMOS E PARA EF EITOS DO ARTIGO DO 

ARTIGO 12.º  DO DECRETO-LEI N .º 127/2012,  DE 21  DE JULHO .  
 
Passando a assembleia à apreciação do nono ponto da ordem de trabalhos, não 

se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PS e do PSD, autorizar os Serviços Municipalizados de 
Peniche a assumir compromissos plurianuais, para a realizar despesas com a aquisição 
de bens e serviços, em 2013, que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização quando excedam os 99 759,58 
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euros, nos termos e para efeitos do artigo do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 
21 de julho. 

 
10  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZ AÇÃO PRÉVIA GENÉRICA  

PARA ASSUNÇÃO DE COM PROMISSOS PLURIANUAI S DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS ,  NÃO INSCRITOS NO ORÇ AMENTO ,  EM QUE OS ENCARGOS 

FINANCEIROS NÃO EXCE DAM O LIMITE DE 99  759,58  EUROS EM CADA ANO .  
 
Passando a assembleia à apreciação do décimo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 
abstenções, dos membros do PS e do PSD, autorizar os Serviços Municipalizados de 
Peniche a assumir compromissos plurianuais, para a realizar despesas com a aquisição 
de bens e serviços, em 2013, que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização quando excedam os 99 759,58 
euros, nos termos e para efeitos do artigo do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 
21 de julho. 

 
11  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBSÍDIO CONC EDIDO À ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE DE FERREL PARA CONSTRUÇÃO DE UM LAR PARA IDOSOS 

(PROGRAMA PARES). 
 
Passando a assembleia à apreciação do undécimo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que me parece que está aqui um excelente exemplo do que tem sido, dos 

riscos que se correm quando se trabalha com orçamentos muito desequilibrados, 
quando se empolam as receitas e depois não há condições para satisfazer os 
compromissos assumidos. O que aconteceu com este caso é que não se respeitaram os 
compromissos que estavam assumidos, entretanto penso que esta instituição começou a 
ter dificuldades porque havia um compromisso assumido pela câmara que não era 
satisfeito e isto vai custar aos munícipes, a todos nós 10.000 euros que não irá beneficiar 
a instituição.  

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que a sua intervenção ficou um bocado esgotada com a intervenção do 

senhor deputado Farricha. Vai na mesma linha, e quando ontem o Henrique Bertino 
perguntou sobre exemplos de má gestão, está aqui um. Este é um bom exemplo de uma 
má gestão, porque por má gestão vamos pagar mais 10.000 euros. Pela má gestão que o 
executivo faz do dinheiro que tem disponível, que seja pouco ou seja muito, que tenha 
sido reduzido ou não, pela má gestão que tem feito, este caso é sintomático. Quando 
podíamos ter pago aquilo que prometemos pagar, vamos apagar o que efetivamente 
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prometemos tarde e más horas e com 10.000 euros de juros. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que por acaso vai em contraciclo com isto porque acha que é demagógico 

pensarmos que isto é um exemplo de má gestão na minha opinião. Nós temos sempre 
que considerar que uma câmara que assume o compromisso de apoiar uma organização 
como foi assumido com esta e com outras organizações, fá-lo no sentido de que vai 
cumprir, mas depois há um conjunto de condições que não são criadas ou que são 
retiradas que fazem com que essa possibilidade seja posta em causa. E para mim aquilo 
que eu quero saudar é o esforço que está a ser feito para cumprir com o compromisso. E 
mais, acho inclusivamente que este é um bom exemplo de gestão porque é a única 
forma que a câmara vai ter daqui para a frente de continuar a apoiar este tipo de 
empreendimentos que são vitais para o nosso concelho.  

- Faz votos que relativamente a outras situações que existem seja possível 
encontrar uma solução que pelo menos não seja pior que esta. Volto a dizer que a 
melhor solução teria sido pagar em tempo, mas também acredito que se não foi pago é 
porque de facto não houve condições, porque eu não acredito que nenhuma câmara seja 
tão suicida que não assuma o compromisso em devido tempo, sabendo que daí até vai 
tirar dividendos, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é o seu prestígio 
perante as comunidades.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Agradece pelas intervenções e particularmente pela referência que o senhor 

presidente agora fez. Não tem dúvida nenhuma que a câmara presidida por si e com os 
seus colegas e com o aval e a concordância dos restantes vereadores tem tido 
relativamente ao apoio às instituições de solidariedade social e aos seus investimentos 
um esforço e uma atitude como nunca existiu no passado. Quero-vos dizer que 
acompanhámos sempre e desde o início o programa PARES. O programa PARES foi 
uma iniciativa que o governo, partido socialista, lançou com o dinheiro do totoloto, mas 
criou uma situação. Ou seja criava condições para apoiar, mas criava condições de 
desafio às comunidades locais para encontrarem a comparticipação financeira. O 
município nunca se negou, antes pelo contrário. Chegou-se à frente relativamente a 
estas situações. E por isto está muito orgulhoso do apoio que demos a Ferrel e quer que 
fique aqui registado uma palavra de grande apreço, por aquilo que fez, em relação ao 
lar. Mas antes do lar ouve o centro de dia, e a câmara municipal colaborou e apoiou de 
forma significativa a construção do próprio lar. E mais, eu posso dizer que apoiei 
quando estava noutro estatuto, o desenvolvimento da empresa de inserção para o apoio 
domiciliário. Portanto, Ferrel só pode estar satisfeito com as condições que foram 
criadas, que viabilizou os projetos desde logo apreciados em sede de uma rede social a 
funcionar, em sede do concelho local de ação social, que utilizou determinado tipo de 
critérios e que deu também os seus pareceres favoráveis.  

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que relativamente intervenção do senhor presidente, e como você bem 

disse todos nós temos direito à nossa opinião e à nossa visão das coisas. Eu até era 
capaz de concordar consigo mas se esta solução tivesse aparecido há dois anos atrás, 
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porque a gente quando vem dizer aqui “não conseguimos cumprir porque os outros 
reduziram-nos verbas”, agora imaginem como é que deve ter andado o centro durante 
dois anos. Se calhar se isto tivesse vindo dois anos antes, quando a gente chega à 
conclusão que não conseguimos porque não temos verba, não há hipótese, não 
conseguimos dinheiro para honrar este compromisso, vamos arranjar uma solução. O 
que é verdade é que levámos dois anos a arranjá-la e estamos agora a arranjá-la. A 
solução para este problema está agora a aparecer quando ele já tem origem, em 2009 
pagou porque conseguiram pagar, em 2010 ouve fruto dos cortes e não conseguiram 
pagar, pensava-se logo numa solução. Eu imagino a asfixia que deve ter sido naquela 
casa ainda por cima logo no início.  

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que também acha que a solução devia ter aparecido antes. Mas apareceu 

nesta altura, aí estamos de acordo. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Acha que primeiro há que realçar o esforço enorme que a câmara faz, esta 

câmara e as do passado, apoiarem sempre estas iniciativas. Depois à que realçar 
também e dar uma palavra de estímulo e se calhar de carinho a todas estas instituições 
que foram fazendo coisas, que é iniciativa privada, que é constituído por muitos carolas, 
pessoas com alguma consciência social porque se não, não se metiam nestas coisas, e 
que têm feito crescer os vários apoios que são necessários a pessoas que normalmente 
são mais desfavorecidas e têm um conjunto de problemas. Naturalmente que tenho que 
combater a demagogia, que no fundo às vezes é preciso dizer mal.  

- Se calhar esta câmara, o município, cada vez está em maus lençóis e cada vez 
vai estar pior porque vão transferir as competências e não transferem os meios 
naturalmente, mesmo com a redução de funcionários e dos custos, mesmo espremendo 
as pessoas e mesmo desincentivando a atividade de muita gente que trabalha nas 
instituições públicas e roubando aqueles que trabalham e que se calhar têm menos 
motivo para trabalhar todos os dias, mesmo assim os meios não chegam. Se calhar 
vamos chegar a um ponto que temos que equacionar se o município tem condições ou 
não para fazer face aos apoios que lhe são solicitados, e basta dizer que se houver aqui 
uma iniciativa de qualquer instituição para além daquelas que estão a decorrer e que 
devem merecer apoio do município e que a câmara não tem capacidade de resposta.  

- O alerta que pode ser deixado aqui em relação a este aspeto é que se procurem 
soluções para outros compromissos que estão assumidos e que não se ponha em causa 
nem a viabilidade do município e a gestão dele e as instituições.  

 
 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por maioria, com vinte votos a favor, dos membros da CDU, do PS e do 
senhor António Salvador (PSD), e seis abstenções, dos membros do PSD, exceto o 
senhor António Salvador, aprovar o acordo de regularização do subsídio concedido à 
Associação de Solidariedade de Ferrel para construção de um Lar para idosos, no 
âmbito do Programa Pares, cujo texto aqui se dá por reproduzido e fica apenso à 
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presente minuta de ata. 
 

12  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

PARA O ENSINO SUPERIOR .  
 
Passando a assembleia à apreciação do duodécimo ponto da ordem de 

trabalhos, usaram da palavra os senhores: 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Este regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos estudantes do ensino 

superior tem poucos anos, foi criado como todos sabemos em 2007, e entendemos na 
câmara municipal que face à experiência destes cerca de cinco anos, em que está em 
vigor introduzir algumas alterações, para aumentar não só a sua eficácia mas também 
ter em conta a realidade que tem a ver com Bolonha e tudo o que está associado a este 
tema.  

- As alterações prendem-se essencialmente com as definições das idades de 
quem pode negociar, e aqui a idade inferior a 23 anos no caso de estudantes que vão 
frequentar pela primeira vez o ensino superior, no caso de frequentar o ensino superior 
tenha idade inferior a 30 anos.  

- Relativamente às atualizações das designações em resultado do acordo de 
Bolonha, portanto tem a ver com as próprias designações, licenciatura do primeiro ciclo 
e do segundo ciclo, e também a declaração de aproveitamento escolar considerando 
também a nova realidade de Bolonha.  

- Depois há aspetos de pormenor de português ou de forma, como foram 
detetados e que suscitaram dúvidas aos candidatos e também ao próprio executivo e 
que entendemos propor as alterações. Portanto esta proposta do regulamento teve 
consulta pública e não teve nenhuma intervenção, portanto não teve nenhuma 
proposta. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que:  
- A legislação aparece no mandato do senhor vice-presidente, ou deste 

executivo, esta legislação própria, e o senhor presidente disse aqui algumas coisas que 
eu fiquei um bocado baralhado em relação aos subsídios. Em relação a esta situação, 
não sei e estive a ver efetivamente e acho que fizeram muito bem em pôr isto para as 
pessoas verificarem, até porque Bolonha era importante para análise deste tipo de 
situação. O ano passado, o valor das bolsas já é um valor significativo e não sei se em 
relação ao ano passado, se está tudo pago em relação ao ano letivo anterior, porque 
normalmente estas coisas atrasam-se em demasia, houve aqui alturas que levantámos a 
questão de quando é que se pagavam, e não sei se o executivo continua a ter dinheiro 
para pagar estas bolsas. 

- Se não seria também importante aplicar essas bolsas nomeadamente alguns 
alunos do ensino secundário ou acrescer alguns alunos do ensino secundário. O ano 
passado verificámos que existem alunos do ensino secundário, nomeadamente do 
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concelho que são aqueles que têm maior dificuldade, porque muitos deles por várias 
razões não têm direito a transporte com estas novas medidas, se não seria possível 
estender um pouco mais ao ensino secundário. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que queria perguntar qual é o número de bolsas acumuladas que o 

município tem neste momento. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que relativamente ao apoio nós não temos dúvidas nenhumas que este 

apoio é importantíssimo para os estudantes do ensino superior, e aliás ele é tão 
importante que há um número crescente de estudantes a apresentar candidaturas nesse 
sentido por razões que todos percebemos. Aliás este ano temos mais gente a apresentar 
candidaturas do que tivemos nos anos anteriores, portanto há de facto um aumento. 

Disse que relativamente à questão dos pagamentos, estamos em dia como não 
podia deixar de ser, e se há razões para nós melhorarmos a eficácia do regulamento e da 
sua aplicação e do pagamento aos estudantes a horas é mesmo no sentido de maior 
controle.  

Disse que relativamente à questão deste apoio, nós consideramos que ele deve-
se manter, não há razões par alterar, aliás a experiência diz-nos isso mesmo. 
Relativamente ao ensino secundário julgo que é uma matéria que deve merecer uma 
apreciação mais aprofundada. Nós vamos ter eleições autárquicas no próximo mês de 
Outubro se não houver nenhuma alteração da data, e julgo que todos os partidos 
devem apresentar aos eleitores propostas também neste sentido. Nós obviamente que 
vamos ponderar, esta questão faz sentido também ponderar, mas não me quero 
comprometer até porque há aqui outras matérias relativamente à educação que é 
preciso ponderar, nomeadamente aquilo que vem para aí em termos de transferências 
de competências nesta área e que eu não sei se as autarquias têm condições para 
suportar o que vem aí, e essa é a questão que me preocupa ainda mais que estes 13.000 
euros ano que a câmara dá aos estudantes do ensino superior. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia 

deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Regulamento para Atribuição de 
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, cujo texto aqui se dá por reproduzido e fica 
apenso à presente minuta de ata. 

 
13  -  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO CONDICIONADO E DE ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA NA CIDADE DE PENICHE E ZONAS 

ADJACENTES .  
 
Por consenso entre a Mesa e os representantes dos Grupos Municipais, o ponto 

tredécimo foi retirado da ordem do dia. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
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Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, submetida a votação a minuta da ata, constatou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo zero horas e vinte e dois minutos do dia vinte e nove de dezembro, o 

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

Os originais dos documentos referidos nos pontos um, dois, três, seis, sete e 
oito, aprovados nesta reunião, ficaram arquivados em pasta anexa ao livro 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. 


