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ATA  N.º  7/2012 

 

A T A  D A  S E G U N D 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  

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  D E  O U T U B R O  D E  2 0 1 2 :  

 

Aos dois dias do mês de outubro do ano dois mil e doze, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, estando presentes os 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 a Assembleia Municipal de 

Peniche para dar continuidade aos trabalhos da sessão ordinária do mês de setembro, 

iniciada no dia 28 de setembro de 2012, para continuar os trabalhos da sessão ordinária 

do mês de abril, iniciada a 28 de setembro de 2012. 

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

trinta minutos, encontrando-se na sala os vinte e sete membros que compõem a 

Assembleia Municipal de Peniche. 

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 lista do PSD, também comunicaram a sua ausência. 

O senhor João Manuel Jesus Gomes (PS) ausentou-se da reunião, por motivos 

profissionais, no período entre as vinte e três horas e cinquenta minutos e as zero horas 

e cinquenta e cinco minutos, não tendo participado na votação dos pontos oito e nove 

do período da ordem do dia. 
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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). 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA  
(continuação da reunião de 28 de setembro de 2012) 

 

2-  NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL :  

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que o PSD propunha a senhora Cristina Leitão, arquiteta, para 

representar a Assembleia Municipal na Comissão de Acompanhamento da Revisão do 

Plano Diretor Municipal. 

Expos os seguintes motivos para fundamentar a proposta apresentada: 

«O PSD entende que a escolha de técnicos e de representantes dos diversos 

quadrantes da vida económica e social do concelho para as listas autárquicas é uma 

mais-valia para os órgãos que integram. Mais-valia que, de resto, já foi assinalada nesta 

mesma Assembleia. 

«Entendemos que, numa comissão que trata de questões que a portaria que lhe 

dá origem classifica como sendo de carácter essencialmente técnico e que será composta 

por técnicos especialistas, a Assembleia Municipal poderá ser mais bem representada 

por uma pessoa que conheça não apenas os termos naquilo que podemos designar 

como melhor condição de diálogo, mas também as ideias mais atuais sobre urbanismo.  

«Relativamente a este assunto, gostaria de transmitir que vejo com relativa 

importância a escolha de um membro da Assembleia Municipal que deve integrar esta 

comissão de acompanhamento. O desejável é que tenha a condição técnica mais 

específica que lhe permita, no ambiente da comissão, absorver com maior facilidade os 

conteúdos que lhe serão apresentados e que, com a mesma facilidade, tenha a 

capacidade de os aqui relatar. 

«É uma questão acima de tudo de facilidade de comunicação e, por isso, deve 

ter as noções necessárias nas áreas que agora estão em causa, que são o urbanismo e o 

ordenamento do território. Por exemplo, a Assembleia Municipal de Óbidos nomeou 

um engenheiro civil, com ampla experiência profissional, não diretamente com a 

elaboração de planos, mas depois muito relacionado com a operatividade do mesmo.  
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«No fundo, quem trabalha nestas áreas dos projetos consegue facilmente 

perceber o que é um plano com operatividade e um plano sem operatividade, porque as 

operações urbanísticas dependem diretamente destes. 

«Neste sentido, apresentamos o nome da arquiteta, não tanto pela atividade 

profissional que exerce, mas pela sua formação académica. A genérica do curso de 

arquitetura, que incluiu cadeiras de plano urbano e desenho, mas sobretudo a sua 

especialização no curso de doutoramento em urbanismo, que atualmente frequenta em 

fase de elaboração da tese. 

«É importante referir as diferentes dimensões do urbanismo, que implicam 

mais do que questões de plano e desenho, questões conceptuais que avaliem e pesem 

condições sociais, económicas, culturais e naturais de cada aglomerado.  

«Friso, ainda, que a tese da senhora Cristina Leitão diz respeito aos modelos de 

organização territorial de espaços urbano-marítimos portugueses, entre os quais se 

incluí, naturalmente, Peniche. 

«Propomos, pois, a pessoa que cremos ser, sem dúvida, a mais qualificada para 

representar a Assembleia, por entendermos que é esse o critério que deve pesar na 

escolha, acima de questões políticas ou partidárias. 

«Entendemos que é a oportunidade de ter alguém efetivamente preparado do 

ponto de vista técnico a representar a Assembleia Municipal, que dará, seguramente, o 

melhor contributo e informará esta Assembleia, devidamente, do andamento do 

processo» 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que o grupo do Partido Socialista apresentava a candidatura do senhor 

João Gomes. 

Acrescentou que, sem prejuízo do entendimento que o PSD tem sobre qual deve 

ser a composição da comissão, entendem que a representação da Assembleia Municipal, 

por ser um órgão político, se faz por membros desse órgão político, pelo facto de serem 

eleitos políticos, pelo que não veem qualquer impedimento na candidatura do senhor 

João Gomes ou de qualquer outro membro da Assembleia Municipal. 

Disse, ainda, que, se seguissem por uma ordem de ideias iminentemente 

técnica, no dia da aprovação da revisão do PDM sairiam todos da sala e ficaria só a 

senhora Cristina Leitão, por ser arquiteta, porque os restantes não teriam competência 

técnica para se pronunciar e votar essa matéria, mas parece-lhe que é um requisito que 

não está em causa. 

 

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

Informou que a CDU entende que não deve apresentar candidato, porque já 

está representada através da Câmara Municipal. 
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Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 16 

(dezasseis) votos para o senhor João Gomes (PS), 9 (nove) votos para a senhora Cristina 

Leitão (PSD) e 2 (dois) votos em branco. 

 

3-  PRONÚNCIA SOBRE A REORGANIZAÇÃO ADMINISTR ATIVA DO TERRITÓRIO 

DAS FREGUESIAS ,  NOS TERMOS DA LEI N .º 22/2012,  DE 30  DE MAIO :  

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Informou que, em tempos, a Câmara Municipal já tinha tomado a sua posição 

sobre esta matéria, pelo que a mesma não voltou a ser equacionada por aquele órgão 

autárquico. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Informou que o PSD mantém a posição que adotou em janeiro de 2012, pelo que 

entende que, pelos motivos então aduzidos, a Assembleia Municipal deve deliberar a 

fusão das três freguesias da cidade de Peniche, São Pedro, Conceição e Ajuda, e deve 

manter as três freguesias da zona rural. 

 

Submetido o assunto a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com quinze votos a favor, dos membros do PSD, do 

PS e do senhor António Vitória (CDU), quatro abstenções, dos senhores Rogério Cação 

(CDU), Carlos Almeida (CDU), Sérgio Leandro (CDU) e Licínio Pereira (CDU), e oito 

votos contra, dos restantes membros da CDU, ratificar a decisão tomada pela 

Assembleia Municipal de Peniche, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 13 de 

janeiro de 2012, de fusão das três freguesias da cidade de Peniche (Ajuda, Conceição e 

São Pedro) numa só freguesia e a manutenção das três freguesias exteriores à cidade de 

Peniche. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Declarou que se absteve por discordar do modo como o processo tem sido 

tratado pelo Governo e, simultaneamente, pelo respeito que lhe merece uma 

deliberação da Assembleia Municipal, concretamente a tomada em 13 de janeiro de 

2012. 

 

José Amador (CDU): 

Declarou que votou contra a liquidação de freguesias, porque entende que 

Peniche devia manter todas as freguesias que tem neste momento, por aquilo que 
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representam para as populações. Acrescentou que nenhum órgão autárquico foi eleito 

com mandato para liquidar freguesias. 

 

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

Declarou que, como Presidente de Junta de Freguesia, não está mandatado para 

liquidar freguesias e que a maior parte das pessoas que confiaram nele para Presidente 

da Junta de Freguesia de Ajuda não compreenderiam que estivesse a aprovar a extinção 

da freguesia. 

Acrescentou que todo o processo é uma grande embrulhada, que não foi um 

processo com dignidade e correto, e que os objetivos que dizem querer atingir com estas 

alterações são uma falácia política. 

Disse, ainda, que se deveria ter aproveitado para fazer uma reorganização 

administrativa, mas séria, em cada um dos concelhos. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, António Vitória (CDU): 

Fez a seguinte declaração: 

«Na qualidade de Presidente da Junta da Freguesia de Serra d’El-Rei, declaro 

que o meu sentido de voto contém as seguintes linhas gerais: 

«A chamada reforma administrativa, imposta pelo Governo, é um ataque ao 

primeiro patamar do poder local, as freguesias.  

«Esta nova versão da chamada reforma é já o bom resultado de grande 

manifestação nacional das freguesias portuguesas.  

«A população de Serra d’El-Rei foi, neste processo, a mais ativa na ação de 

defesa destas autarquias.  

«O meu sentido de voto é em defesa da nossa freguesia e das restantes 

freguesias do concelho.  

«Esperamos que a entidade criada para avaliar esta situação não aponte pela 

extinção das nossas freguesias. Estamos a falar de seis freguesias com vida própria, com 

obra realizada em defesa da qualidade de vida das populações. Impõe-se, desta forma, 

deixar uma palavra de reconhecimento aos autarcas das freguesias, vítimas da 

imposição da maioria do Governo de Portugal.  

«Ao senhor Presidente da República só um apelo: Que mande parar esta 

teimosia dos senhores Miguel Relvas, Passos Coelho e Paulo Portas.  

«Viva as freguesias portuguesas!» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 

Declarou que o seu voto assenta em três pilares: O facto da população da sua 

freguesia não ter sido ouvida; o voto unanime da Assembleia de Freguesia de 

Conceição; e o facto de se terem esquecido de quatrocentos e nove anos de história. 

Lembrou que a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação 
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Nacional de Freguesias não foram ouvidas em todo este processo e frisou que fica para 

a história o facto de se terem esquecido de ouvir as populações. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU): 

Declarou que não acha justo que autarcas que foram eleitos para trabalhar 

estejam a destruir e lamentou que Peniche perca duas freguesias. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Fez a seguinte declaração: 

«Entendo que haverá ganhos de igualdade e eficiência para todos os cidadãos, 

mas manifesto as minhas maiores reservas sobre o calendário desta reforma 

administrativa, que foi definido e redefinido pelo Governo, e as implicações deste para 

a preparação e organização do próximo processo eleitoral autárquico, que não deveria 

constituir um impedimento para a melhor organização da democracia local, naquilo 

que é a sua maior festa, as eleições.» 

 

Álvaro Amador (CDU): 

Fez a seguinte declaração: 

«Eu votei contra porque esta receita já foi aplicada noutros países e já 

começámos a ver o estrago que deu. Também foi uma das imposições à Grécia, a 

reorganização administrativa local, e bem vemos, pelo cenário grego, que as coisas em 

vez de melhorar pioraram. 

«A reforma administrativa está a ser feita a partir do telhado, a partir do 

governo central, sem ouvir as populações, feita, literalmente, através de um acordo que 

dizia que era necessário reorganização administrativa. Esta reforma não foi feita, foi 

imposta, é diferente.  

«Desta vez foram três freguesias que foram liquidadas no concelho de Peniche, 

a saber: Ajuda, São Pedro e Conceição, com a criação, provavelmente, de uma nova. 

Espero que amanhã não venha a acontecer o mesmo à Serra d’El-Rei e a Ferrel. E, no 

futuro, se calhar não muito longínquo, quando este modelo se esgotar, venham outra 

vez uns iluminados do governo dizer que é preciso rever tudo outra vez e o concelho 

fica reduzido a duas freguesias.  

«No programa eleitoral, pelo qual eu estava como candidato, não me lembro de 

prometer a nenhum eleitor nem a nenhuma pessoa, mesmo que não tenha votado em 

mim ou na lista onde eu estava, que ia extinguir freguesias. Não foi promessa eleitoral 

de ninguém. Portanto, acho que devo acabar com uma frase célebre para todos nós: “O 

povo é quem mais ordena!” Desta vez o Governo foi autista e quis fazer à maneira dele, 

e o povo, à sua maneira, prepare-se para responder.» 

  

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
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Lembrou que a Assembleia Municipal, na sua pronúncia, tem de indicar um 

nome para a nova freguesia. 

 

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

Sugeriu o nome “Freguesia da Cidade de Peniche”. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que “Freguesia de Peniche” lhe parece o nome mais indicado. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que o grupo do PS concorda com a designação de “Freguesia de Peniche”, 

mas, considerando que as atuais freguesias têm denominações que estão ligadas à Igreja 

Católica, seria curial envolvê-la nesta discussão, não querendo, com isto, condicionar 

qualquer nome ou obrigatoriedade de se seguir o mesmo exemplo. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que, à semelhança de outras freguesias urbanas cuja área corresponde à 

totalidade de uma só localidade, lhe parece bem o nome de “Freguesia de Peniche”. 

 

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

Disse que, uma vez que Peniche também é nome de concelho, a designação 

“Cidade de Peniche” serviria para indicar que a freguesia não corresponde a todo o 

concelho, mas apenas ao território do lugar de Peniche. 

Disse, ainda, que as atuais freguesias civis da cidade de Peniche tiveram origem 

nas freguesias religiosas, por isso a sua designação ser de origem religiosa. Acrescentou 

que o contexto atual é diferente, existindo na cidade uma diversidade de religiões, pelo 

que uma designação relacionada com a Igreja Católica não enquadraria todos.  

 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 

Disse que também defende a designação de “Freguesia de Peniche”, como 

acontece em outras localidades, dando como exemplo a Freguesia da Lourinhã. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que a questão da Igreja Católica não se deve colocar, uma vez que o 

Estado é laico. 

Acrescentou que a generalidade das freguesias cujo território corresponde ao 

território de uma cidade que é simultaneamente sede de concelho não tem a categoria 

da localidade na sua denominação, dando como exemplo a Freguesia de Espinho. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
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Disse que, pelas intervenções efetuadas, parece ser consensual que a designação 

deve ser “Freguesia de Peniche”.  

 

Assim, para efeitos do n.º 5 do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, a 

Assembleia Municipal de Peniche pronunciou-se nos seguintes termos: 

a) No concelho de Peniche, são consideradas como situadas em lugar urbano as 

freguesias de Ajuda, Conceição e São Pedro, por os seus territórios se situarem na 

cidade de Peniche. Não obstante as vilas de Atouguia da Baleia e Ferrel constarem do 

anexo II da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, as respetivas freguesias não devem ser 

consideradas como situadas em lugar urbano, atendendo ao n.º 2 do artigo 5.º da 

referida lei. 

b) O concelho de Peniche tem, atualmente, seis freguesias. É pretensão da 

Assembleia Municipal de Peniche que, após a reorganização administrativa, no 

concelho de Peniche passe a existir quatro freguesias. 

c) As atuais freguesias do concelho de Peniche são: Ajuda, Atouguia da Baleia, 

Conceição, Ferrel, São Pedro e Serra d'El-Rei. É pretensão da Assembleia Municipal de 

Peniche que, após a reorganização administrativa, as freguesias do concelho de Peniche 

sejam: Peniche (resultado da fusão das freguesias de Ajuda, Conceição e São Pedro), 

Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei. 

d) O território da freguesia de Peniche será o território das freguesias que lhe 

deram origem, a península e tômbolo de Peniche e o arquipélago das Berlengas 

(Berlengas, Estelas e Farilhões), tendo como limite o oceano Atlântico, a freguesia de 

Atouguia da Baleia, com o rio de São Domingos como estrema, e a freguesia de Ferrel, 

com a estrema descrita na Lei n.º 121/85, de 4 de outubro. As freguesias de Atouguia da 

Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei mantêm os limites atuais. 

e) A sede da freguesia de Peniche será a cidade de Peniche. As três restantes 

freguesias continuarão sediadas nas vilas homónimas. 

f) A presente pronúncia teve em consideração a deliberação da Assembleia 

Municipal de Peniche, tomada na sua sessão extraordinária, realizada no dia 13 de 

janeiro de 2012, que, por maioria, recomendou ao Governo a fusão das três freguesias 

da cidade de Peniche – Ajuda, Conceição e São Pedro – numa só freguesia e a 

manutenção das três freguesias exteriores à cidade de Peniche – Atouguia da Baleia, 

Ferrel e Serra d'El-Rei – com os limites atuais; e a premissa prevista no n.º 4 do artigo 6.º 

da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, de que a pronúncia da assembleia municipal pode 

contemplar a existência de quatro freguesias no território do respetivo município. 

 

4-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE RATI FICAÇÃO DA DECISÃO D A 

CÂMARA MUNICIPAL ,  DE VINTE E UM DE AGO STO DE 2012,  PARA ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO PARA CO NTRATAÇÃO DE CERCA D E CINQUENTA TÉCNICOS 

SUPERIORES PARA IMPL EMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
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CURRICULAR PARA O ANO  LETIVO 2012/2013  -  PARECER PRÉVIO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ,  CONFORME ARTIGO 46.º DA LOE  PARA 2012:  

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Anabela Dias (PS): 

Lembrou que o senhor Vereador Jorge Abrantes, na última reunião, disse que 

os cinquenta técnicos superiores a contratar para as AEC seriam trabalhadores do 

Município de Peniche, pelo que, atendendo às medidas de controlo de recrutamento de 

trabalhadores, este procedimento teria de ser fundamentado pela Câmara Municipal 

junto da Assembleia Municipal. Perguntou qual o número exato de trabalhadores a 

contratar, quais as áreas em que irão trabalhar e como será feito o seu recrutamento e 

seleção. 

 

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

Disse que existe uma parceria estabelecida entre o Município de Peniche e os 

agrupamentos de escolas, cabendo ao Município a parte administrativa e financeira e 

aos agrupamentos a parte pedagógica. 

Acrescentou que o processo de recrutamento e seleção é feito através de um 

concurso público e que os professores concorrem através de uma plataforma 

informática criada e gerida pelo Ministério da Educação. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Disse que o número de trabalhadores a contratar ainda não está definido, 

porque os horários também não estão ainda definidos, prevendo-se que seja igual ao do 

ano letivo anterior, ou seja, quarenta e quatro.  

Informou que a contratação de professores para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular não é feita ao abrigo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, nem da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, mas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

212/2009, de 3 de setembro, que estabelece o regime de contratação de técnicos que 

asseguram o desenvolvimento das AEC no 1.º ciclo do ensino básico nos agrupamentos 

de escolas da rede pública. 

 

Anabela Dias (PS): 

Disse que o artigo 46.º da Lei do Orçamento do Estado é claro e que o 

procedimento carecia de uma autorização prévia da Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que concorda com a senhora Anabela Dias, de que deveria ter havido 
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uma autorização prévia, e que é exatamente por não ter havido que foi pedida a 

ratificação à Assembleia Municipal, o que deve ser entendido como uma situação de 

caracter excecional. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Frisou que se trata de um pedido de ratificação e que a fundamentação está na 

documentação que foi enviada a todos os membros da Assembleia Municipal. 

 

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

Disse em quase todos os anos, particularmente no início da atividade de um 

novo Governo, fica sempre a dúvida se as AEC vão continuar ou não e este ano não foi 

exceção.  

Lembrou que a Oeste CIM, numa reunião que teve lugar na Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, face às indefinições do processo, equacionou 

a possibilidade de entregar a gestão das AEC ao Ministério da Educação. 

Disse, ainda, que as candidaturas às AEC só podem ser apresentadas ao 

Ministério da Educação durante o período de verão, por vezes já com o mês de julho a 

decorrer, e que se tem de aguardar pela sua aprovação. Que as aulas começam em 

meados de setembro e que os horários só são conhecidos em finais de agosto o que, este 

ano, deixou um período de três semanas para se tramitar todo o processo, incluindo a 

seleção dos quarenta e um professores necessários. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Lamentou que o assunto, que lhe parece pacífico, não tenha vindo à sessão de 

junho para obtenção da autorização prévia, sendo, posteriormente, ratificado o número 

exato de professores contratados. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 

Disse que: 

- Em junho ainda não se sabia quantas escolas iam fechar no concelho de 

Peniche, pelo que não se sabia o número de professores a contratar. 

- O senhor Secretário de Estado disse que haveria medidas de exceção para o 

concurso das AEC. 

- No final do mês de agosto, quando se pensava que seriam seis turmas em 

Atouguia da Baleia, o Ministério reduziu para cinco turmas. 

- Em setembro, quando as famílias pensavam que tinham a vida resolvida, o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia foi informado, por telefone, de que o 

jardim-de-infância do Lugar da Estrada iria encerrar, quando já lá estava a educadora e 

a funcionária do Município. 

- A plataforma informática do Ministério é rudimentar e de difícil acesso. 
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Paulo Balau (PSD): 

Disse que a intervenção do senhor Raul Santos não invalida o que ele disse 

antes. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 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, uma vez que 

não foi emitido o parecer prévio previsto no artigo 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2012. 

 

5-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇ ÃO DA AUTORIZAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

NO ÂMBITO DO RECRUTA MENTO EXCECIONAL CON CEDIDA EM 27  DE ABRIL DE 

2012: 

 

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

não se registou qualquer intervenção dos membros da Assembleia Municipal. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte votos a favor, dos membros 

da CDU, do PS e do senhor António Salvador (PSD), e sete abstenções, dos restantes 

membros do PSD, renovar a autorização, concedida em 27 de abril de 2012, para 

abertura de procedimentos concursais, nos termos do n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2012. 

 

6-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE RATIFIC AÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL ,  DA CONTRATAÇÃO DE DU AS TRABALHADORAS POR  TEMPO 

INDETERMINADO ATRAVÉ S DO RECURSO A RESER VA DE RECRUTAMENTO 

INTERNA ,  CONFORME MAPA DE PESSOAL DE 2012:  

 

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

se registou qualquer intervenção dos membros da Assembleia Municipal. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação de duas 

trabalhadoras por tempo indeterminado através do recurso a reserva de recrutamento 

interno. 
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7-  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 :  

 

Passando a assembleia à apreciação do sétimo da ordem de trabalhos, usaram 

da palavra os senhores: 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Disse que o grupo do PS detetou um conjunto de erros na proposta de 

regulamento que importa salvaguardar e corrigir. Acrescentou que existem também 

algumas omissões e situações em que o texto necessita de ser melhorado. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que concorda com o que foi dito pelo senhor Tiago Gonçalves e propôs a 

criação de um grupo de trabalho para se chegar a uma versão consolidada do 

regulamento. 

  

Américo Gonçalves (PS): 

Perguntou se, de facto, haverá cartões de livre estacionamento para os 

residentes nas zonas em que o estacionamento será taxado, e acrescentou que, a ser 

assim, haverá ruas em que os lugares de estacionamento não chegam para os residentes. 

 

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

Disse que o cartão não cativa o lugar de estacionamento, apenas permite aos 

residentes estacionarem nos lugares disponíveis sem pagar taxa.  

 

João Gomes (PS): 

Disse que: 

- Concorda que nos centros das cidades o estacionamento seja pago para que 

haja uma rotatividade. 

- O cartão de residente fará com que as pessoas que habitam no centro de 

Peniche passem a ter o carro permanentemente estacionado à porta.  

- Havendo estacionamento gratuito na Praça António Alves Seara poucos serão 

os que utilizarão o estacionamento subterrâneo da zona, sendo este pago. 

- Não faz sentido o estacionamento pago junto à praia da Gamboa, porque as 

pessoas não querem estar na praia preocupadas com o tempo do estacionamento e 

quem vem de fora começa a pensar se não é preferível escolher uma praia onde não se 

paga.  
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- Não deveria haver estacionamentos junto à Fortaleza de Peniche, para 

preservar a dignidade do local. 

- Face à oferta de estacionamento gratuito na zona, não faz sentido taxar o 

parque fronteiro ao Palácio da Justiça. 

- Concorda com a criação de um grupo de trabalho, conforme sugerido pelo 

senhor Ademar Marques. 

Por fim, perguntou se haverá cartões para os feirantes de etnia cigana que 

estacionam as carrinhas em frente ao Mercado Municipal, porque se não lhes derem 

cartões eles estacionarão sem pagar, o que vai gerar conflito com os restantes cidadãos 

que pagam.  

 

Américo Gonçalves (PS): 

Sublinhou que os cartões de residente farão com que os lugares da Rua António 

da Conceição Bento estejam sempre todos ocupados pelos residentes. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Perguntou se faz ou não sentido criar o grupo de trabalho proposto.  

 

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

Disse que a sua bancada concorda com a criação do grupo de trabalho. 

 

Decidido, por consenso de todos os membros da Assembleia Municipal, retirar 

o assunto da ordem do dia e constituir uma comissão, composta por um elemento de 

cada força política representada na Assembleia Municipal, para análise 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. O 

grupo da CDU indicou o senhor Henrique Bertino para a referida comissão. Os grupos 

do PSD e do PS informaram que indicariam os seus representantes posteriormente.  

 

8-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE RATIFIC AÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA A ASSUNÇ ÃO 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 ,  CONFORME INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE 

APROVISIONAMENTO ,  DE 17  DE SETEMBRO DE 2012:  

 

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

se registou qualquer intervenção dos membros da Assembleia Municipal. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte votos a favor, dos membros 
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da CDU, do PS e do senhor António Salvador (PSD), e sete abstenções, dos restantes 

membros do PSD, ratificar a assunção do compromisso plurianual para fornecimento 

de energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial, por ter havido a 

necessidade de passar parte dos encargos financeiros previstos para 2012 para 2013, e 

autorizar a assunção dos compromissos plurianuais para fornecimento de gás ao 

edifício do CAR Surf e fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão 

especial, pelo um período de um ano, com início em 2013 e términos em 2014, nos 

termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, para efeitos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

 

9-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZ AÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA MO RTUÁRIA EM PENICHE POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA :  

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Filipe Sales (PSD): 

Saudou a construção da casa mortuária de Peniche e disse que é uma obra que, 

não obstante estar já agendada há algum tempo, será executada em altura de eleições 

autárquicas. 

Recomendou que não haja derrapagens financeiras na execução da obra, 

relativamente ao valor orçamentado. 

 

João Gomes (PS): 

Disse que os documentos enviados aos membros da Assembleia Municipal 

referem os valores de 270 mil euros e 89 mil euros, mas que estes valores somados não 

totalizam o valor total orçamentado para a obra, que é de 378 mil euros. Solicitou ao 

senhor Vereador Jorge Abrantes um esclarecimento sobre esta diferença. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que esta matéria não está sujeita a qualquer tipo de calendário eleitoral e 

manifestou o seu descontentamento relativamente à interpretação efetuada pelo senhor 

Filipe Sales.  

Solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que 

explicasse a questão do senhor João Gomes. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Explicou que o valor de 378 mil euros corresponde ao custo estimado da 

execução da obra, caso fosse lançada uma empreitada; 270 mil euros é o valor que a 
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Tesouraria Municipal tem cativo para a obra, proveniente de um empréstimo já 

contraído; e os 89 mil euros é o valor estimado de serviços externos que têm de ser 

contratados, caso a obra seja executada por administração direta, por o Município não 

ter capacidade técnica para os fazer, como as caixilharias, tetos falsos, isolamentos, etc.  

 

João Gomes (PS): 

Perguntou se o valor em falta é o valor da mão-de-obra, porque a soma dos 270 

mil euros com os 89 mil euros fica aquém de 378 mil euros. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Disse que não se trata de fazer um somatório. 
 

Américo Gonçalves (PS): 

Disse ao senhor Presidente da Câmara que todos se devem preparar para as 

sessões da Assembleia Municipal, incluindo o executivo municipal, porque não é aos 

técnicos do Município que compete esclarecer os membros da Assembleia Municipal. 

Frisou que quem pode e deve responder às questões colocadas pelos membros 

da Assembleia Municipal é o senhor Presidente da Câmara, ou um vereador por ele 

indicado ao senhor Presidente da Mesa, e que apenas os eleitos têm assento nas sessões 

da Assembleia Municipal. 

Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que passe a ser ele, ou outro membro 

da sua equipa, a responder às questões que são colocadas pelos membros da 

Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que é a primeira vez que é levantada uma objeção ao uso da palavra pelos 

técnicos do Município nas sessões da Assembleia Municipal. 

Referiu que, em seu entender, as dúvidas técnicas poderão ficar melhor 

esclarecidas se for um técnico a elucidá-las, mas que compete ao senhor Presidente da 

Mesa conduzir os trabalhos das sessões da Assembleia Municipal. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que, regimentalmente, o que o senhor Américo Gonçalves disse faz 

sentido, mas que não tem sido essa a prática, porque, em seu entender, quanto mais 

condições houver para aclarar dúvidas melhor. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Disse que se os membros da Assembleia Municipal têm apenas 24 horas para 

ler a documentação de preparação das sessões, também o executivo deve vir preparado. 

Lembrou que a CDU, durante os trinta anos em que esteve na oposição, reclamou 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 02.10.2012  *  Livro 22  *  Fl. 220 

sempre, por considerar que não recebia a documentação para preparação das sessões da 

Assembleia Municipal em tempo oportuno, contudo, agora, entrega a mesma 

documentação apenas 24 horas antes das reuniões. 

Disse que a construção da casa mortuária é uma obra excelente e perguntou 

com que dinheiro irá ser paga. 

 

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

Disse que se deve agradecer aos técnicos do Município por fazerem um esforço 

para virem ajudar os membros da Assembleia Municipal a compreender algumas 

matérias. 

Sugeriu ao senhor Américo Gonçalves que, na qualidade de secretário da mesa, 

seja ele a fazer as atas da Assembleia Municipal e não os técnicos do Município. 

Relativamente à construção da casa mortuária, disse que se deve dar os 

parabéns à Câmara por ir realizar esta obra, que grande parte dos penicheiros 

ambiciona há muito tempo, numa época de austeridade e de poucos recursos, e por 

pretender executá-la por administração direta.  

Relativamente à oportunidade eleitoral, disse que as autarquias locais não 

podem parar em ano de eleições e que apenas poderá ser condenável a realização de 

obras que não são prioritárias, o que não é o caso da construção da casa mortuária de 

Peniche.  

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que concorda, perfeitamente, com o que disse o senhor Américo 

Gonçalves, de que o senhor Presidente da Câmara apenas deve recorrer aos técnicos 

quando se trata de aclarar questões técnicas. Lembrou que os membros da Assembleia 

Municipal interrogam o executivo e não os técnicos. 

Referiu que a construção da casa mortuária é uma obra que só peca por ser 

tardia e que, uma vez que o dinheiro já se encontra arrecadado há algum tempo e os 

trabalhadores já estavam ao serviço do Município, o facto de apenas ser executada 

agora pode levantar a hipótese da oportunidade política. 

Disse que o documento enviado aos membros da Assembleia Municipal, por se 

reportar a um decreto-lei de 1999, refere trinta mil contos e não sabe se a Assembleia 

Municipal está a aprovar com base em números e valores que são permitidos pela lei 

em contos ou não. Sugeriu que o senhor Presidente faça um reparo ao técnico. 

Perguntou se os 89 mil euros referidos na introdução do documento 

correspondem, ou não, aos 80 mil euros referidos no mapa.  

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Sobre a intervenção, ou não, dos técnicos nas sessões da Assembleia Municipal, 

lembrou que, pela letra da lei, o pessoal dirigente tem a obrigação de informar, por 
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escrito, no processo, se foram cumpridas todas as obrigações legais ou regulamentares 

relativamente a todos os processos que corram pelos serviços que dirijam e que careçam 

de decisão ou deliberação dos eleitos locais. 

Acrescentou que é um entendimento assumido pela Assembleia Municipal que 

os técnicos podem complementar a intervenção política, o que lhe parece bem, para um 

melhor esclarecimento de todos. Contudo, sistematicamente a Câmara passar a palavra 

aos técnicos e não fazer também o seu trabalho de casa na avaliação e no estudo dos 

documentos, não pode ser.  

Disse, ainda, que o que aconteceu hoje não foi um caso esporádico nem é uma 

excecionalidade, porque tem sido uma recorrência ao longo dos últimos sete anos.  

 

João Gomes (PS): 

Disse que a informação que foi fornecida pela Câmara Municipal, relativamente 

à casa mortuária, se resume a uma “folhinha” com três valores e que, por não os 

perceber, solicitou um esclarecimento ao senhor Vereador Jorge Abrantes. 

Acrescentou que o documento foi apresentado pelo executivo e que é o 

executivo que deve responder e não um técnico, porque não colocou uma questão de 

complexidade técnica. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que, se se pretender seguir pelo caminho dos formalismos, os membros 

da Assembleia Municipal não podem colocar questões diretamente aos vereadores, 

porque o interlocutor do executivo é o senhor Presidente da Câmara. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse ao senhor Carlos Santana que a informação refere contos e não euros 

porque cita o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Informou que, para não suscitar qualquer tipo de dúvida e para facilitar, no 

futuro, a conversão, irá solicitar que, nestas informações, os serviços coloquem o valor 

equivalente em euros, entre parêntesis. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que, por norma, o executivo apenas solicita a colaboração da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro quando se tratam de questões relativas a 

assuntos que tramitaram pelo departamento de que é responsável, o que, em seu 

entender, é uma mais-valia para se conseguir agilizar o que está em discussão, no 

sentido de se perceber as características técnicas. 

Lembrou que nas Grandes Opções do Plano ficou determinado que a casa 

mortuária iria ser concretizada por administração direta. 

Informou que se prevê que a obra custe 378 mil euros, sendo uma parte 
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substancial desse valor, cerca de 180 mil euros, para a mão-de-obra, e que existe um 

conjunto de bens e serviços que têm que ser adquiridos ou que se tem de lançar 

empreitadas para o efeito, que somam, segundo os mapas enviados a todos os membros 

da Assembleia Municipal, 80 mil euros. Acrescentou que a informação refere cerca de 

89 mil euros, e não 80 mil, pelo que há uma pequena diferença, que se justifica por se 

estar a trabalhar em termos de estimativas. 

Disse, ainda, que a informação, quer no aspeto singelo da folha de rosto quer 

nos números que descrevem o que se pretende vir a adquirir, é razoável para permitir 

perceber o que se pretende com o investimento na casa mortuária. 

 

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

Disse que a obra apenas começa agora porque foi necessário elaborar os 

projetos. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que deve ficar definido qual o valor que a Assembleia Municipal está a 

aprovar, ou é os 80 mil euros referidos nos mapas, ou os 89 mil euros referidos na 

informação. 

 

Sendo vinte e três horas e cinquenta minutos o senhor João Gomes ausentou-se 

da reunião, por um período de uma hora e dez minutos, por motivos profissionais. 

 

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

Informou que a diferença de valores tem a ver com o IVA e que a Câmara 

Municipal apenas está a solicitar à Assembleia Municipal autorização para a realização 

da obra por administração direta, por esta estar orçamentada por um valor total 

superior a 150 mil euros. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Sugeriu ao senhor Vice-Presidente que faça bem as contas ao IVA.  

Leu a informação que lhe foi enviada: «Assim, e querendo avançar para a 

construção da obra por administração direta, a Câmara Municipal deverá solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a construção da casa mortuária por 

administração direta pelo valor estimado de 378 mil euros.» 

Acrescentou que, onde diz «conforme mapa em anexo que soma cerca de 89 mil 

euros», houve um lapso, que deve ser assumido. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que não houve lapso algum, que 80 650,00 euros é o valor sem IVA, e a 

taxa do IVA, quando forem empreitadas, será de 6%, e quando forem de aquisições, 
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será de 23%. Ou seja, que não se pode fazer uma aplicação direta da taxa do IVA. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que entende o que está a ser dito, mas que o documento que recebeu diz 

«conforme mapa em anexo que soma cerca de 89 mil euros», contudo o mapa anexo não 

soma 89 mil euros. Se dissesse soma 89 mil euros retirando o IVA já estaria bem.  

 

Vítor Marques (PSD): 

Perguntou se houve consulta ao mercado para se aferir se a obra ficará mais 

barata ao ser realizada por administração direta. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que a Câmara Municipal optou por fazer a obra por administração direta 

porque existem trabalhadores competentes para a sua realização e é também uma forma 

de rentabilizar os recursos fixos que o Município tem. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Disse que, pelas suas contas, sobram 85 mil euros e solicitou um esclarecimento 

sobre o assunto.   

Perguntou se os 270 mil euros do empréstimo estão mesmo disponíveis para a 

obra avançar.  

 

Cristina Leitão (PSD): 

Disse que concorda que se utilizem os recursos humanos do Município para a 

realização das obras, mas apenas se isso representar que a obra fica mais barata, porque 

se ficar pelo mesmo preço ou mais cara deve ser entregue a uma empresa da zona. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que o que a Câmara Municipal pretende é rentabilizar a capacidade 

disponível que o Município tem e que seria uma péssima gestão não usar os recursos 

disponíveis. 

 

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

Disse que: 

- Trezentos e setenta e cinco mil euros é o valor pelo qual a obra está 

orçamentada na globalidade; 

- Cinquenta por cento desse valor será para pagar a mão-de-obra; 

- Os restantes cinquenta por cento serão divididos em duas partes idênticas, 

uma para a aquisição das matérias-primas para os trabalhos que os trabalhadores do 

Município irão fazer, cerca de 80 mil euros, e outra para trabalhos especializados, os 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 02.10.2012  *  Livro 22  *  Fl. 224 

restantes 80 mil euros.  

Acrescentou que se pretende que a obra seja mais barata do que se fosse por 

empreitada, a exemplo do que tem sido feito no parque escolar. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que: 

- O empréstimo, no montante de 270 mil euros foi contraído para as obras da 

casa mortuária.  

- Dos 270 mil euros, neste momento, de acordo com a informação que foi 

disponibilizada em 7 de setembro, já só estão disponíveis 246 mil euros, porque, 

entretanto, já foi pago o projeto de arquitetura. 

-  Os 246 mil euros que estão disponíveis serão utilizados para o 

desenvolvimento dos trabalhos.  

- Se após a conclusão da obra sobrar algum valor, este nunca será utilizado para 

outro efeito que não a própria regularização do empréstimo, porque é uma obrigação 

do empréstimo.  

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que a casa mortuária de 

Peniche, a edificar pelo Município na Rua das Estelas, em Peniche, junto ao Cemitério 

Municipal, cuja obra tem o valor estimado de 378 000,00 euros, seja construída por 

administração direta, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho. 

 

10-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORD O DE REGULARIZAÇÃO 

DA DÍVIDA À RODOVIÁRIA DO TEJO ,  SA: 

 

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

usaram da palavra os senhores: 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Perguntou se o valor de cerca de cem mil euros corresponde ao período de 31 

de março de 2012 a setembro de 2012. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que tudo o que está na proposta se refere a faturas posteriores a 31 de 

março. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Perguntou se o valor que os alunos pagam se encontra cativo. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que dos valores que o Município recebe, das múltiplas receitas que tem, 

não há cabimentações, entram nos fundos que a Câmara Municipal vai gerindo no seu 

dia-a-dia. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Perguntou quem é que calculou o spread e qual é a entidade que regula o valor 

do spread. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que todas as condições foram propostas pela Rodoviária do Tejo e 

constam da minuta de contrato. 

Acrescentou que o juro que irá ser cobrado é mais vantajoso do que a cobrança 

de juros de mora pela não regularização. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que gostava de saber porque é que existe spread. 

  

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que foram condições que foram propostas pela Rodoviária do Tejo e que a 

Câmara Municipal aceitou por considerar que eram mais vantajosas do que as 

alternativas. 

 

Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Perguntou se o valor de 98.989,17 euros corresponde ao período de 15 de 

janeiro a 29 de junho e se existe a contribuição dos alunos para o pagamento dos 

transportes escolares. 

 

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

Disse que uma das dificuldades do pagamento é o facto do Município receber 

com muito atraso a comparticipação do Ministério da Educação. 

Acrescentou que o encargo do Município com transportes escolares ronda 150 

mil euros por ano. 

 

Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Perguntou se o valor que o Município recebe do Ministério da Educação cobre 

os 150 mil euros. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 
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Informou que os alunos do ensino obrigatório não pagam qualquer valor e que 

o Estado comparticipa com 37 mil euros por ano, pagos a treze meses, para os alunos do 

terceiro ciclo do ensino básico, porque os do segundo ciclo fazem parte da delegação de 

competências nas autarquias e vem já na transferência do Orçamento do Estado para o 

Município. 

 

Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Disse que se pode concluir que o Município tem um encargo anual de cerca de 

120 mil euros anuais em transportes escolares. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte votos a favor, dos membros 

da CDU, do PS e dos senhores António Salvador (PSD) e Anna Clara Rodrigues (PSD), e 

seis abstenções, dos restantes membros do PSD, aprovar o texto do acordo de 

regularização da dívida à empresa Rodoviária do Tejo, S.A., que aqui se dá por 

reproduzido e de que fica cópia anexa à presente minuta de ata. 

 

11-  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA TAXA DE DERRAMA P ARA 2013:  

 

Passando a assembleia à apreciação do décimo primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que: 

- Este ponto da ordem de trabalhos está diretamente ligado ao ponto seguinte. 

- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, recorrer ao PAEL, por um 

conjunto de razões que são do conhecimento de todos. 

- Para a elaboração do PAEL sistematizaram-se um conjunto de medidas, para 

se assegurar o reembolso do empréstimo.  

- Uma dessas medidas será o lançamento de uma derrama sobre as empresas 

que tendo uma faturação superior a 150 mil euros por ano tenham também uma 

situação de lucro. 

- Não serão aplicados valores a todas as empresas, apenas às empresas que 

também apresentam os respetivos lucros. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que: 

- Se está perante um cenário macroeconómico que é completamente diferente 

do que havia em 2007.  

- Não consegue ser tão otimista quanto à receita que se prevê alcançar. 
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- É do conhecimento público que todas as empresas atravessam grandes 

dificuldades, sendo que muitas delas não vislumbram, sequer, uma perspetiva de 

acesso ao crédito bancário.  

- A comparação não deve ser feita só olhando para o vizinho do lado, porque 

cada concelho é um território com singularidades próprias, e o concelho de Peniche 

também tem as suas.  

- Por algum motivo alguns executivos camarários anteriores não levaram a cabo 

o lançamento da Derrama, dado o contexto geográfico, o número de empresas que 

seriam tributáveis e o número de trabalhadores que existem nessas empresas.  

- Compreende a questão da diminuição de receitas que o Município tem vindo 

a sofrer, tal e qual como o Estado, fruto do cenário macroeconómico que existe. 

- A Câmara Municipal, relativamente a horas extraordinárias, fez uma previsão 

de despesa que ultrapassou. 

- Têm de ser vistos todos os comportamentos de todos os agentes que estão 

envolvidos nesta matéria e, por isso, o Grupo do PS não vai ser favorável ao lançamento 

de derrama e irá votar contra. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que: 

- Gostaria de saber se o executivo municipal tem mandato dos eleitores para 

aplicar o imposto da derrama. 

- Hoje, os eleitos da CDU estão a ser o alunos da Troika.  

- Já um velho ancião lhe dizia que “o comunismo é um género de oportunismo” 

e que aqui é a demonstração.  

- Ouve na televisão, todos os dias, “rasguem-se as ordens da Troika, não a mais 

impostos porque Portugal não consegue suportar com mais impostos” e o executivo 

não se direciona para aquilo de que se fala, que são as gorduras ou os tóxicos, palavras 

muito interessantes quando se está na oposição.  

- Há horas extraordinárias pagas pelo Município que parecem o camuflar de 

mais um salário, porque são sempre os mesmos a receber o mesmo montante mensal. 

- Peniche tem as sua próprias características, pelo que, quando se quer aplicar 

uma medida, não se deve estar sempre a olhar para os concelhos vizinhos.  

- Não lhe parece que o lançamento da derrama seja a medida mais correta. 

- O PAEL não elenca nenhuma medida de estabilização, apenas pretende 

aplicar receitas extraordinárias, em vez de demonstrar onde é que está a otimização da 

gestão. 

 

Sendo uma hora, o senhor João Gomes regressou à sala e voltou a participar na 

reunião. 
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Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 

Disse que: 

- Lançar uma derrama é uma medida antipática, no mínimo, mas que a questão 

é saber se existem alternativas. 

- Subscreve o esforço que tem sido feito no sentido de cortar gorduras. 

- Não sabe se existem alternativas ao lançamento da derrama e se é uma medida 

assim tão injusta, porque tem uma aplicação muito clara. 

- A derrama é um imposto para os ricos, pelo que nunca seria proposto pela 

Troika, porque a Troika propõe apenas impostos sobre o rendimento do trabalho. 

- O lançamento da derrama é um a medida ingrata, mas que a aceita face a uma 

conjuntura em que os sacrifícios têm de ser divididos. 

- A derrama é direcionado para as empresas que têm lucros. 

- Se há situações ilícitas no pagamento de horas extraordinárias, estas devem ser 

claramente denunciadas e não se pode ficar pelas insinuações.  

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que: 

- Não fez insinuações sobre as horas extraordinárias, apenas se limitou a ler o 

que os mapas referem. 

- Também aceitaria a derrama se o executivo lhe explicasse que não há outra 

alternativa. 

- Se lhe dissessem que foram tomadas algumas medidas para redução da 

despesa, mas que não são suficientes, aí sim, compreenderia a derrama. 

- O executivo entregou um mapa de equilíbrio para o pagamento da dívida em 

que aquilo que é trabalho da Câmara Municipal está não-mensurável. Isto é, não sabem 

quanto é que lhes devem nem têm capacidade de projetar qual é a percentagem que vão 

receber em 2013.  

- Viu, antes de ontem, uma carrinha a dirigir-se para uma manifestação, em 

Lisboa, por causa dos impostos, mas está a ver ser aqui criado um imposto por quem 

anda nessas carrinhas. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Disse que: 

- Há empresas em Peniche que devem pagar a derrama, porque têm a sede fora 

do concelho e deixam parte dos seus impostos noutros concelhos, como as grandes 

superfícies comerciais. 

- Se calhar, apenas duas mãos cheias de empresas irão pagar a derrama. 

- Porventura, seria mais correto que fossem as empresas que têm a sede fora do 

concelho mas operam dentro do concelho a pagar a derrama. 

- Corre-se o risco de haver empresas em Peniche que vão fazer a sua sede num 
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concelho vizinho que não tenha derrama. 

- Pelos valores que foram apresentados, 170 mil euros, era de repensar este tipo 

de situação. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que: 

- A situação do Município de Peniche é grave, graças, também, às diminuições 

bruscas e fortes ao nível das transferências. 

- Esta proposta insere-se dentro de um plano que visa fazer com que o 

Município tenha condições para garantir os pagamentos a fornecedores e que estão 

incluídos no PAEL.  

- Esta medida não incide sobre particulares nem sobre as empresas que estão 

em situação de desfavorecimento, mas sobre as empresas que geram lucros. 

- Com esta medida, por cada 100 euros de lucro, 1 euro será para contribuir 

para o Município de Peniche. 

 

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

Disse que: 

- Esta medida é o contrário do que a Troika tem preconizado. 

- A Troika tem preconizado um aumento dos impostos aos que já pagam e aos 

que sustentam o Estado. 

- Esta medida vem no seguimento de outras medidas que, em termos nacionais, 

são preconizadas pelo PCP, que é que quem pode pagar, como os bancos e as grandes 

cadeias de distribuição, que pague. 

- Não aprovar esta medida, numa situação de dificuldade, pode ser campanha 

eleitoral. 

- Está curioso em saber quais serão as empresas que irão pagar derrama ao 

Município de Peniche, mas está convencido que a esmagadora maioria serão dos 

sectores já referidos, que são os que podem pagar. 

 

Álvaro Amador (CDU): 

Disse que: 

- Este imposto lhe parece ser exatamente o contrário do que o senhor Carlos 

Santana disse, porque lhe parece uma “Taxa Robin dos Bosques”, uma vez que se vai 

retirar um bocadinho a quem tem, para ficar para o Município, ao contrário de todas as 

medidas da Troika. 

- As empresas afetadas pela derrama serão os bancos. 

- A Câmara Municipal tem reduzido bastante as despesas, como por exemplo 

em assessores e chefes de gabinete. 

- Desde o início do mandato da CDU no concelho de Peniche, o Estado 
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Português já tirou mais de 1 milhão de euros ao Município. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Solicitou que fosse esclarecido se a derrama é aplicada a empresas com um 

volume de negócios superior a 150 mil euros e não com um lucro tributável de 150 mil 

euros. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que a derrama será cobrada, cumulativamente, às empresas que faturem 

mais de 150 mil euros e tenham lucros, sendo pago um por cento sobre o valor do lucro. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Disse que há muitas empresas em Peniche, como barcos de pesca, que têm um 

volume de negócios superior a 150 mil euros, pelo que não serão só os bancos e as 

grandes superfícies a serem tributados. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que houve o cuidado de fazer um levantamento junto das associações 

para se saber, das centenas de empresas de pesca sediadas no concelho, quantas é que, 

atualmente, apresentam lucros, tendo-se constatado que são muito poucas ou 

nenhumas.  

 

Paulo Balau (PSD): 

Disse que a derrama é direcionada a um tecido que existe pouco em Peniche, 

que é o tecido empresarial, e que o Município deveria tomar medidas para incentivar a 

vinda de mais empresas para o concelho, porque o país tem cerca de 15 por cento de 

desemprego e o concelho de Peniche já passa dos 20 por cento, há muito tempo. 

Acrescentou que as medidas que estão a ser tomadas não atrairão mais 

empresas, pelo contrário, mandarão embora algumas que cá estão e o que contribuirá 

para que possa haver mais desemprego. 

Disse, ainda, que foi dito que o Estado, nas transferências para o Município, já 

retirou, desde 2010, mais de 1 milhão de euros. Acrescentou que a dívida do Município, 

nesse período, cresceu mais de 7 milhões de euros, o que quer dizer que há, 

politicamente, uma má gestão do Município. 

 

Anna Clara Rodrigues (PSD): 

Perguntou há quanto tempo não existe derrama no concelho de Peniche ou se 

alguma vez existiu. 

Disse que lhe parece que os dados que foram referenciados tiveram o ano de 

comparação de 2007, que foi um ano em que o nosso país não atravessava o período de 
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crise que está a atravessar agora, e perguntou se, relativamente ao ano de 2011, que é 

um ano em que já não se estava em muitas boas condições, foi feita uma comparação no 

número de empresas com sede em Peniche que tenham um volume de negócios 

superior a 150 mil euros e lucro tributável e se, nessa comparação, foi feita uma 

estimativa da quantidade de derrama que o Município poderá receber. 

Acrescentou que as empresas do concelho de Peniche a quem vai ser pedido 1 

por cento de derrama são sociedades, não são empresários em nome individual, porque 

os empresários em nome individual não fazem IRC e a derrama é calculada através do 

IRC. Frisou que são sociedades que tenham um volume de negócios superior a 150 mil 

euros e tenham lucro, pelo que não serão só os bancos ou as grandes superfícies 

comerciais, mal do concelho de Peniche se só tivesse essas sociedades com um volume 

de negócios superior a 150 mil euros e com lucro.  

 

José Amador (CDU): 

Relativamente à intervenção do senhor Carlos Santana, disse que a Câmara 

Municipal de Peniche é composta por quatro elementos da CDU, dois do PSD e um do 

PS e que a proposta de derrama foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, 

pelo que não é só o Partido Comunista Português a propor o lançamento desta derrama.  

Disse que já é altura de alguns começarem também a pagar a crise e não serem 

sempre os mesmos. 

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se algum dos municípios da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste não cobra derrama.  

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que: 

- Quando se pergunta se o Município de Peniche teve ou não derrama ou há 

quanto tempo é que teve, as situações são perfeitamente distintas antes de 2007 e depois 

de 2007. 

- Antes da Lei das Finanças Locais, aprovada em 2007, a derrama era de 10 por 

cento sobre a matéria coletável e, desde 2007, a derrama passou a ser 1,5 por cento sobre 

o lucro tributável. 

- A grande novidade de 2007 é que o facto de as empresas terem 

estabelecimentos noutros territórios, que não o da sua sede, determina o pagamento da 

derrama nesses territórios onde têm estabelecimentos.  

- Um exemplo muito simples era a Sonae, que tem sede em Matosinhos, e que, 

antes de 2007, a totalidade da derrama era paga ao Município de Matosinhos. A partir 

de 2007, é em função da massa salarial que tem nos sítios onde tem estabelecimentos 

que é determinada a distribuição da totalidade da derrama que a empresa tem a pagar 

aos diversos municípios. 

- Nos municípios onde as empresas têm estabelecimentos com pessoas, o facto 
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desses municípios não terem derrama faz com que essas empresas poupem a derrama 

que pagam na generalidade dos concelhos onde estão estabelecidos. 

- Dos municípios chamados de média e grande dimensão, conceito utilizado 

pela Associação de Técnicos de Contas para os municípios que têm mais de vinte mil 

habitantes, a quase totalidade tem derrama. 

- O sigilo bancário, neste momento, impede que os municípios tenham uma 

ideia de quantas empresas iriam pagar e quanto é que iriam pagar, por forma a estimar 

a utilidade, ou não, desta medida. 

- Neste momento, na zona Oeste, só os municípios de Cadaval, Peniche, Óbidos 

e Nazaré não têm derrama, mas há municípios que vão ser forçados lançar a derrama 

ou a aumentar a taxa. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com treze votos a favor, dos membros 

da CDU, nove votos contra, dos membros do PS e dos senhores Paulo Balau (PSD), 

Carlos Santana (PSD) e Anna Clara Rodrigues (PSD) e cinco abstenções, dos senhores 

Ademar Marques (PSD), Cristina Leitão (PSD), Vítor Marques (PSD), António Salvador 

(PSD) e Filipe Sales (PSD), aprovar o lançamento de uma derrama para o ano de 2013, 

de 1% (um por cento) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC), exceto para os sujeitos passivos com um 

volume de negócio no ano anterior que não ultrapasse 150 000,00 euros, para os quais é 

fixada uma taxa de 0% (zero por cento), nos termos e ao abrigo do artigo 14.º da Lei n.º 

2/2007. 

 

Foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

 

«Derrama – Declaração de Voto 

Os eleitos do PSD Peniche abaixo assinados abstém-se na votação da proposta da 

Câmara Municipal de introdução da Derrama, não obstante considerarem que se trata de uma 

opção errada e que vai penalizar os empresários do concelho, que são os únicos que têm feito 

alguma coisa para colocar Peniche numa rota de crescimento. A abstenção tem os seguintes 

fundamentos: 

•A proposta de introdução da derrama pela Câmara Municipal faz parte do Programa 

de Ajustamento anexo ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) ao qual a Câmara 

Municipal pretende aderir e que consideramos essencial para que os empresários de Peniche 

possam receber as dívidas em atraso. 

•A votação contra a derrama colocaria em causa a viabilidade do recurso ao PAEL. 

•Na Câmara Municipal os vereadores do PSD propuseram a redução em meio ponto 

percentual da taxa de derrama, de 1,5%, proposta inicial da Câmara, para 1%. 

Não obstante, os eleitos do PSD que se abstêm nesta votação salientam: 
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•Este é um passo extremamente negativo para um concelho em que as empresas estão a 

passar por muitas dificuldades e sobre as quais a Câmara lança um novo imposto. 

•Discordamos da opção veiculada por alguns membros da Assembleia Municipal da 

bancada da CDU no sentido de que ‘cabe aos ricos pagar a crise’, insinuando que os empresários 

têm de contribuir ainda mais: a crise em causa é a do descontrolo financeiro do Município e esse é 

resultado da má gestão da Câmara Municipal da CDU. 

•Os empresários do concelho são essenciais para colocar Peniche numa rota de 

crescimento e são os únicos que o têm feito. Se há emprego em Peniche é porque os empresários o 

criam e lançar novos impostos neste momento põe em risco os empregos existentes e a criação de 

novos. 

•Deverá ser feita uma avaliação do impacto desta medida em 2013 e a medida deverá ser 

substituída, na medida do possível, por cortes na despesa municipal.» 

 

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 :  

 

Passando a assembleia à apreciação do décimo segundo ponto da ordem de 

trabalhos, usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Sublinhou a importância do PAEL para a regularização da dívida do Município 

aos seus fornecedores, nomeadamente aos SMAS, tendo dito que: 

- Houve a impossibilidade do Município de Peniche, através dos seus serviços 

municipalizados, recorrer a verbas do QREN para continuar a infraestruturação que 

vinha a fazer, quer ao nível do abastecimento de água, quer ao nível do saneamento. 

- Será possível concretizarmos alguns investimentos, nomeadamente no que diz 

respeito ao abastecimento de água e do saneamento em todo o concelho, 

particularmente na freguesia de Ferrel. 

- Todos sabem da importância e da prioridade que está estabelecida para a 

freguesia de Ferrel. 

- Fica explicitamente assumido que, da parte dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, a prioridade nas suas intervenções, caso o empréstimo seja 

aprovado, passa pela freguesia de Ferrel. 

- As intervenções na freguesia de Ferrel, ao nível de água e saneamento, têm 

sido adiadas não por vontade do Município mas pela impossibilidade de obtenção de 

meios financeiros do QREN, por se considerar que o Município de Peniche já tem 

indicadores bastante favoráveis e, por isso, o excluía deste acesso direto.  

 

Filipe Sales (PSD): 
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Disse que: 

- A Câmara Municipal levou o Município para uma situação de abismo para a 

qual arrastou os seus fornecedores. 

- Fez uma breve pesquisa no Portal Autárquico e, segundo dados fornecidos 

pela DGAL, referentes ao segundo trimestre, em municípios com um número de 

habitantes semelhante ao de Peniche, o prazo médio de pagamentos são dois dias, em 

Anadia, vinte e três dias, em Odemira, e, em Peniche, são cento e noventa e nove dias. 

- O prazo médio de pagamentos leva a crer que houve alguns erros de gestão no 

Município de Peniche. 

- Seria salutar ouvir um pouco de humildade por parte da Câmara Municipal, 

assumindo alguns erros de gestão que possa ter protagonizado, coisa que nunca 

acontece. 

- O PAEL é uma coisa boa, porque tem uma taxa de juro convidativa e 

simpática, mas obriga à adoção de uma série de medidas, que foram propostas pela 

Câmara Municipal, e que são muito penosas, sobretudo para os munícipes da cidade. 

- Não houve a quantificação da atuação do lado da despesa. 

- Acha absolutamente inaceitável não ser de todo possível mensurar valores 

relativamente às rúbricas da despesa. 

- Tomando como exemplo a redução de, pelo menos, 5 por cento dos gastos 

com combustíveis, referida na medida 10 do PAF, seria interessante saber quantas 

viaturas de serviço existem no Município, quanto é que se gasta em gasóleo, quanto é 

que se gasta em gasolina e quanto é que é expectável que se venha a gastar tendo em 

conta as poupanças que se vão fazer. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que: 

- A Assembleia Municipal está perante a mais grave e mais séria decisão que lhe 

pedem para tomar desde o início do mandato, não apenas porque estão em causa 

compromissos para os próximos 14 anos, mas, sobretudo, porque se impõem exigências 

aos cidadãos do concelho que não deveriam ser necessárias.  

- A Câmara Municipal apresentou um plano de austeridade diretamente 

inspirado no plano de assistência financeira que o “Governo Sócrates” assinou com a 

Troika.  

- A Câmara Municipal está a pedir dinheiro emprestado porque tem mais 

dívidas do que as que consegue pagar.  

- O Governo irá assumir o papel da Troika, que empresta o dinheiro e exige 

garantias de que a Câmara Municipal terá dinheiro para pagar de volta e, por isso, 

trata-se de um verdadeiro plano de austeridade para Peniche.  

- A nível nacional, vê-se o Partido Comunista Português e a central sindical 

anexa a clamar contra a austeridade e a exigir cortes na despesa e, em Peniche, vê-se a 
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Câmara Municipal gerida pelo Partido Comunista Português a impor austeridade 

inteiramente pelo lado da receita, impondo sacrifícios às pessoas que já estão a passar 

por dificuldades. 

- Será lançado um novo imposto aos empresários, num momento em que as 

empresas já atravessam dificuldades, o que pode ser um fator para a redução da 

atividade, inclusivamente do próprio concelho como sede das empresas. 

- O PAEL é mais um empréstimo, como o do programa Pagar a Tempo e Horas, 

em que se adianta dinheiro para que logo atrás mais dinheiro seja gasto sem se 

acautelar a capacidade do pagamento.  

- No PAEL exige-se a quem deu provas de incapacidade de gestão que assuma 

as suas responsabilidades e que arranje forma de pagar o que pede emprestado.  

- Se trata de uma excelente oportunidade de sanear as contas do Município, de 

desbloquear a atividade que tem estado estrangulada pelas dívidas e de permitir que se 

faça o que é suposto: cuidar do bem-estar da população de Peniche.  

- Este pedido de empréstimo é o reconhecimento cabal de que o PSD tinha 

razão quando alertou para a má gestão que vinha a ocorrer na Câmara Municipal, que 

permitiu, a determinada altura, amontoar uma dívida global de mais de treze milhões 

de euros. 

- Não se pode dizer que o problema é do corte das transferências do Orçamento 

do Estado, porque antes de haver um corte já havia dívida e o auge dessa dívida 

atingiu-se antes dos cortes nas transferências.  

- Sessão após sessão da Assembleia Municipal, o PSD alertou para o problema 

do descontrole das contas do Município e para a necessidade de inversão da situação.  

- Orçamento após orçamento, o PSD foi alertando para a necessidade de se 

proceder a cortes efetivos na despesa e de não se ficar pelas declarações de intenções 

vagas e nunca concretizadas.  

- Ao longo dos tempos, o PSD foi ouvindo comparações com municípios piores, 

quando queria ter ouvido soluções, mas não as que agora são apresentadas.  

- Apenas se viu o valor das dívidas a fornecedores baixar quando o Governo 

obrigou o Município a gastar apenas e só o que tem para gastar e a pagar com os 

subsídios de férias e de natal, que reteve e reterá aos funcionários, as dívidas 

acumuladas ao longo de anos.  

- A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), diga o que disser a 

Associação Nacional de Municípios Portuguese, é um instrumento fundamental para 

moralizar e disciplinar o gasto de dinheiros públicos na administração.  

- Foi o gasto descontrolado e despudorado, em todos os níveis da administração 

e com responsáveis em todas as forças políticas, que levou o país onde está agora.  

- O gasto indisciplinado, típico de quem não se preocupa em pagar porque o 

dinheiro não é seu, ocorreu em muitos setores do Estado, ocorreu nas autarquias e 

ocorreu, também, no Município de Peniche, não apenas nos mandatos do atual 
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presidente da câmara, mas, não há dúvida, que se agravou muitíssimo ao longo dos 

últimos sete anos. 

- A LCPA é um travão necessário a quem não conseguiu travar sozinho, a quem 

gastou o que não tinha e não tinha previsão de ter, a quem geriu mal o dinheiro dos 

contribuintes.  

- A LCPA diz, essencialmente, que a administração pública pode gastar apenas 

aquilo que tem previsão de receber como receita, no futuro próximo, e não mais do que 

isso.  

- Todos sabiam que, para ser possível cumprir a LCPA no futuro, tinham de se 

resolver os erros do passado e a solução veio sobre a forma deste programa de apoio à 

economia local que o Governo propôs aos municípios, que pretende que os 

beneficiários sejam, efetivamente, os fornecedores que esperam, há largos meses, alguns 

há anos, para receber o seu dinheiro.  

- Conforme confessava, com entusiasmo incontido, o vereador Jorge Abrantes, 

na passada quinta-feira, este é um empréstimo com excelentes condições e com uma 

taxa de juro imbatível que o Município jamais alcançaria nos bancos. Mas isto tem um 

custo, e o custo é a austeridade que se vai abater sobre a vida das pessoas de Peniche. E 

é por isso que, não obstante as excelentes condições do empréstimo, o ideal seria não 

haver a necessidade de recorrer a ele, o ideal seria que a Câmara Municipal não tivesse 

acumulado as dívidas, que tivesse tomado a tempo as medidas de contenção para as 

quais o PSD foi apelando.  

- Como o senhor Filipe Sales já referiu, das medidas que são apresentadas à 

Assembleia Municipal, como parte integrante da candidatura ao programa, nenhuma 

das que dizem respeito à despesa está quantificada. 

- Contudo, do lado da receita, aparecem novas fontes, que vão pesar no bolso 

das pessoas do concelho, como o estacionamento pago, em relação ao qual tem algumas 

reservas, a introdução da derrama, que vai pesar sobre os empresários, muitos dos 

quais em dificuldades, e que reduz a atratividade do concelho.  

- A derrama irá acrescer ao que já existe, como a taxa de IMI perto do máximo e 

a água mais cara do distrito de Leiria, havendo, ainda, a possibilidade do aumento da 

taxa de resíduos e urbanos, embora não para este ano. 

- Era essencial que se soubesse onde estão os números no corte da despesa, 

onde estão as estimativas na recuperação dos créditos e onde estão as estimativas que 

só são possíveis, aparentemente, para a receita.  

- Independentemente de achar que algumas medidas do lado da receita se 

justificam, este é um mau programa de ajustamento financeiro anexo a um pedido de 

um bom empréstimo com excelentes condições.  

- O programa de ajustamento falha no essencial, porque deveria ser executado, 

essencialmente, com cortes na despesa e com a reorganização de alguns investimentos.  

- Aparentemente, a opção da Câmara Municipal foi de impor primeiro as 
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dificuldades às pessoas e aos empresários e depois preparar-se para corrigir algumas 

ineficiências, mas não se vê onde nem não se sabe em quanto.  

- A decisão de votar, em simultâneo, um bom empréstimo e um mau programa 

de ajustamento é difícil, no entanto, face à necessidade de resolução do problema dos 

fornecedores, face à necessidade de se evitar a estagnação do Município, julga ser um 

imperativo municipal que este empréstimo possa resolver o problema da dívida. 

- O PSD de Peniche fará o que puder para atenuar algumas das medidas na sua 

aprovação, em concreto no ataque ao lado da despesa e não ao da receita, como fez com 

a proposta de redução da taxa da derrama, que foi aprovada na Câmara Municipal, 

onde os senhores vereadores do PSD propuseram a redução da taxa de 1,5 para 1 por 

cento.  

- Gostaria de perceber como ficam outros compromissos que não estando 

faturados resultam de deliberações de subsídios a atribuir e de protocolos assinados pela 

Câmara Municipal, nomeadamente gostaria de saber como e quando é que a Câmara 

Municipal pretende pagar o que se deve ainda às freguesias e às associações do concelho.  

- Gostaria de saber, porque também faz parte do programa de ajustamento 

local, quais serão os critérios de gestão a adotar daqui por diante, não apenas no 

cumprimento da LCPA, que esse é incontornável, mas nas opções estratégicas que terão 

de ser feitas em relação a grandes investimentos.  

- Reconhece e agradece o esforço do Departamento Administrativo e Financeiro 

na preparação da candidatura em tão pouco espaço de tempo, dados os prazos curtos 

estipulados pelo Governo. 

 

João Gomes (PS): 

Disse que: 

- O atual executivo municipal, da CDU, não pode dizer que a responsabilidade 

da situação atual é de terceiros, porque a responsabilidade é sua. 

- Em 31 de dezembro de 2005, a dívida corrente era de 3 milhões de euros.  

- Em 31 de dezembro de 2006, a dívida corrente era de 3,2 milhões de euros.  

- Em 31 de dezembro de 2007, a dívida corrente era de 3,895 milhões de euros, 

tendo havido um ligeiro crescimento. 

- Em julho de 2008, houve um plano idêntico a este, com outras condições mas, 

no fundo, com o mesmo objetivo, tendo a Assembleia Municipal aprovado um 

empréstimo de 1,8 milhões de euros e o Município ficado com uma dívida a curto prazo 

no valor de 2 milhões de euros. 

- Em dezembro de 2008, seis meses depois, já tinha aumentado mais 1,2 milhões 

de euros, já estava novamente em 3,2 milhões de euros. 

- Em dezembro de 2009, passou para 5,852 milhões de euros. A dívida corrente, 

de 2008 para 2009, subiu 2,6 milhões de euros.  

- Em 31 de dezembro de 2010, passou para 6,59 milhões de euros.  
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- Em 31 de dezembro de 2011, passou para 6,47 milhões de euros, tendo havido 

uma ligeira redução.  

- Atualmente, setembro de 2012, a dívida corrente está em 5,9 milhões de euros, 

sendo a redução uma consequência das regras impostas pelo Governo.  

- Desde o empréstimo que foi efetuado em julho de 2008, do programa Pagar a 

Tempo e Horas, até ao presente, a dívida a fornecedores aumentou 4 milhões de euros.  

- Durante os períodos atrás referidos, todas as obras que foram feitas tiveram o 

apoio da Assembleia Municipal, através da aprovação de empréstimos bancários, pelo 

que os valores atrás referidos se referem a despesa corrente, não se referem a despesas 

efetuadas com obras.  

- Importa realçar que, desde que a CDU assumiu a presidência da Câmara 

Municipal, nunca foi paga uma fatura aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento (SMAS), o que originou a sua descapitalização.  

- Atualmente, o Município tem um serviço de dívida de cerca de 1 milhão de 

euros e vai passar a ter quase mais 30 por cento desse valor. 

- Registava com agrado o compromisso que o senhor Presidente da Câmara, há 

pouco, assumiu, ao dizer que as verbas resultantes do PAEL que irão para os SMAS 

serão aplicadas preferencialmente em Ferrel. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 

Manifestou o seu ceticismo relativamente ao facto dos SMAS irem realizar obras 

em Ferrel. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Perguntou se as medidas do PAF podem, de futuro, ser alteradas. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Acenou com a cabeça em sinal afirmativo. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que, pelos números apresentados pela Câmara Municipal, as receitas dos 

próximos quatro anos serão suficientes para pagar todo o empréstimo e perguntou se 

não se está a exigir muito aos munícipes.  

Referiu que continua a não compreender como é que se fazem as medidas do 

PAF e se utilizam valores com o pessoal. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Disse que se deveria arranjar dinheiro para o PAEL sem se recorrer ao 

lançamento da derrama, que se deveria cortar mais na despesa e evitar o aumento da 

receita, por representar uma maior carga fiscal para os munícipes.  
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Acrescentou que a CDU não pode andar a apregoar que em Lisboa não cortam 

na despesa e só aumentam os impostos e depois fazer o mesmo em Peniche, porque não 

corta na despesa. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 

Disse que: 

- As obras a realizar em Ferrel são um compromisso da Câmara Municipal. 

- Não considera que a gestão da CDU na Câmara Municipal tenha sido uma má 

gestão. 

- Os investimentos efetuados nos edifícios escolares não tiveram qualquer 

comparticipação. 

- As refeições e transportes escolares e as bolsas de estudos têm custos 

financeiros, suportados pelo Município. 

- O executivo está permanentemente focado na redução da despesa. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que: 

- Se o PAEL for aprovado na sua totalidade, a Câmara Municipal irá pagar, de 

imediato, 1,2 milhões de euros aos SMAS que, por sua vez, passarão a ter esse dinheiro 

para assegurar alguns investimentos que até agora não tinha conseguido assegurar, 

pelo facto de o QREN não ter dado prioridade aos investimentos do Município de 

Peniche em matéria de investimentos comparticipáveis.  

- Não vê no PAF medidas objetivas que sejam dirigidas aos munícipes, no 

sentido de eles estarem a ser penalizados para contribuírem para o plano. 

- Com exceção da derrama, que é dirigida a empresas e não é dirigida a 

munícipes, não vê nada nas medidas que esteja dirigido, diretamente, a munícipes, no 

que diz respeito a taxas e impostos.  

- Existem medidas de redução de despesa que estão mensuradas, 

nomeadamente a redução de despesas com pessoal, que passará de 6,8 milhões de euros 

para menos de 6 milhões.  

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que considera má gestão gastar o que não se tem e não pagar aos 

fornecedores. 

 

Vereador Jorge Abrantes (CDU): 

Disse que os planos já preveem a regularização de alguns compromissos que o 

Município tem, nomeadamente no que diz respeito ao PARES.  

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 
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a Assembleia Municipal, por maioria absoluta, com dezanove votos a favor, dos 

membros da CDU, do PSD, exceto os senhores Filipe Sales (PSD), Cristina Leitão (PSD) 

e Anna Clara Rodrigues (PSD), e do senhor Silvino João (PS), e oito abstenções, dos 

membros do PS, exceto o senhor Silvino João (PS), e dos senhores Filipe Sales (PSD), 

Cristina Leitão (PSD) e Anna Clara Rodrigues (PSD), deliberou aprovar o pedido de 

adesão do Município de Peniche ao Programa de Apoio à Economia Local, conforme 

previsto na Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, nos seguintes termos: 

1) Autorizar a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 

limite máximo de 3 321 703,26 € (três milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e 

três euros e vinte e seis cêntimos), pelo prazo de 14 (catorze) anos, sem período de 

carência, com pagamentos semestrais, amortizações de capital constantes, com 

prestações variáveis, com uma taxa de juro 2,54% (dois vírgula cinquenta e quatro por 

cento) acrescida do spread de 0,15% (zero vírgula quinze por cento), conforme indicado 

pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

2) Aprovar o Plano de Ajustamento Financeiro para o Município de Peniche, 

que aqui se dá por reproduzido e de que ficou cópia anexa à minuta da presente ata. 

 

Foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

 

«PAEL – Declaração de Voto 

Os eleitos do PSD Peniche abaixo assinados votam a favor da proposta de adesão ao 

Programa de Apoio à Economia Local por considerarem que o se trata de um imperativo 

municipal que este empréstimo possa resolver o problema da dívida a fornecedores. Sublinham, 

contudo, diversos fatores que não podem passar incólumes nesta votação: 

•O pedido de empréstimo é o reconhecimento cabal da má gestão que vinha a ocorrer na 

Câmara Municipal, que permitiu amontoar uma dívida global de mais de 13 milhões de euros. O 

auge dessa dívida atingiu-se em 2009, antes dos cortes nas transferências, que a Câmara 

Municipal insiste em culpar pela dívida.  

•A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso é um instrumento fundamental 

para moralizar e disciplinar o gasto de dinheiros públicos na Administração. Foi o gasto 

descontrolado e despudorado, em todos os níveis da Administração e com responsáveis em todas 

as forças políticas, que levou o país a onde agora estamos. Esse gasto indisciplinado, típico de 

quem não se preocupa com pagar porque o dinheiro não é seu, ocorreu em muitos sectores do 

Estado. E ocorreu também nas autarquias e também na autarquia de Peniche – não foi apenas 

nos mandatos do Presidente António José Correia, mas não há dúvida que se agravou muitíssimo 

ao longo dos últimos 7 anos.  

•A dívida a fornecedores apenas baixou quando o Governo obrigou o Município a gastar 

apenas e só o que tem para gastar e a pagar, com os subsídios de férias e de Natal que reteve e 

reterá aos funcionários da Câmara, as dívidas acumuladas ao longo de anos. 

•O Governo propôs às autarquias este Programa de Apoio à Economia Local, que 
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pretende que os beneficiários sejam efetivamente os fornecedores que esperam há largos meses, 

alguns há anos, para receber o seu dinheiro. 

•Não obstante as excelentes condições do empréstimo, o ideal era não termos necessidade 

dele, o ideal seria que a Câmara não tivesse acumulado as dívidas, que tivesse tomado em tempo 

as medidas de contenção para as quais fomos apelando!  

•O PAEL vem acompanhado de um verdadeiro Plano de Austeridade para Peniche. Se 

no dia-a-dia e nos cartazes vemos o PCP a clamar contra a austeridade e a exigir cortes na 

despesa, aqui vemos a Câmara do PCP a impor austeridade inteiramente do lado da receita, 

impondo sacrifícios às pessoas que já estão a passar por muitas dificuldades; e impondo um novo 

imposto aos empresários, a derrama, que, num momento em que as empresas já atravessam 

dificuldades, pode ser um fator que reduz a atratividade do concelho como sede. 

•Mais grave do que isto é que, das medidas que nos apresentam como parte integrante 

da candidatura ao Programa, nenhuma que diga respeito a despesa está quantificada. Trata-se, 

em suma de um mau Programa de Ajustamento Financeiro anexo a um pedido de um 

empréstimo com excelentes condições. O Programa de Ajustamento falha no essencial: devia 

conseguir ser executado essencialmente com cortes na despesa e com uma reorientação nos 

investimentos, deixando o supérfluo para se concentrar no essencial. É essa a resposta à crise: 

fazer opções, escolhendo o essencial. 

O PAEL é, contudo, uma excelente oportunidade de sanear as contas do município, de 

desbloquear a atividade que está estrangulada pelas dívidas e de permitir que se faça o que é 

suposto: cuidar do bem-estar da população de Peniche. 

O PSD Peniche fará o que puder para atenuar algumas das medidas previstas no 

Programa quando na sua aprovação em concreto – para que precisamente se possa atacar do lado 

da despesa e menos do lado da receita.» 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 

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 presente ata, constatou-se a sua 

aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo três horas do dia três de outubro, o senhor Presidente da Mesa 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. 


