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A C T A D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A D O  M Ê S  D E F E V E R E I 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 5
D E F E V E R E I R O D E 2 0 1 1 :

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, no Auditório do
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos,
estando presentes os senhores Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Carlos Alberto Lourenço de
Almeida (CDU), respectivamente Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, os senhores
Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), Raul Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano
Serrano Sabino (CDU), António Filipe Monteiro Vitória (CDU), Silvino Doirado Conceição
João (PS), respectivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda, Conceição, São
Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, o senhor Afonso Costa Clara (PSD), Secretário da Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia, 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 (PSD), Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa
(CDU), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), João Manuel
Jesus Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), José António Leitão da Silva
(PSD), Natália Susana Colaço Rocha (PS), Ademar Vala Marques (PSD), Arminda Glória Félix
Martins Brás (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU) e Rui Pedro Maia
dos Santos (PSD) reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de
trabalhos:

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

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

2. Apreciação e votação do Projecto de Lei n.º 452/XI, o qual prevê a elevação
da povoação de Ferrel à categoria de vila;

3. Apreciação e votação da deliberação camarária de 11 de Janeiro de 2011,
relativa à desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, sita na Rua do Moinho,
em Casais de Mestre Mendo.

Não compareceram à reunião os senhores Rogério Manuel Dias Cação e José Joaquim
Franco Antunes, tendo a Mesa informado que havia considerado as faltas justificadas, nos termos
da alínea j) do n.º 1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

O senhor Afonso Costa Clara encontrava-se a substituir o senhor presidente da Junta da
Freguesia de Atouguia da Baleia, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Os senhores Licínio Pereira e Rui Pedro Maia dos Santos encontravam-se a substituir os
senhores Sérgio Miguel Franco Martins Leandro e Anna Clara Leal Rodrigues, 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.

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Correia (CDU), o
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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),
Francisco Manuel Pinto da França Salvador (PSD) e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos
(PS).

COMPOSIÇÃO DA MESA :

Considerando que o Presidente da Assembleia, senhor Rogério Manuel Dias Cação, não
pôde participar na sessão, por muitos de saúde, a Mesa da Assembleia foi presidida pelo seu
Primeiro Secretário, senhor Américo de Araújo Gonçalves.

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes as actas n.os 8 e 9/2010, das reuniões realizadas nos dias 30 de
Setembro e 26 de Novembro de 2010, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por o
respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal.

Postas à discussão, não se registaram quaisquer intervenções.

Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, constataram-se os seguintes
resultados:

Acta n.º 8/2010 – Aprovada, por maioria, com vinte votos a favor e cinco abstenções,
dos senhores Afonso Clara, Ademar Marques, Carlos Santana, Vítor Marques e Anabela Dias.

Acta n.º 9/2010 – Aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor e duas
abstenções, dos senhores Afonso Clara e Anabela Dias.

b) EXPEDIENTE:

O senhor Presidente da Mesa em exercício deu conhecimento que o expediente, que
adiante se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por
ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um memorando dos
documentos recebidos:

1 - Ofício n.º 27/11, datado de 1 de Fevereiro de 2011, da Junta de Freguesia de
Conceição, dando conhecimento de ofício enviado ao senhor Ministro da Administração Interna,
relativo aos inconvenientes verificados durante as últimas eleições, consequência da
implementação do Cartão de Cidadão.

2 - Circular, datada de 11 de Fevereiro de 2011, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, remetendo o texto relativo ao segundo Memorando de Entendimento celebrado
entre o Governo e aquela Associação.

3 - Carta, datada de 17 de Fevereiro de 2011, do Grupo Parlamentar “Os Verdes”,
remetendo a intervenção da senhora Deputada Heloísa Apolónia aquando da discussão da
petição “Pela requalificação e modernização da infra-estrutura e pela introdução de um serviço
ferroviário de qualidade na linha do Oeste” e restante documentação relacionada com o mesmo
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assunto.
4 - Exemplar n.º 97 - Dezembro de 2010, do Jornal do STAL.
5 - Exemplares n.os 221, 222 e 223 – Dezembro de 2010, Janeiro de 2011 e Fevereiro

de 2011, do Boletim Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho
de Peniche.

6 - Exemplar n.º 263 – Fevereiro de 2011, do jornal Associação.

Não se registou qualquer intervenção.

c) MOÇÕES , VOTOS DE LOUVOR , CONGRATULAÇÃO , SAUDAÇÃO , PROTESTO OU
PESAR:

A Assembleia passou ao ponto em apreço, tendo usado da palavra o senhor Tiago
Gonçalves, do PS, que leu uma moção, subscrita pelos membros do Grupo do PS, cujo texto a
seguir se reproduz:

«MOÇÃO
Assunto: Reorganização Administrativa da Cidade de Peniche
Subscritores: Deputados Tiago Gonçalves (PS), Américo Gonçalves (PS), Anabela Dias

(PS), João Gomes (PS), Natália Rocha (PS) e Silvino João (PS).
O modelo de organização administrativa da Cidade de Peniche assenta na existência de

três freguesias. Tal modelo de governação do espaço territorial da sede do Concelho representa
uma tripartição da gestão das competências, recursos e meios das autarquias locais mais
próximas dos cidadãos.

Reconhecemos o esforço de muitos eleitos dessas autarquias que ao longo da história
produziram relevantes serviços às populações na procura de soluções para os seus anseios.

Todavia, perante o actual estado financeiro do país e depois de um conjunto de reformas
na organização da administração central do Estado, a discussão instala-se agora sobre a
actualidade e a modernidade da organização administrativa do país no que toca às freguesias e
aos concelhos. Sobre este assunto estão a ser conduzidos esforços, trabalhos de estudo e
discussão pública para encontrar um novo modelo de governação local, a começar pela própria
capital portuguesa, Lisboa, numa lógica que coloca a modernidade e a resposta aos anseios da
população num patamar superior ao da raiz histórica e inclusive do bairrismo que povoa algumas
das zonas mais antigas da capital.

Assim, considerando, a pertinência e actualidade da discussão desta matéria; a
existência na Cidade de Peniche de três freguesias urbanas; e o desenvolvimento de um ciclo de
conferências nacional sobre a reorganização administrativa, os deputados do Grupo Municipal
do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Peniche propõem que a Assembleia Municipal
de Peniche, em reunião realizada a 25 de Fevereiro de 2011, delibere promover uma sessão de
debate específico, nos termos do Artigo 26.º do Regimento, para abordagem da reorganização
administrativa no contexto da Cidade de Peniche, envolvendo especialistas, eleitos e a sociedade
civil, com o objectivo de contribuir para uma análise e ponderação participada e esclarecida da
matéria supracitada.

Paços do Município de Peniche, 25 de Fevereiro de 2011.» [Sic]
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Usaram da palavra os senhores:

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que a CDU não esperava uma moção com este teor e que estranha que a mesma se

refira apenas às três freguesias da Cidade e não às seis freguesias do Concelho, porque o
preocupa a forma como é gerida a zona rural e como funcionam as freguesias desta zona.

Tiago Gonçalves (PS):
Disse que o PS aceita alterar o texto da moção para que sejam consideradas as seis

freguesias do Concelho no debate a realizar.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a admissão da moção
acima transcrita, devendo a sessão de debate específico ser para abordagem da reorganização
administrativa no contexto do Concelho de Peniche e não apenas da Cidade de Peniche.

d) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA:

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra os
Senhores, adiante identificados:

Ademar Marques (PSD):
Disse já ter abordado a questão da reposição da legalidade, no sítio da Água Doce, em

Casais do Baleal, e que, na altura, teve a oportunidade de cumprimentar a Câmara, e dar os
parabéns pela iniciativa, porque acha que é importante repor a legalidade na nossa costa.
Acrescentou que aquando da referida intervenção, perguntou ao senhor Presidente da Câmara
qual era a evolução do processo. Em resposta, foi explicado que estava a decorrer uma série de
trâmites judiciais sobre o assunto. Considerando que já passou cerca de um ano e não vê grande
evolução. Perguntou o que é que aconteceu entretanto, nomeadamente se já há ordens de
demolição para cumprir ou não e, a haver, porque é que ainda não foram cumpridas.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Relativamente à reposição da legalidade, disse que foi feito já um trabalho muito

significativo de grande inventariação e de aclaramento sobre as questões dos usos. Foram feitas
notificações e houve a retirada de alguns materiais que não estavam autorizados a estar lá e a
recepção de algumas contestações remetidas pelos visados. Que, neste momento, houve uma
descontinuidade porque a jurista que estava a acompanhar o caso deixou de ter vínculo com o
Município. Entretanto, a nova jurista municipal já está a acompanhar o processo, segundo
informação que recebeu hoje da chefe da Divisão Administrativa, indo agora responder-se às
contestações. Acrescentou que o processo irá continuar, de forma segura, que poderão haver
ritmos diferentes para cada um dos casos, porque as situações são também diferentes, mas a
reposição da legalidade irá continuar.

Cristina Leitão (PSD):
Disse que o senhor Presidente da Câmara, em Dezembro, disse que a fiscalização já

estava a trabalhar na reposição da legalidade relativamente à questão das escolas de surf e
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perguntou se há alguma evolução sobre esse assunto.
Perguntou, também, se já está definida uma data para a sessão temática da Assembleia

Municipal sobre o planeamento urbano. Lembrou que não é a primeira vez que fala no assunto,
por pensar que se trata de um assunto importante.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Relativamente à questão das escolas de surf, disse que existem várias categorias de

escolas, existindo algumas que são completamente dissimuladas e que só através da internet, em
função de serviços que estão anunciados, é que é possível de intervir. Referiu que se a actuação
for feita só sobre aqueles que estão mais identificados, isso pode prejudicar a cobertura integral
do levantamento. Informou que foi feito um levantamento relativamente às situações que estão
em processo de regularização, concretamente com as questões associadas à licença para as
sessões de formação, através da Federação Portuguesa de Surf. Aditou que existe este primeiro
levantamento, mas que tem consciência de que há muitas situações paralelas, como o
arrendamento de habitação para alojamento de forma não legal. Deu ainda conhecimento de que
existem, neste momento, escolas de surf que estão a regularizar a sua situação e, portanto, é uma
matéria que o Município irá sempre acompanhando.

Relativamente às questões do planeamento, disse que o Município teve, há algum tempo
a esta parte, situações que de alguma maneira criaram problemas ao funcionamento do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU). Foram muitas situações que
fizeram com que a equipa deste departamento estivesse envolvida em situações diversas,
nomeadamente situações que têm a ver com questões de acompanhamento de processos por
força de situações de deficiências construtivas e com a inspecção realizada pela IGAL,
particularmente a execução do contraditório ao relatório da inspecção e a fundamentação para o
Ministério Público. Concluiu dizendo que, apesar de tudo, existe um trabalho feito quanto às
questões do planeamento e julga que se pode programar a sessão temática para o mês de Abril,
devendo os serviços do DPGU combinar com a Mesa a data oportuna.

Cristina Leitão (PSD):
Disse que, em relação à questão das escolas de surf, percebeu que o senhor Presidente

da Câmara estava a referir-se à legalização das actividades, mas que o que a preocupa mais são
os próprios edifícios, que deveriam estar, pelo menos, licenciados ao abrigo do alojamento local.
Julga que isso é que poderá não estar a ser feito e preocupa-a o facto de poder haver muitas
pessoas a dormirem no mesmo compartimento. Lembrou o que aconteceu em Caldas da Rainha,
onde um incêndio matou pessoas, e disse que não quer que aconteça o mesmo no Baleal, não
sendo depois a culpa de ninguém. Acha que é importante, não só o licenciamento das
actividades, mas o licenciamento dos edifícios como alojamento local.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que percebeu que a intervenção era também nesse domínio e que foi por isso que

referiu que há situações que estão a ser legalizadas, algumas com melhorias significativas.

José Amador (CDU):
Disse saber que a obra de recuperação do fosso da muralha está dentro dos prazos, mas

que gostaria de saber quando é que a nova ponte pedonal, situada junto ao baluarte da
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Misericórdia, poderá ser utilizada. Perguntou, ainda, o que é que se está a passar com a
construção da eclusa.

Perguntou, também, se a Câmara sabe se a EDP vai fazer algum investimento no
domínio da iluminação pública no Concelho.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Relativamente às questões da obra de recuperação do fosso da muralha, disse que

felizmente a mesma está a ser feita por uma grande e experimentada empresa, considerada uma
das cinco melhores empresas nacionais na área das obras marítimas, e, por isso, julga que todos
tenham percebido o andamento que a obra está a ter. Quanto à ponte pedonal, informou que
brevemente estará disponível para ser utilizada. No que diz respeito à eclusa, informou que foi
detectado, na zona da sua implantação, uma realidade geológica diversa da definida no perfil
geológico constante do projecto. Que, neste momento, segundo uma informação detalhada do
Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (IPTM), parceiro na obra, está a ser feito o
acompanhamento da situação pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pelo IPTM.
Acrescentou que, por certo, a situação vai ser resolvida, obviamente com um acréscimo
relativamente àquilo que inicialmente estava previsto, mas tudo será feito de acordo com as
normas da contratação pública.

Relativamente à questão sobre a EDP, disse que a empresa apresentou à Câmara
Municipal o seu plano de investimentos, existindo, neste momento, intervenções que estão
previstas em vários locais, nomeadamente, em Serra d’El-Rei, Casais de Mestre Mendo,
Coimbrã, Porto Lobos, Casais do Baleal, Consolação, Lugar da Estrada e na cidade de Peniche.
Informou que os Investimentos para 2011/2012, aqueles que já estão em curso, situam-se na
ordem dos duzentos e oitenta e oito mil euros e em projecto cerca de quinhentos e trinta e seis
mil euros, no conjunto de oitocentos e vinte e quatro mil euros para 2011/2012, sendo que, para
2013, está previsto um investimento de seiscentos e trinta mil euros. Que haverá,
periodicamente, a monitorização dos trabalhos para que o Município possa ir tendo
conhecimento dos desvios ou dos avanços da própria programação. Referiu que este
compromisso da EDP é extremamente forte do ponto de vista financeiro, e não dispensou o que
foi e o que tem sido a crítica e a pressão da Câmara relativamente às intervenções da EDP.
Acredita que este plano de investimento anunciado, e que quer monitorizar, pode contribuir para
uma melhoria, nomeadamente nos pontos mais fracos da rede eléctrica, que sofrem
consequências sempre que há algumas situações de temporal ou de tempo mais desfavorável.

Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD):
Disse que a obra da fonte gótica, na vila da Atouguia da Baleia, já começa a saturar.

Que, para além da imagem daquela fonte, há a questão do local, que, neste momento, como o
senhor Presidente da Câmara sabe, está a ser extremamente mal frequentada, é um foco de
problemas, há muita juventude a refugiar-se naquele local e não será, com certeza, por boas
razões. Acrescentou que é uma questão que se arrasta há já seis anos, já vem da junta anterior, e
as coisas não têm andado, tendo a Junta de Freguesia se disponibilizado para ajudar na obra, para
se encarar de frente aquela situação. Disse que gostaria, sinceramente, que este fosse um assunto
que deixasse de estar parado do tempo. Frisou que para além da questão estética, que é de facto
degradante, neste momento há questões que considera ainda mais graves, como a frequência
daquela zona. Por isso, pensa que se deve encarar o problema de frente, para que, de uma vez por
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todas, se possa dar algum destino àquela situação.
Disse, também, querer suscitar alguma reflexão relativamente à questão do museu.

Primeiro, para saberem o que está previsto em termos de inauguração, por outro lado, a Junta de
Freguesia considera que há ali algumas questões que não foram agora consideradas, o que
lamenta profundamente. Referiu que existe um assunto que está, neste momento, a suscitar
alguma reacção negativa por parte de algumas pessoas na vila de Atouguia da Baleia, porque,
aquando do início da discussão da questão da transformação da igreja em museu, se sabia que
havia a intenção de fazer com que o transporte dos materiais para a Coopeniche fosse feito pelas
traseiras, não passasse pela frente da igreja. Informou que na opinião da Junta de Freguesia
deveria de se aproveitar esta obra para proceder ao estudo e à requalificação de toda aquela zona.
Acrescentou que, para além disso, há a questão de um terreno contíguo à igreja que a
Coopeniche está, de alguma forma, a ocupar, e que era importante que, nesta fase, antes de ser
inaugurado o museu, que fosse considerada e fosse desanexado esse terreno ou, pelo menos,
marcado, para que não hajam dúvidas relativamente a isso.

Disse que sabe que a Câmara tem como objectivo instalar um depósito de gás na zona
do Vale do Grou e perguntou qual o ponto de situação desse processo. Disse, ainda, que gostaria
de deixar uma palavra de algum desencanto pelo facto de a Junta de Freguesia não ter sido nem
consultada nem informada. Que soube da situação por “portas travessas”, quando um assunto
desta gravidade deveria ter sido posto à consideração da Junta de Freguesia ou, pelo menos, ter
sido informada dessa situação.

Referiu que já há algum tempo a Junta de Freguesia colocou à Câmara Municipal a
questão das esplanadas localizadas na área da Freguesia, porque há uma dúvida relativamente às
esplanadas que são licenciadas ou que não são licenciadas. Informou que há pessoas que
licenciam as esplanadas, dirigindo-se à Junta de Freguesia e licenciam a ocupação do espaço, e
há outras que não o fazem. Disse que é entendimento da Junta de Freguesia que tendo o
Município fiscais, estes poderiam e deveriam passar pelas esplanadas na área da Freguesia,
eventualmente do Concelho, para tomar conhecimento daquelas que estão licenciadas e das que
não estão, de forma a que todos tivessem que assumir o licenciamento da esplanada. Que não é
justo que uns, só porque são legalistas e porque entendem que devem andar correctos, paguem e
outros não paguem nada. Sugeriu que, de futuro, e já este ano, a Câmara tivesse a preocupação
de verificar as esplanadas que não estão licenciadas.

Ademar Marques (PSD):
Sobre o assunto do museu de Atouguia da Baleia, disse que acha importante que se

pense toda a envolvente do museu. Que ficou a saber que a Câmara Municipal renovou a
exploração do posto de abastecimento de combustíveis e que sempre pensou que estava prestes
acabar a concessão e que estaria a ser pensada uma nova localização. Que sempre achou, a esse
propósito, que, tal como aconteceu na cidade de Peniche, também esse posto de combustíveis
seria relocalizado, até porque, de acordo com o regulamento de construção e exploração de
postos de abastecimento, há uma regra que diz que a distância mínima entre as unidades de
abastecimento de gasolina ou gasóleo e um edifício que recebe público deverá ser de dez metros,
ora de um lado existe um café, do outro lado existe a Caixa Agrícola, não percebe como é que
pode ser legalizado ali. Solicitou que lhe fizessem chegar os dados do parecer técnico que levou
à aprovação do processo.
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Presidente da Câmara, António José Correia:
Sobre o licenciamento do posto de abastecimento de combustíveis, disse que o processo

foi aprovado em reunião de Câmara e que os aspectos que tinham a ver com as questões de
distância terão sido cumpridos, de acordo com a interpretação dos serviços do Município. Disse
que se Partido Social Democrata acha que não foram respeitados os aspectos legais poderá
consultar o respectivo processo. Acrescentou que quando a Câmara Municipal, no seu conjunto,
aprovou o licenciamento, fê-lo na consciência de que os serviços terão tido em linha de conta
todos os aspectos legais.

No que diz respeito ao Centro Interpretativo da Atouguia da Baleia (CIAB), disse que
existem alguns domínios que são motivo de orgulho. Que, durante um conjunto significativo de
anos, houve a afectação de recursos humanos à conservação e restauro das peças que farão parte
do espólio do CIAB, havendo, inclusive a colaboraram desses recursos com outras instituições,
concretamente com a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia. Deu conhecimento de
que é sua intenção que o CIAB possa abrir ao público durante o primeiro semestre do corrente
ano. Que, actualmente, se estão a tentar ultrapassar alguns problemas que surgiram, provocados
pela humidade do edifício, a preparar os arranjos exteriores e a tratar do processo para aquisição
dos equipamentos interiores. É sua intenção que logo que estes aspectos estejam ultrapassados, o
CIAB abra, não sendo conveniente que se aguarde pela resolução do problema dos acessos à
Coopeniche, por não se saber quando ficarão solucionados.

Disse que, a Câmara Municipal, no mandato anterior, em boa hora, porque permitiu que
se pudesse fazer esta obra, comprou uns terrenos que são confinantes com a igreja de São José e
onde foi instalado o novo edifício do CIAB. Que está previsto que o Município faça um
loteamento nesses terrenos que irá permitir a ligação viária da Rua do Celeiro à Rua da Graça,
passando a tardoz das instalações da Coopeniche. Contudo a concretização desse loteamento
implicará um investimento significativo ao nível das próprias infra-estruturas, e, apesar de ser
desejável, não há neste momento condições para o fazer.

Disse que o CIAB já tem um manancial de conteúdos muito significativo, resultado,
também, de um trabalho fortíssimo na área de conservação e restauro, e de um grande
investimento do Município em termos patrimoniais, que, seguramente, toda a Freguesia e o
Concelho irão considerar muito importante. Lamentou que não haja condições para fazer, para
já, outro acesso à Coopeniche, mas o CIAB irá abrir mesmo sem esse acesso. Acredita que,
durante o próximo ano, possam estar reunidas as condições para dar andamento ao loteamento,
lembrando, contudo, que todos sabem quais são as limitações financeiras com que se está a
trabalhar e que se trata de um investimento que a Câmara pretende concretizar com a alienação
dos próprios lotes, o que poderá depender das condições imobiliárias. Sobre o CIAB, terminou
dizendo que este vai ser um recurso extremamente importante do ponto de vista do Concelho e,
particularmente, para a Freguesia da Atouguia da Baleia.

Sobre a questão da fonte gótica, disse crer que existem duas dimensões sobre o assunto.
Uma tem a ver com as questões de segurança ou insegurança no espaço envolvente ao
monumento, por ser mal frequentado, como o senhor Afonso Clara referiu. Disse que essa é uma
matéria que a Câmara poderá renovar junto da própria Junta de Freguesia ou da Guarda Nacional
Republicana.

A outra matéria tem a ver com a fonte em si e a sua envolvente. Lembrou que foi feito
um trabalho de reabilitação do monumento, que classificou de muito interessante, e convidou
todos aqueles que queriam ir ver a fonte gótica, que vão à Atouguia da Baleia, para ver o que foi
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o trabalho feito, exclusivamente com recursos materiais e humanos do Município de Peniche.
Quanto ao arranjo paisagístico da zona envolvente, disse que carece de um investimento de
fundo, que rondará os duzentos e cinquenta, trezentos mil euros, existindo já uma rubrica aberta
no Orçamento Municipal para este ano e será analisado o que é susceptível de vir a ser feito e
quando, tendo em conta o que serão as múltiplas frentes de investimento que o Município tem.

Relativamente à unidade autónoma de gás, disse que é falso e não corresponde
minimamente à verdade que a Câmara tenha como objectivo instalar uma unidade autónoma de
gás. Lembrou que é matéria que não faz parte das competências da Câmara, que é uma
competência da iniciativa privada, neste caso da empresa Lusitâniagás, e que também não
compete aos órgãos do Município aprovar ou licenciar a instalação deste tipo de unidades, são
competências dos Ministérios do Ambiente e da Economia. Informou que a Lusitâniagás tem
procurado um local para instalar a unidade autónoma de gás, tendo encontrado uma localização e
concretizou o negócio, com um terreno que fica entre o Lugar da Estrada e Atouguia da Baleia.
Informou, ainda, que, neste momento, aquilo que sabe, é que a Lusitâniagás elaborou o
respectivo processo de licenciamento e enviou para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
tendo a Câmara recebido da APA, há dias, a informação das condicionantes da aprovação. Que o
que foi feito de imediato pela Câmara foi solicitar à Lusitâniagás o envio de uma cópia do
processo remetido à APA, que ainda se aguarda. Sobre este assunto, terminou frisando que a
Câmara Municipal não tem nem aprovou ou licenciou nenhuma unidade autónoma.

Sobre a questão levantada quanto às esplanadas localizadas na via pública, disse que,
relativamente às freguesias da zona rural do Concelho, é uma matéria que se encontra, na
globalidade, delegada pela Câmara Municipal em cada uma das Juntas de Freguesias, através dos
protocolos de delegação de competências celebrados. Disse estar disponível para que, em
conjunto, se possa balancear esta competência. Sugeriu a realização de uma reunião específica
do senhor Vice-Presidente, que tem o pelouro das freguesias, com as juntas de freguesias para
analisarem a questão das esplanadas, para se aferir até onde é que pode haver a cooperação do
Município e como é que se fará a repartição das receitas que estão associadas ao licenciamento.
Disse crer que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia terá os seus recursos para poder
verificar quem não licenciou as esplanadas, nem que seja por exclusão de partes, uma vez que
sabe quem é que as licenciou.

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU):
Disse querer dar a seguinte informação sobre a actividade do Conselho Consultivo da

Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte, na qualidade de elemento
eleito pela Assembleia Municipal:

- Que, entre outras actividades e reuniões, houve uma reunião com as juntas de
freguesia do Concelho, a fim de se trabalhar em conjunto e se recolher alguns contributos. Foram
também pedidos alguns contributos aos membros da Assembleia Municipal, tendo recebido
apenas uma resposta, que foi do senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse que as
preocupações que os senhores presidentes das juntas de freguesia comunicaram, além de
importantes, são graves e preocupantes.

- Que houve, ainda, uma reunião com os Bombeiros Voluntários, onde foi abordada a
questão do transporte de doentes para consultas externas.

Referiu que é preocupante a falta de médicos no Concelho, a marcação de consultas, as
listas de espera para consultas e o problema da acessibilidade no Centro de Saúde. Disse que
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existem no Concelho de Peniche cerca de sete mil e quinhentos utentes sem médico de família,
que Caldas da Rainha tem sete mil e cem, se for analisada a proporção do Concelho das Caldas
da Rainha para o Concelho de Peniche, poderá ser constatado o que se está a passar no nosso
Concelho a esse nível.

Carlos Santana (PSD):
Disse que por vezes é confrontado por munícipes, na rua, com certas perguntas a que

não consegue responder. Uma dessas perguntas é sobre o andamento da obra de construção do
futuro edifício da Biblioteca Municipal. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que fase
está a referida obra.

Perguntou, também, qual é o balanço que a Câmara Municipal faz da aplicabilidade do
Regulamento da Venda Ambulante do Município de Peniche (RVAMP), desde a sua entrada em
vigor até hoje.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que, no que diz respeito à obra de construção do futuro edifício da Biblioteca

Municipal, foi feita a contratação externa do serviço de elaboração de catorze projectos de
especialidades que, neste momento, estão já numa fase bastante avançada de elaboração, e,
dentro de relativamente pouco tempo, haverá condições para se lançar o concurso para a
conclusão da obra. Lembrou que, do ponto de vista financeiro, a obra está ao abrigo da
contratualização que existe no QREN, por via da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Quanto à questão da venda ambulante, disse que é de facto uma matéria que está ainda
por resolver, não o regulamento, porque esse está aprovado e em vigor, mas por causa da
definição da nova localização para os vendedores que se instalam na frente do Mercado
Municipal. Disse que esta é uma matéria a que o senhor Vice-Presidente vai dar o melhor
encaminhamento.

Carlos Santana (PSD):
Perguntou se o RVAMP está ou não a ser aplicado.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que o RVAMP está em vigor, mas que a zona do mercado é de excepção, não

sendo aí aplicado até ser encontrado um local para a nova implantação das pessoas que estão ali
a vender.

Carlos Santana (PSD):
Perguntou qual a relação entre fazer cumprir um regulamento, quanto à proibição de um

determinado acto, e a Câmara ter capacidade, ou não, de utilizar um espaço, pois, do seu ponto
de vista, uma coisa não intervém com a outra. Perguntou, ainda, se o senhor Presidente da
Câmara pode garantir que é só na zona do Mercado Municipal que o RVAMP não está a ser
aplicado ou é em todo o Concelho que não é aplicado.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou que o RVAMP está em vigor e que têm dado entrada nos serviços do

Município muitos pedidos para venda ambulante em diversas áreas do Concelho. Acrescentou
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que a análise aos pedidos e as respectivas decisões são feitas em função do que está estabelecido
no RVAMP.

Reconheceu que existe um problema relativamente à aplicação RVAMP junto ao
Mercado Municipal, mas que o Município, com a colaboração das juntas de freguesia da Cidade,
está a trabalhar para encontrar uma solução.

Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD):
Disse que na vila de Atouguia da Baleia existe um grupo significativo de pessoas a

venderem peixe de forma ambulante e que, lhe parece, que algumas dessas pessoas não estão
devidamente autorizadas. Lamentou que a fiscalização não funcione e considerou que é uma
situação injusta para as peixarias existentes na Vila, que pagam as rendas de casa, ou que
pagaram para ter o seu posto de venda fixo, onde as condições de higiene são muito mais
exigentes e muito mais rigorosas, relativamente à venda de peixe ambulante.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Solicitou aos serviços administrativos que prestam apoio à reunião que solicitem ao

DAF uma lista, que será remetida às juntas de freguesia, com indicação de todos vendedores
ambulantes que estão licenciados pelo Município, com indicação do nome, tipo de produtos que
podem vender e locais.

Disse que as entidades competentes para procederem à fiscalização estão definidas no
artigo 33.º do RVAMP e solicitou às juntas de freguesias que quando tiverem alguma suspeita de
que há vendedores ambulantes que, eventualmente, não estejam autorizados que contactem as
autoridades, no sentido destas poderem intervir.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que existem situações de abuso por parte de alguns vendedores ambulantes e é

necessário que todas as partes envolvidas, nomeadamente Município e Freguesias, possam
exercer o seu papel junto das pessoas em primeiro lugar, alertando-os para a necessidade de se
cumprirem as regras estabelecidas, se isso não funcionar deve comunicar-se aos agentes de
segurança, nomeadamente PSP e GNR.

Referiu que existe venda ambulante não autorizada por todo o Concelho e que nem
sempre existe a atitude das autoridades de dizerem “não pode fazer, se voltar a fazer, aplicamos
aquilo que são as coimas normais nestas circunstâncias”. Frisou que há muita gente a vender
ilegalmente sem que haja intervenção das autoridades. Acrescentou que sobre as autoridades não
quer manifestar a sua opinião, porque já fez, por escrito, tanto à PSP como à GNR, o relato de
situações concretas.

Presidente da Mesa em exercício, Américo Gonçalves:
Informou a Assembleia que nos termos regimentais a Câmara já esgotou o seu tempo de

intervenção neste ponto, contudo, como os grupos partidários ainda têm tempo disponível, os
membros da Assembleia Municipal podem continuar a colocar as suas questões, não obtendo,
contudo, a resposta da Câmara.

Cristina Leitão (PSD):
Lembrou que o senhor Presidente da Câmara disse que em Janeiro haveria novidades
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sobre a possível instalação de uma Pousada na Fortaleza de Peniche e perguntou qual é o ponto
da situação. Lamentou não poder obter uma resposta.

Presidente da Mesa em exercício, Américo Gonçalves:
Disse que o PSD poderá dispensar do seu tempo ao senhor Presidente da Câmara para

que ele possa responder.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Informou que tem uma reunião marcada com o Grupo Pestana, em Peniche, no dia 10

de Março, pelas 10h30.

Licínio Pereira (CDU):
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara esclarecimentos sobre o relatório da

inspecção realizada pela IGAL ao Município de Peniche e disse que também gostaria de obter
resposta.

Presidente da Mesa em exercício, Américo Gonçalves:
Disse que a CDU poderá dispensar do seu tempo ao senhor Presidente da Câmara para

que ele possa responder.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que tinha manifestado o seu desacordo pelas regras estabelecidas no Regimento

quanto aos tempos de intervenção, porque já sabia que isto iria acontecer, e não irá ceder tempo.

Presidente da Mesa em exercício, Américo Gonçalves (PS):
Disse que o Regimento foi aprovado pela Assembleia Municipal pelo que tem que ser

cumprido.

Tiago Gonçalves (PS):
Disse que nas Grandes Opções do Plano para 2009 constava que o relacionamento da

Câmara Municipal com a Assembleia Municipal ia continuar a pautar-se por uma boa
colaboração, mas que se for feita uma pesquisa nas actas da Assembleia Municipal de 2009 e
2010 não será encontrada uma só referência a qualquer acção inspectiva que tenha sido realizada
ao Município de Peniche. Acrescentou que a Câmara nunca sentiu necessidade de dizer à
Assembleia Municipal o que quer que seja sobre o assunto.

Disse que queria demonstrar a sua indignação e de todo o Grupo do Partido Socialista
pelo facto de ter havido uma acção inspectiva ao Município e um despacho do Secretário de
Estado competente, em Agosto do ano passado, e de só há poucos dias atrás é que os membros
da Assembleia Municipal, pelo menos aqueles que visitam os blogues, tiveram conhecimento.

Lembrou que uma das competências da Assembleia Municipal é conhecer e tomar
posição sobre os relatórios definidos, resultantes de acções tutelares ou de auditorias executadas
sobre actividade dos órgãos e serviços municipais. Disse que uma acção inspectiva ainda é uma
acção tutelar, pelo que gostava de perceber o que é que falhou neste assunto, e perguntou quando
é que a Câmara está a pensar, de facto, começar o bom relacionamento e a colaborar com
Assembleia Municipal.
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José Leitão (PSD):
Disse que presumia que o facto de estarem todos a colocar as suas questões significava

que o senhor Presidente da Câmara já não vai responder a mais nada, porque não tem tempo e
porque não lhe foi cedido tempo.

Disse que em relação a esta matéria, respeita perfeitamente a posição da CDU, de
entender que não se deve dar tempo porque o regulamento é para ser respeitado, que entende
essa posição mas não concorda com ela. Acrescentou que não concorda mas que isso não o irá
inibir de deixar as questões no ar, parece-lhe muito mais grave, até para quem detém o poder,
não poder responder às questões, ficando estas no ar, do que responder e informar correctamente
os órgãos competentes das matérias em causa. Disse que é uma questão que fica no ar e que o
PSD vai, também, respeitar o Regimento e se não há a possibilidade de ser cedido tempo no
cumprimento estrito do regimento, também, não irão ceder mais tempo.

Disse querer deixar uma nota de registo de muito agrado pela intervenção do senhor
Floriano Sabino sobre as suas preocupações na área da saúde. Acrescentou que estas
preocupações com a saúde são muito antigas, nomeadamente, sem querer recuar muito a outros
tempos, são desde o dia em que se iniciou o processo de destruição do Hospital de Peniche.
Lembrou que foi um assunto muito falado na Assembleia Municipal e na rua e afirmou que o
PSD não desiste de dizer que o Hospital de Peniche está num processo de destruição e de
desaparecimento. Frisou que concorda muito com a preocupação do senhor Floriano Sabino e
que ficou muito satisfeito por, finalmente, ouvir alguém com real preocupação na questão da
saúde em Peniche, para além do PSD.

Deixou o apelo para que todos façam um grande esforço no sentido de trazer à
Assembleia Municipal os reais responsáveis pela condução da política da saúde no Concelho de
Peniche para dizerem: 1. O que estão a fazer ao nosso hospital? 2. Que futuro tem a saúde em
Peniche? Frisou que é um apelo, não um desafio, um apelo que deixa em nome do PSD, para as
pessoas que ocupam determinados lugares nas áreas da saúde, porque lhe parece que isso é muito
importante. Pediu a todos para lutarem para que os responsáveis venham falar perante a
Assembleia Municipal.

Disse que o senhor Presidente da Câmara falou de que ia ser criado uma monitorização
sobre o desenvolvimento do investimento da EDP no Concelho e que uma grande parte da verba
que está prevista para investir é em projectos, mas que acredita que os projectos serão
executados num futuro relativamente próximo. Referiu que acha muito bem que a referida
monitorização seja efectuada e lembrou que, aquando do primeiro Campeonato Mundial de Surf,
sugeriu na Assembleia Municipal que fosse criado um observatório sobre os impactos e as
repercussões que estes investimentos, pois considera-os como bons investimentos, iriam ter no
Concelho. Acrescentou que, na altura, o senhor Presidente da Câmara lhe disse que essa era uma
matéria que estava a ser trabalhada, juntamente com a Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar, tendo ele concluído que o acompanhamento aos impactos que estava a ter no Concelho
este tipo de inventos já estava a ser feito. Disse que julga interessante, porque já houve dois
campeonatos e se aproxima o terceiro, que os resultados desse acompanhamento fossem presente
à Assembleia Municipal, para que os seus membros possam saber como é que as coisas estão a
correr.

Por último, referiu que iria reformular uma questão, uma vez que o senhor Presidente da
Câmara não vai ter tempo para responder, que tem a ver com a unidade autónoma de gás. Disse



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 25.02.2011  * Livro 21 * Fl. 14

ao senhor Presidente da Câmara que era evidente que o senhor Afonso Clara, com os seus mais
de vinte anos de vida autárquica, sabe bem que não é uma competência da Câmara fazer
unidades autónomas de gás e sabe que à Câmara compete determinados tipos de licenciamento e
de autorizações. Recordou que, não há muito tempo, houve um problema porque a Assembleia
Municipal tinha que aprovar, com um ritmo que adjectivou de estonteante, uma autorização por
causa desta unidade autónoma de gás. Aditou que o PSD e o PS, na altura, levaram a que esta
questão fosse por outro caminho e não foi aprovado, a seu ver agiram bem, porque pelos vistos
era desnecessário. Continuou dizendo que quase foram apelidados ou acusados de causadores de
hipotéticas crises no desenvolvimento económico do Concelho por não haver uma unidade
autónoma de gás. Admitiu não ter, talvez, percebido bem, mas parece-lhe ter assistido ao senhor
Presidente da Câmara a dizer que no fundo isto não é nada connosco, que é com uma agência, a
Agência Portuguesa de Ambiente.

Declarou ter alguma dificuldade em entender que não haja, pelo menos, um parecer da
Câmara para a aprovação deste tipo de projecto, até para não se correr o risco de começarem a
nascer mamarrachos no Concelho como cogumelos.

Solicitou aos serviços da Assembleia Municipal que fosse pedido à Câmara que envie a
legislação competente para aprovação da instalação das unidades autónomas de gás no concelho,
para ser distribuída pelo Grupo do PSD.

Tiago Gonçalves (PS):
Disse que o Grupo do PS também gostaria de ter aceso à documentação solicitada pelo

PSD.
Convidou o senhor Presidente da Câmara para, depois da sessão da Assembleia

Municipal, ir consigo ao parque de estacionamento central e tentarem cumprir a sinalização de
trânsito que lá está colocada. Disse que foi obrigado a fazer uma gincana para conseguir cumprir
a sinalização do parque, uma vez que há auto-caravanas lá “plantadas”. Acrescentou que há que,
de uma vez por todas, meter ordem no estacionamento deste tipo de veículos. Ressalvou não ter
nada contra os utilizadores ou quem pratica esse tipo de turismo, nem nenhuma posição contrária
a essas pessoas, antes pelo contrário, não se trata de uma questão de discriminação ou de um
ataque a esses turistas, mas antes, uma questão de organização de espaço público, sendo isso o
que lhe interessa. Frisou que se um espaço público estiver organizado o benefício será comum e
para todos.

Disse que gostaria de ter um comentário do senhor Presidente da Câmara sobre o facto
de a Ericeira ser a primeira reserva mundial de surf da Europa e de Peniche ter passado ao lado
mais uma vez. Disse que até daria do seu tempo para que o senhor Presidente da Câmara pudesse
fazer o comentário, mas o Regimento não lho permite. Referiu que o senhor Presidente da
Câmara gere quase o seu tempo, na Assembleia Municipal, como a dobrar a dívida do
Município, de sete para catorze milhões de euros e, portanto, nesse aspecto não lhe pode elogiar
a gestão do tempo nem da parte financeira.

Paulo Balau (PSD):
Desejou o rápido restabelecimento da saúde do Presidente da Assembleia, senhor

Rogério Cação.
Disse que enquanto durar a construção da nova ponte pedonal, situada junto ao baluarte

da Misericórdia, os peões têm que utilizar a ponte rodoviária, tendo esta um passeio muito
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estreito que não permite o cruzamento de dois peões sem que um deles utilize a faixa de
rodagem, o que pode originar um atropelamento. Sugeriu que se encontre uma solução para
evitar algum acidente no local. Informou que já colocou esta questão na Comissão Municipal de
Trânsito, mas que não quer deixar de a colocar também à Assembleia Municipal.

Relativamente ao facto da Ericeira ser a primeira reserva mundial de surf da Europa,
disse que é mais uma machadada na bandeira da capital da onda, que Peniche é a capital da onda
mas a “Meca” do surf é a Ericeira, e que gostava que o senhor Presidente da Câmara tivesse
tempo para fazer um comentário a este facto. Parece-lhe revelador de falta de trabalho o facto de
Peniche ser a capital da onda e ser a Ericeira a ser reconhecida como a “Meca” do surf, não
obstante reconhecer que Peniche tem ondas boas e o êxito do Rip Curl Pro Search.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Em relação à gestão do tempo nas sessões da Assembleia Municipal, disse que é um

tema que o incomoda, porque, quando viu escarrapachada a situação como foi aprovada,
entendeu que era para cortar a palavra à Câmara e ao seu Presidente. Referiu que o Presidente da
Câmara tem a sua forma de responder, exaustiva mas completa, que alguns não o gostam de
ouvir, como não gostam de o ouvir a si, mas quanto a isso têm que ter paciência. Manifestou
disponibilidade para que o senhor Presidente da Câmara utilize o tempo da CDU, mas só para
responder às perguntas que a CDU faz, e não vê inconveniente que os outros grupos façam o
mesmo.

Disse que parece que agora é uma satisfação, muito grande, quando os outros concelhos
conseguem mais alguma coisa em relação àquilo que são as bandeiras de Peniche. Que afinal, no
fundo, as duas últimas intervenções, sobre a Ericeira, são de satisfação, mais que não seja por
tirar o mérito à Câmara. Acrescentou que como se tira o mérito à Câmara, ou pretende-se tirar o
mérito à Câmara desta maneira, parece que toda a gente bate palmas, parece-lhe ridículo mas é
verdade.

Em relação à venda ambulante, disse que, tanto quanto se recorda, quando o RVAMP
prevê a passagem de cartões ou autorizações de venda ambulante é sempre pedido um parecer às
freguesias, neste caso em particular da venda do peixe em Atouguia da Baleia, parece-lhe que o
mais fácil é chamar a GNR a intervir, porque dificilmente entende que seja a fiscalização do
Município a actuar. Continuou dizendo que, como o senhor Vice-Presidente referiu, em Peniche,
por norma, não se intervém, sendo, no entanto, testemunha que às vezes a PSP intervém,
nomeadamente em relação à venda de peixe. Acrescentou que noutras situações, como a venda
em frente ao Mercado Municipal e na Rua António Conceição Bento, que considerou de
casamentos muito antigos e foras da lei consentidos, com documentos escritos que disse já ter
visto, salientando que não eram autorizações da Câmara, mas sim documentos para resolver o
assunto num determinado momento e que nunca se conseguiu resolver. Disse ter visto esses
documentos e ter uma fotocópia em seu poder.

Disse que a situação que está em frente ao mercado não é de fácil resolução para
ninguém, como não é de fácil resolução para ninguém o que existe há cerca de trinta anos junto à
Central, que não é fácil e é preciso ter boa ponderação.

Em relação à inspecção da IGAL, disse que deveria de ser tudo escarrapachado, que a
Câmara deveria de agarrar na informação que tem, neste e noutros assuntos, e pôr na internet.
Todos os processos que foram vistos, a forma como foram analisados, como já vinham
direccionados para serem auditados, quando é que foram aprovados pela Câmara e quando é que
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foram inspeccionados. Defendeu que, dentro da legalidade, deve ser mostrada toda a
documentação da inspecção.

Disse que a Câmara deve equacionar a feitura de um jornal municipal para informar o
que não tem sido informado, porque nem todas as pessoas têm acesso à internet.

Convidou o senhor José leitão a ler as actas da Assembleia Municipal, porque, em
relação à saúde, as preocupações do PSD são as mesmas da CDU.

Disse que a questão que se coloca é que o Município de Peniche e os seus órgãos não
têm sido respeitados e que o grave problema da saúde é esta estar a ser usada como arma de
arremesso político e partidário.

Referiu que o código contributivo foi alterado, sem os pescadores terem sido ouvidos,
mas têm de pagar a segurança social, mesmo sem terem trabalhado um único dia. Também
Peniche, no caso da saúde, não foi ouvido, mas como alguns pescadores que se sentiram
prejudicados pode intervir. Ressalvou que não está a sugerir que se faça uma manifestação para
se pedir uma reunião, mas parece-lhe que o assunto deve ser discutido de forma séria pela
Assembleia Municipal.

Disse que os presidentes dos órgãos do Município já fizeram as suas diligências, mas
que o Concelho de Peniche continua a ser completamente desrespeitado.

Terminou perguntando o que há a fazer? Que estratégias existem entre todos para
garantir o direito aos cuidados de saúde que Peniche merece? Como se vai discutir o assunto,
através de uma moção, de um documento de repúdio? Pediu sugestões e disse que a CDU
subscrevê-las-á.

José Leitão (PSD):
Disse que, em relação à questão da saúde, o senhor Henrique Bertino tem toda a razão,

que de maneira alguma lhe retira a razão na questão que faz. Lembrou que foi o PSD quem
apresentou a única proposta que está na mesa, mas que não está a ser cumprida, de que fosse
chamado à Assembleia Municipal o director do CHON. Repetiu que o senhor Henrique Bertino
tem toda a razão e que de facto há falta de propostas e que o PSD já fez uma, mas não está a ser
respeitada.

Sugeriu que a comissão que foi constituída para acompanhar as questões relacionadas
com o Hospital de Peniche, nomeadamente a manutenção do serviço de urgências, se reúna, para
desenvolver acções que forcem os responsáveis a dar conhecimento do destino que pretendem
para a saúde em Peniche. Disse que o PSD está tranquilo, que alertou e fez já a sua proposta e
espera que os outros façam o mesmo.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que o senhor José Leitão está equivocado, que houve uma comissão nomeada no

mandato passado, mas com o início de um novo mandato a comissão ficou extinta.
Recordou que a CDU subscreveu o pedido para que o responsável pelo CHON viesse à

Assembleia Municipal. Referiu que o PSD não apresenta nenhum documento, não sabe se é com
medo de ficar comprometido com a possibilidade de daqui a algum tempo poder vir a ser
Governo e depois a coisa complicar-se, ou se é outra coisa qualquer. Acha que a Assembleia
Municipal deve manifestar ao CHON, ao seu Conselho de Administração, a necessidade de se
deslocarem a Peniche para participar numa sessão da Assembleia Municipal, a fim de prestarem
esclarecimentos em relação a diversos aspectos do funcionamento do CHON.
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Presidente da Mesa em exercício, Américo Gonçalves (PS):
Disse ao senhor Henrique Bertino que a sua função, nesta sessão, é fazer cumprir o

Regimento e que o mesmo foi aprovado pelos eleitos no presente mandato da Assembleia.
Aconselhou-o a a ver os regimentos das assembleias municipais do país, nomeadamente o da
Assembleia Municipal de Lisboa, para verificar qual é o tempo destinado às intervenções da
Câmara.

Acrescentou que o problema, se calhar, é a Câmara não responder às questões que vão
sendo colocadas, o que obriga a que sejam repetidas de sessão para sessão. Recordou que os
grandes problemas que foram discutidos nesta sessão são problemas abordados em quase todas
as sessões. Pensa que a Assembleia Municipal deve fazer cumprir o Regimento e tem que haver
igualdade entre todos.

Disse que o senhor Presidente da Câmara poderá responder ao senhor Licínio Pereira,
visto que a bancada da CDU lhe concedeu do seu tempo.

Rui Santos (PSD):
Sobre a questão do hospital, disse que felizmente lhe parece que estão todos a acordar

para o problema e que todos estão agora no mesmo barco. Pediu ao senhor Presidente da Câmara
para mover a sua influência no sentido de trazer a uma sessão da Assembleia Municipal o senhor
Presidente do Conselho de Administração do CHON.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Retorquiu ao senhor Rui Santos que este ao dizer que estão todos acordar é o mesmo

que dizer que a bancada da CDU está a dormir. Convidou-o a ler as actas da Assembleia
Municipal para verificar que a CDU não despertou hoje para o problema da saúde.

Referiu que numa das últimas sessões da Assembleia Municipal, quando o senhor José
Leitão colocou esta questão, uma das coisas que ele próprio disse foi que quando fosse para ir
lutar seria um dos que estaria à frente. Lembrou que é da CDU e disse que essa coisa dos
comunistas e do grupo dos comunistas não o assusta. Frisou que é da CDU e que está
convictamente disponível para, quando houver necessidade de lutar pelos interesses do povo de
Peniche em relação à saúde e aos compromissos que existem, estará lá. Acrescentou que é uma
injustiça dizer-se que é só o PSD que está preocupado, porque toda a gente está preocupada com
esta situação.

Em relação à questão do Regimento disse que a partir de hoje é o senhor Carlos Santana
que impõe as regras nas sessões da Assembleia Municipal. Que não concorda que o PSD possa
dar o seu tempo ao senhor Presidente da Câmara, para dar resposta sobre os seus assuntos, e a
CDU não possa.

Disse querer vincar que tinha razão quando referiu que o objectivo era cortar a palavra
ao senhor Presidente da Câmara e que houve pessoas que não compreenderam isso.

Não é correcto que sabendo o que estipula o Regimento se coloquem as questões mais
pertinentes no fim, quando se sabe que o senhor Presidente da Câmara não pode responder e irão
ficar no ar. Que passarão para a comunicação social sem uma resposta, quando o correcto é
haver resposta para tudo. Frisou que no tempo da CDU é a CDU quem manda, não é o PSD ou
um membro do grupo do PSD que vem mandar no tempo da CDU e que o senhor Presidente da
Câmara tem autorização para utilizar o tempo da CDU para responder às questões que o grupo
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da CDU lhe coloca. Respondendo a um membro da Assembleia Municipal que disse que essa
prerrogativa não está no Regimento, perguntou como é que foi possível o grupo do PSD ter
permitido que o senhor Presidente da Câmara tenha respondido a senhora Cristina Leitão. Sobre
questões que começaram a ser entretanto levantadas sobre uma sua intervenção anterior,
clarificou que o que quis dizer foi que a CDU não deixa que seja utilizado o seu tempo para
respostas a questões colocadas por outros grupos.

Cristina Leitão (PSD):
Disse calcular que os senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara conheçam os

termos da governância e da participação activa nas questões da gestão territorial. Acrescentou
que a surpreende que, em relação à segunda fase da recuperação do fosso da muralha, o senhor
Presidente da Câmara tenha informado em reunião de Câmara que tinha dado orientações a uma
equipa técnica para elaborar um estudo. Que entende que se queira realmente avançar com o
estudo, mas, a seu ver, era pertinente que antes de se fazer um estudo o senhor Presidente da
Câmara dissesse à equipa técnica o que pretende para aquele local. Julga que é importante ouvir
as pessoas, saber o que é que elas querem para aquele local, e lembrou que não foram ouvidos os
partidos ou outras entidades nem as pessoas.

Frisou que a questão da governância e da participação activa é uma coisa muito actual,
que a terceira geração a elaborar planos os deve fazer de uma maneira diferente, relativamente às
anteriores. Acrescentou que, antigamente, os governos e os municípios decidiam o que era para
fazer e faziam-no, mas que agora se deve perguntar primeiro às pessoas o que é que estas
pretendem e depois trabalhar no assunto.

Concluiu dizendo que gostava que a segunda fase da obra de recuperação do fosso fosse
participada, que se ouvissem as pessoas, ressalvou que não se trata de discussão pública,
procedimento que eventualmente acontecerá depois. Pensa que será mais rápido e melhor se
todos estiverem de acordo com o que tem que ser feito ali, e facilitará a sua concretização.

José Amador (CDU):
Em resposta ao senhor Paulo Balau, sobre a questão do surf, leu uma parte de uma

notícia, publicada no jornal A Voz do Mar, a quando da visita a Peniche do senhor Cavaco Silva,
na qualidade de candidato à Presidência da República, que a seguir se transcreve, conforme foi
lida:

«Nesta deslocação ao Oeste, o candidato voltou a falar da importância estratégica da
economia do mar e elogiou o trabalho desenvolvido pela autarquia na aposta da valorização do
mar. Em declarações aos jornalistas, o candidato afirmou que, na cruzada a favor do
aproveitamento do mar, tem um grande aliado no Município de Peniche, com um plano
estratégico local para os assuntos do mar. Disse, acrescentando ainda, que a cidade das ondas
tem grandes potencialidades de economia marítima.

Cavaco Silva evidenciou o papel do poder local no reconhecimento da importância
estratégica marítima no desenvolvimento da região, dando como grande exemplo o surf, uma
modalidade que está a projectar o Concelho de Peniche a nível internacional. O tema da
economia do mar faz de resto parte do programa da sua candidatura, que destaca o imenso valor
tangível que o mar representa para o país e que não deve ser marginalizado. Na cidade de
Peniche, com o maior porto de pesca do país, Cavaco Silva reafirmou a importância deste sector
na economia do país…»
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Disse que da parte da oposição tudo serve para denegrir aquilo que tem sido feito em
Peniche em benefício do surf, mas que quem ganhou mais uma etapa do campeonato do mundo
de surf foi o Município de Peniche e não foi a Ericeira ou praia do Guincho, foi Peniche.
Acrescentou que esta verdade dói à oposição porque trás desenvolvimento para o Concelho
durante os dias do campeonato.

Paulo Balau (PSD):
Disse que não está contra a onda nem contra o que foi feito pelo surf, só estranha, e

frisou que foi a única coisa que disse, que os outros tenham regiões demarcadas, como se diz no
vinho, e Peniche não.

Tiago Gonçalves (PS):
Informou que os Deputados do PS à Assembleia da República, eleitos pelo distrito de

Leiria, tiveram, na última segunda-feira, reuniões com a Directora Executiva do ACES Oeste
Norte e com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte, por
também quererem saber o que se passa e qual o futuro das questões da saúde na região.

Lembrou que se está a aplicar um novo Regimento e que, por isso, acha que não se
deveria de entrar pelo azedume na troca de argumento. Disse que esperava um pouco mais de
consideração pelos elementos que tiveram o trabalho de elaborar o Regimento. Parece-lhe que se
existe um tempo global atribuído, esse tempo global tem que ser gerido, é essa a regra em quase
todo o tipo de assembleias do mundo.

Sugeriu que havendo questões que podem ser respondidas pelo senhor Presidente da
Câmara por escrito, que a resposta seja dada dessa forma. Lembrou que o Regimento permite
que sejam colocadas questões por escrito e permite, também, que elas sejam todas publicadas na
internet, no espaço da Assembleia Municipal, para que sejam públicas. Disse que não há
problema nenhum a respeito de publicidade, que ninguém vai ficar com a arma de arremesso
para poder dizer que o fulano não respondeu porque não quis, porque não teve tempo.

Disse que compreende hoje o senhor Américo Gonçalves e que, em nome do Grupo do
PS, deixa uma salvação ao Presidente da Mesa em exercício, dizendo-lhe que tem da parte do
grupo todo o reconhecimento pelo mérito do trabalho que fez.

Carlos Almeida (CDU):
Disse ser evidente que o Regimento não explica como é que os tempos devem ser

geridos, e que todos, uma vez ou outra, já ultrapassaram os tempos estipulados.
Referiu que em termos estatutários não há nada que dê o direito de cedência de tempos,

é uma questão de bom senso. Que quando a CDU, num comentário do senhor Henrique Bertino,
disse: “mas nós não queremos” é a sua opinião e pode mudar, quando entender.

Na sua opinião, como membro da mesa, uma vez que o Regimento não fala sobre essa
matéria e se não há entendimento entre as partes, deve votar-se a solução a adoptar.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Sugeriu que a Assembleia aprecie a questão dos tempos previstos no Regimento. Disse

que cada pergunta que é feita pode demorar algum tempo a responder, que o público presente e a
comunicação social também têm direito a ouvir as respostas. Lembrou que tem sido prática em
todos os mandatos disponibilizar o tempo necessário para que os presidentes de câmara tenham
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tempo de se explicar. Referiu que não gostava de se sentir cortado, porque, como já perceberam,
gosta de informar de forma detalhada e acha que é um bom princípio. Solicitou à Assembleia
Municipal que reflicta sobre o assunto porque também é parte integrante do colectivo.

Disse que, a 10 de Março de 2008, a Câmara Municipal foi informada, conforme pode
ser verificado em acta, sobre uma inspecção extraordinária que seria realizada pela IGAL.
Acrescentou que, a 12 de Janeiro de 2009, os técnicos do Município apresentaram, em reunião
de Câmara, o contraditório enviado para a IGAL. Informou que o relatório da IGAL foi enviado
para todos os membros da Câmara, que representam todas as forças políticas, por isso, a seu ver,
a informação foi transmitida. Reconheceu que a informação não tenha chegado à Assembleia
Municipal, a não ser através das actas da Câmara Municipal.

Informou, ainda, que na sequência do relatório da IGAL, foi feito o contraditório do
Município, estando, neste momento, à espera do desenvolvimento do processo. Referiu que o
relatório da IGAL está disponível na página da IGAL, na internet, e que será também
disponibilizado na página do Município, assim como todo o contraditório que foi produzido pelo
Município.

Disse que o assunto não foi muito divulgado porque entende que a IGAL não tem razão
e para que não sejam feitos juízos de valores, em praça pública, por uma coisa que os tribunais
irão ainda decidir. Acrescentou que a Câmara foi sendo sempre informada do processo e que não
se tentou sonegar informação.

Afirmou que todos podem ficar tranquilos, porque não existe nada que possa pôr em
causa a honestidade dos que passaram pela Câmara e dos que estão actualmente na Câmara.
Continuou dizendo que, quanto muito, aquilo que poderá acontecer é haver um entendimento
diferente relativamente à interpretação e à prática, que houve durante muitos anos, em todos os
mandatos, com o que tem a ver com a edificabilidade e intervenção no casco histórico da Cidade.

Disse, ainda, que um outro assunto abordado pela IGAL, e que considera mais
preocupante, é o do exercício da tutela da legalidade relativamente a oito construções erigidas
ilegalmente, nenhuma durante os seus mandatos, mas cabendo ao actual Presidente da Câmara a
ordem de demolição.

Em relação ao Centro Hospitalar do Oeste Norte, informou que seguiu um pedido de
reunião, por parte do senhor Presidente da Assembleia Municipal, não havendo ainda uma
resposta. Informou, ainda, que ele próprio irá ter uma reunião no CHON, no dia 3 de Março,
onde estarão os restantes presidentes de câmara do Oeste Norte. Assumiu o compromisso de
reiterar a necessidade de haver uma reunião com o senhor Presidente da Assembleia Municipal,
uma promessa feita que não foi cumprida, atitude que disse merecer a sua condenação, por não
ter havido respeito por parte do Presidente do CHON pela Assembleia Municipal Peniche na
pessoa do seu presidente.

Disse que ninguém falou no último campeonato do mundo de surf e de que se irá
realizar mais um em Peniche. Referiu que o campeonato do mundo de Outubro passado trouxe a
Peniche os quarenta e cinco melhores surfistas do mundo, enquanto no campeonato realizado na
Ericeira estiveram apenas dois desses surfistas.

Disse que esta reserva de surf, não querendo menosprezar o título, é uma iniciativa nova
e que tem uma valia relativa, que é importante e, como é evidente, Peniche tem algumas
condições, pelo que foi realizado um seminário, na semana passada, para eventualmente se
avaliar a apresentação de uma candidatura.

Informou que há um relatório do campeonato do ano de 2009 e a Escola Superior de
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Turismo e Tecnologia do Mar está a ultimar o relatório do ano de 2010, que será disponibilizado.
Disse à senhora Cristina Leitão que não podia estar mais de acordo com ela

relativamente à participação dos munícipes na definição do que se pretende para o espaço
envolvente ao fosso.

Ao senhor José Leitão disse que os investimentos da EDP estão em projecto, não é para
investir dinheiro na elaboração de projectos, parece-lhe que houve um equívoco.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

O senhor Presidente da Mesa em exercício deu a palavra aos cidadãos presentes que
manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do
n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que foram
solicitados e as respostas dadas:

Raul Correia, que perguntou onde é que no sítio do Município, na internet, pode
encontrar o processo relativo à casa que adquiriu com defeito construtivo, uma vez que o senhor
Presidente da Câmara disse, em 18 de Junho de 2009, que o mesmo seria lá colocado. Perguntou,
também, se existe algum desenvolvimento sobre a sua proposta de se atribuir o nome de
“Belmiro Alves” a uma rua.

António Pedro Pessoa, que sugeriu que sejam colocadas mais placas toponímicas nas
esquinas das ruas da Cidade.

Hugo Martins, que fez considerações sobre o funcionamento da Assembleia Municipal.
O senhor Presidente da Mesa em exercício informou o munícipe de que este período não tem
como finalidade a audição do público sobre as suas opiniões, mas antes permitir-lhe que coloque
questões concretas, no âmbito das atribuições do Município e competências dos seus órgãos, que
pretenda ver esclarecidas.

Adelino Ferreira, que pretendia também fazer considerações sobre o funcionamento da
Assembleia Municipal, tendo o senhor Presidente da Mesa em exercício repetido o que disse ao
anterior munícipe.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Informou o senhor Raul Correia de que existem processos que estão em segredo de

justiça e solicitou ao DAF que veja junto dos serviços jurídicos o que é publicável.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou o senhor Raul Correia que terá que se esperar pela criação de um novo

arruamento em Peniche para se poder atribuir o nome de “Belmiro Alves”.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Informou o senhor António Pedro Pessoa de que a Junta de Freguesia de Ajuda tem

colocado dezenas de placas toponímicas, que tem conhecimento que as outras duas juntas de
freguesia da Cidade têm feito o mesmo e admitiu que, nomeadamente em arruamentos muito
longos, falte placas em algumas esquinas, uma vez que as placas eram normalmente colocadas
no início e fim da rua, situação que tem vindo a ser alterada.
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

APRECIAÇÃO DA INFORMA ÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA , ACERCA
DA ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO , BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
MESMO:

Passando a assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, usaram
da palavra os senhores:

Vereador Jorge Abrantes:
Informou que o quadro resumo da primeira página inclui, na rubrica dos empréstimos a

médio e a longo prazo, a totalidade dos empréstimos que estão aprovados mas que ainda não
estão utilizados. Que é a primeira vez que estes dados estão a ser colocados na informação
financeira e que, por isso, não são comparáveis com a situação da última informação, que foi
produzida a 9 de Dezembro.

Clarificou que o valor de seis milhões e cinquenta e nove mil euros de empréstimos a
médio e longo prazo, que estão no início da informação do resumo, inclui a totalidade dos
empréstimos para as obras do CAR Surf e de recuperação do fosso da muralha, sendo que do
milhão e duzentos e sessenta e sete mil euros, que estão aí referenciados, apenas foram
utilizados, até à presente data, cento e oitenta e três mil euros, como se pode ver no mapa dos
empréstimos que foi referenciado. Frisou que o quadro incluiu a totalidade dos empréstimos a
utilizar, ou a expectativa que existe de utilizar até ao fim do ano, e que inclui por excesso um
milhão e oitenta e três mil euros, que se espera poder vir a utilizar, porque as obras estão em
curso, mas à data em que a informação foi produzida não está reflectida.

Disse que na rubrica de fornecedores há uma evolução positiva, tendo o valor total da
dívida a fornecedores aumentado relativamente à última informação, e explicou que este
aumento é consequência de, à data da informação, terem entrado facturas de grandes
fornecedores, como a Etermar, respeitantes a obras comparticipadas, pelo que não representa um
aumento dos encargos do Município mas reflecte a situação da facturação em determinado
momento.

Resumiu que o valor total da dívida, em 9 de Dezembro de 2010, era de treze milhões e
quinhentos e quarenta mil euros e, em 7 de Fevereiro de 2011, era catorze milhões de euros, mas
que este último valor inclui um milhão e oitenta e três mil euros de empréstimos que não estão
utilizados, pelo que o valor correcto da dívida, em 7 de Fevereiro, era de doze milhões e
novecentos mil euros.

João Gomes:
Disse ter constatado, pela situação financeira apresentada pela Câmara, que a dívida do

Município continua a aumentar. Referiu que, em 2006, quando a CDU ganhou as eleições, a
dívida do Município era de seis vírgula nove milhões de euros, e que, actualmente, essa dívida é
de catorze milhões de euros, considerando o empréstimo que será assumido até ao final do ano.
Frisou que a realidade não pode ser escondida, era seis vírgula nove milhões e neste momento
está em treze milhões de euros, se for descontado o tal milhão de euros, estando em catorze
milhões de euros no final do ano. Acrescentou, que em cinco anos, a CDU aumentou a dívida em
cem porcento, que, em cinco anos, a CDU endividou mais o Município do que todos os
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anteriores executivos juntos em trinta anos.
Disse que perante esta situação, que classificou de catastrófica, que se começa a viver

na conjuntura financeira do Município, até agora, não foram apresentadas quaisquer medidas
correctivas. Que se continua com a desculpa de que a culpa é dos outros, nomeadamente do
Governo e dos anteriores presidentes da Câmara, ou seja, é de todos, menos do actual executivo.
Sugeriu que já está na altura da CDU começar a assumir a responsabilidade desta situação,
porque o actual executivo está a gastar mais do que tem, o que tem gerado toda esta situação.

Disse que pela lista de dívidas a fornecedores se verifica que o Município deve três
vírgula quatro milhões euros de facturas relativas ao ano 2009, ou seja, está a dever a vários
fornecedores há mais de um ano e alguns meses, o que considera vergonhoso. Acusou a CDU de
estar a dar uma imagem do Município de ser uma entidade que não cumpre os seus
compromissos financeiros.

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara, quanto à comparação
entre Ericeira e Peniche, quando referiu que Peniche tinha quarenta e cinco e a Ericeira só tinha
dois, disse que a Ericeira tem um investimento de cinco milhões de euros de uma empresa ligada
ao surf e que Peniche, até agora, tem zero. Que em Peniche quem está a investir é o Município e
as empresas, até agora, não têm cá nenhum investimento.

Rui Santos (PSD):
Solicitou ao senhor Vereador Jorge Abrantes que envie, se for possível, os dados

referentes à execução do orçamento do ano passado, à data de trinta e um de Dezembro.
Disse que, pelos seus dados, desde a última sessão da Assembleia Municipal houve um

acréscimo de quinhentos mil euros na dívida a fornecedores, porque na altura o senhor Vereador
disse que a dívida estava um milhão de euros inflacionada, sobre o valor que foi apresentado de
sete milhões e trezentos mil euros, isso indica que houve um acréscimo de quase quinhentos mil
euros, relativamente a Dezembro.

Quanto ao valor dos doze milhões e novecentos mil euros, indicado pelo senhor
Vereador Jorge Abrantes, disse que, se em Dezembro a dívida era de treze milhões e quinhentos
mil euros, lhe custa a acreditar que se tenha reduzido seiscentos e qualquer coisa mil euros em
dois ou três meses. Perguntou onde é que houve essa redução de passivo.

Disse que é triste verificar que o Município deve tanto dinheiro em facturas de 2009 e
que julga demagógico dizer-se que quem as tem a haver não passa dificuldades neste momento.

Perguntou porque é que o Município deve cento e cinquenta mil euros à Comunidade
Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM), que passou para o top dez nestes últimos meses.

Disse que continua sem receber a informação escrita que o senhor Vereador lhe tinha
prometido sobre os dezassete milhões de euros, mas que, no entanto, verificou que o orçamento
previsto para este ano é pouco mais de trinta milhões de euros e que a execução, nesta data,
passado um mês e sete dias do início do ano, já vai nos quinze milhões. Perguntou se este valor
na execução orçamental tem alguma coisa a ver com os valores do ano passado.

Ademar Marques (PSD):
Relativamente aos empréstimos utilizados que ainda não tiveram concretização,

nomeadamente o contraído para a construção da casa mortuária de Peniche, perguntou porque é
que ainda não se começou a construção do referido equipamento. Referiu que, se para outras
obras percebe que não avancem porque não há dinheiro, para esta, uma vez que há dinheiro, não
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entendo porque não avança e sugeriu que a mesma se inicie rapidamente, porque é um
equipamento que faz muita falta à Cidade.

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que não há nada tão completamente falso como dizer-se que o executivo da CDU

dobrou as dívidas do Município. Referiu que o senhor João Gomes deve ter consciência de que a
CDU, no dia em que tomou posse, foi obrigada a contrair empréstimos para poder pagar as obras
que herdou do anterior executivo, e isso não estava contabilizado na dívida deixada. Lembrou
que foram quase dois milhões de euros de empréstimos para se poder fazer as obras que tinham
de ser feitas e, portanto, acha que é preciso ter descaramento para se dizer que a dívida era de
sete milhões, quando havia compromissos assumidos que não estavam reflectidos nesse valor.

Lembrou, ainda, que na sessão de Abril de 2006 da Assembleia Municipal foi presente
uma informação com o ponto da situação financeira do Município a cinco de Outubro de 2005,
para que fosse esclarecida a situação de dívida do Município à data da transição do anterior
executivo para o primeiro mandato da CDU. Que, na altura, se constatou que a dívida real
efectiva ultrapassava os nove milhões de euros, porque se incluiu os compromissos que estavam
assumidos, mas que ainda não tinham valorização, e as receitas que não estavam referenciadas e
que deveriam ser contabilizadas, porque havia valores a receber. Frisou que a dívida no início do
primeiro mandato da CDU não era de sete milhões de euros, mas sim um valor substancialmente
muito mais elevado, e que o valor actual da dívida não é de catorze milhões de euros, porque,
como já tinha explicado, houve uma forma diferente de se apresentar um número, e que esse
número, à luz das comparações que deveriam fazer, era inferior a treze milhões de euros.

Relativamente à dívida à Oeste CIM, disse que se trata da quotização e a parte do
Município nos projectos que a Oeste CIM desenvolve. Informou que teve uma reunião do
Concelho Executivo da Oeste CIM e que o valor da dívida do Município de Peniche está na
média relativamente aos outros municípios.

Disse que o total da dívida de facturação anterior a 2010 é de três milhões e
quatrocentos e setenta mil euros, deste valor, como pode ser verificado no quadro distribuído, um
milhão e sessenta e dois mil euros é para com os Serviços Municipalizados de Peniche e
seiscentos e oitenta e quatro mil euros é para com a Valorsul.

Disse que a quase totalidade destes três milhões e quatrocentos e setenta mil euros está
sujeita a acordos de liquidação com os respectivos fornecedores e que estão a ser regularizados.
Acrescentou que a dívida tem de estar referenciada, mas as empresas já receberam estes valores
e o Município está a pagar ao banco, mensalmente, as prestações correspondentes à liquidação
destes acordos, o que faz com que eles tenham de figurar aqui, porque funcionam como dívida,
mas os fornecedores já receberam esse dinheiro todo.

Referiu que há oito meses o Governo introduziu reduções nas transferências do
Orçamento de Estado para o Município, reduções essas que foram reforçadas a partir de Janeiro
deste ano, o que significou uma redução de centenas de milhares de euros nas receitas do
Município.

Por último, disse que no portal autárquico é possível ver, com detalhe, a situação de
todos os Municípios e constata-se que as receitas fiscais dos doze Municípios do Oeste, nos
últimos três anos (2007/2009), evoluíram negativamente duma maneira muito relevante,
chegando a quase vinte porcento para os doze Municípios, o que demonstra as crescentes
dificuldades que os Municípios, de uma forma transversal, têm para fazer face aos desafios que
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têm aumentado significativamente.

Rui Santos (PSD):
Solicitou ao senhor Vereador Jorge Abrantes que lhe envie os dados da execução

orçamental referentes ao final do ano passado. Disse que em 2009 houve um desfasamento entre
os compromissos assumidos e as receitas no valor de sete milhões de euros, em 2010 houve um
desfasamento de dez milhões de euros, pelo que existem dezassete milhões de euros que não
sabe onde param. Referiu que já por várias vezes colocou esta pergunta ao Senhor Vereador
Jorge Abrantes, mas que este ainda não lhe conseguiu responder. Questionou se estes valores
transitam de uns anos para os outros e se é por esse motivo que existem quinze milhões de euros,
à data de hoje, executados.

João Gomes (PS):
Referiu que o senhor Vereador Jorge Abrantes disse que ele não tinha percebido nada

do que o Vereador havia dito anteriormente. Esclareceu que percebeu perfeitamente, mas que,
mesmo descontando um milhão de euros, continua a haver treze milhões de euros em dívida
neste momento e com os compromissos que tem assumidos durante este ano são catorze milhões.

Ainda relativamente à intervenção do senhor Vereador Jorge Abrantes, parece-lhe que
foi dito que os empréstimos são do PS as obras são da CDU. Disse que a realidade é que se a
CDU não tivesse contraído o empréstimo no âmbito do programa Pagar a Tempo e Horas, a
dívida neste momento a fornecedores era de oito vírgula cinco milhões de euros, e isso, a seu
ver, é uma realidade incontestável. Lembrou que a dívida a fornecedores em 2005 era de três
vírgula cinco milhões de euros, não podendo o senhor Vereador Jorge Abrantes contestar esse
facto. Referiu, ainda, que os dados por si referidos resultam dos relatórios que a CDU
apresentou, frisando que não inventou nada.

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que a resposta é muito simples, que o empréstimo, como explicou na última

sessão, foi utilizado porque estava a acabar o período de utilização, mas que o dinheiro não foi
utilizado, está cativo para ser utilizado na construção da casa mortuária.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que os edis da CDU no executivo também consideram a casa mortuária como um

equipamento muito necessário e um projecto prioritário e, por isso, estão a trabalhar com afinco
no sentido de o concretizar o mais rapidamente possível, utilizando o procedimento adequado.

Referiu que ninguém falou ainda no que, a seu ver, é o facto do dia: a publicação em
Diário da República do processo tendente ao desenvolvimento do projecto do Centro Educativo
da Atouguia da Baleia, que é o projecto prioritário da Câmara neste momento, de acordo com o
estabelecido nas grandes opções do plano.

Tiago Gonçalves (PS):
Disse que o senhor Vereador Jorge Abrantes, enquanto estava na oposição, não votava

favoravelmente os orçamentos porque eram todos empolados, mas que desde que passou a ter
funções executivas deixou de achar esse empolamento importante, não só achou que já não era
importante como ainda foi empolar mais. Referiu que estas mudanças de posição é que são o
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cúmulo do descaramento e não a intervenção do seu colega de bancada. Disse, ainda, que não
faltou descaramento ao senhor Vereador Jorge Abrantes quando, no mandato anterior, disse que
o PS, quando esteve na presidência da Câmara, tinha ultrapassado os limites de endividamento,
quando já tinha respondido por escrito a dizer que isso não era verdade.

Lembrou que em Novembro de 2005, no início do mandato anterior, foi feita uma
informação financeira que dizia que a dívida era de dez milhões de euros e que, em Dezembro, já
eram só seis milhões de euros.

Paulo Balau (PSD):
Frisou que o senhor Vereador Jorge Abrantes disse que é uma evolução positiva dever

mais a fornecedores.
Disse que, relativamente à questão das dívidas, os catorze milhões de euros não são

catorze, são treze, mas que no fim do ano serão catorze. Que os dois milhões de euros de
empréstimos aprovados logo a seguir à tomada de posse, por obras que estavam aprovadas e que
careciam de empréstimo, subtraídos aos treze milhões de euros, dá um resultado onze milhões de
euros. Referiu que, em matemática simples, de sete para onze vão quatro.

Reconheceu que é notório que existe uma redução nas verbas transferidas do Orçamento
do Estado, mas lembrou que as comparticipações do QREN aumentaram, o que vai colmatar
alguma parte dessa redução. Acrescentou que isso não interessa à Câmara dizer.

Disse que normalmente as obras não são executas por falta de dinheiro, mas que no caso
da casa mortuária o dinheiro existe e está depositado nas contas do Município, não podendo ser
utilizado para outro fim, e por isso não entende porque é que a obra não avança.

José Amador (CDU):
Disse que os números apresentados o preocupam e que a situação não é fácil com os

agravamentos que o Governo tem feito às autarquias, com cortes a “torto e a direito”. Referiu
que o documento entregue pela Câmara diz que a dívida ultrapassa os dez milhões de euros.

Referiu que há dívidas que podiam ser evitadas, que há cortes que podiam ser feitos.
Disse que o senhor Tiago Gonçalves falou da questão da saúde e que é seu dever dizer que esta
“trapalhada” que o Governo do Partido Socialista armou com a Câmara de Peniche, e com as
Câmara todas a nível nacional, levou a que se gastassem uns milhares de euros
desnecessariamente.

Disse que o Município de Peniche não é dos que está pior. Deu o exemplo do Município
de Alenquer, que julga ser governado pelo Partido Socialista, que reuniu a Assembleia Municipal
extraordinariamente e de urgência para poder pagar as dívidas a fornecedores. Referiu que leu
num jornal que um terço dos municípios portugueses está com as contas desequilibradas e que
cinquenta enfrentam o risco de falência, não tendo encontrado Peniche entre esses cinquenta.

Carlos Santana (PSD):
Disse que o senhor Vereador Jorge Abrantes referiu que fez acordos e que, por isso,

existem dívidas referidas na listagem que já estão pagas aos fornecedores.
Afirmou que a informação prestada pelo senhor Vereador Jorge Abrantes é falsa,

porque a listagem tem sete páginas de fornecedores credores e desses apenas dezassete
fornecedores é que têm a etiqueta factoring.

Disse que todos sabem que os fornecedores batem à porta da Câmara para receberem o



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 25.02.2011  * Livro 21 * Fl. 27

valor do que forneceram. Perguntou porque é que foram pedir ao senhor que vende tintas para
fornecer cimento.

Disse que valorizava se o Município tivesse este valor de dívida mas também tivesse
progresso. Afirmou que Peniche não tem progresso, que implica obra e desenvolvimento, por
muito que se olhe em volta não se vê nada. Acrescentou que se vê um parque com relva, uma
biblioteca a degradar-se e o Campo da República no estado em que está, foi a obra que fizeram.
Pediu que lhe indiquem uma obra imponente. Disse que a informação sobre a actividade do
Município apenas refere ruazinhas, um buraquinho do alcatrão que taparam, um passeio que
fizeram.

Disse que existem países que apostaram na ideologia defendida pela CDU e que “estão
de tanga” e que o Município e o Concelho de Peniche também vão “ficar de tanga”.

Classificou de vergonhosa a dívida aos membros da Assembleia Municipal, que não
consta da lista entregue. Espera que os membros da Câmara com funções executivas também não
recebam o seu ordenado ao fim do mês, à semelhança dos membros da Assembleia Municipal,
que não recebem as senhas de presença.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que a história do cimento “já cheira mal”. Que já foi esclarecido que o senhor

José Manuel tinha dificuldade em cumprir os formulários, o que é exigido para fazer o concurso,
porque o que acontece é que diziam que as coisas iriam ser mais simples mas complicaram-se.

Disse que, ainda hoje, esteve a falar com um empresário de Peniche que se lamentou de
coisas que a actual oposição tem defendido para Peniche e os efeitos nocivos que têm resultado
de algumas medidas que foram tomadas no passado.

Referiu que, na Assembleia, várias vezes, se acusou que não se investe e perguntou o
porquê de não se investir. Acrescentou que a maior parte dos membros da bancada da CDU são
os filhos dos pobrezinhos, portanto os filhos dos ricos que invistam.

Disse que a questão das senhas de presença dos membros da Assembleia é ridícula. Fez
a proposta de só se pagarem as senhas quando se pagar a todos os fornecedores.

Em relação à casa mortuária e à biblioteca, disse que acredita que todos os executivos
gostariam que os processos fossem todos rápidos. Acha que o tempo que a realização de
projectos e estudos demora é um drama que todos os autarcas, de qualquer um dos partidos que
passaram pela Câmara, e pela maior parte das Câmaras do país, vivem, havendo estudos que por
vezes são pagos e depois já não servem, porque saiu nova legislação. Que a biblioteca foi um
azar, e o azar não foi desta Câmara, foi do Município e dos Munícipes, foi um concurso público
que houve, uma determinada empresa que concorreu e que faliu e todo o processo teve que ser
reformulado. Acrescentou que ninguém tem mais vontade de construir a biblioteca do que o
senhor Vice-presidente da Câmara, responsável pelo Pelouro das Obras Municipais, pois todos
sabem que ele gosta de exibir as obras que faz.

Referiu que alguns membros da Assembleia Municipal dizem que “só se fez o
passeiozinho, só fez o cantinho” e não há grandes obras. Perguntou como é que se podem fazer
grandes obras se se está com uma política de contenção.

Disse que não vale a pena os do passado estarem a fazer um ajuste com o presente com
a questão da dívida. A Assembleia Municipal tem que ter um papel interventivo no sentido de
criar condições para que a dívida do Município efectivamente diminua. Sugeriu que se façam
propostas estruturais nesse sentido. Afirmou que a Câmara já tomou medidas de contenção, mas
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que a Assembleia Municipal nunca se interessou por perguntar sobre essas medidas.
Disse que nunca foi feito o balanço da redução das receitas próprias do Município. Que

quando se vai ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística se vê que não há clientes
na sala de atendimento como se via antes.

Lembrou que os investimentos do Município comparticipados pelo QREN obrigam a
que o Município disponha da percentagem que lhe cabe, porque se trata de uma comparticipação
e não de um pagamento total a fundo perdido.

Sendo uma hora do dia vinte e seis de Fevereiro, a Assembleia deliberou, por
unanimidade, nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do Regimento, não interromper a presente
sessão.

Licínio Pereira (CDU):
Disse que após ouvir as intervenções precedentes concluiu que está perante política pura

e dura, independentemente das questões orçamentais, e que aqui, mais uma vez, temos o bloco
central no seu esplendor.

Perguntou ao PS e ao PSD se não têm culpa em nada do que se passou.
Fez uma citação de Guerra Junqueiro, que a seguir se transcreve, conforme foi dita:
«Dois partidos sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, vivendo ambos do

mesmo utilitarismo céptico e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos actos, iguais como
duas metades do mesmo zero, e não se malgando nem se fundido, apesar disso, pela razão que
alguém deu no parlamento, de não caberem todos de uma só vez à mesma mesa da sala de
jantar.»

Concluiu dizendo que é o bloco central no seu esplendor.

Carlos Santana (PSD):
Perguntou se não existe nenhum poema para a Esquerda.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que apenas queria chamar a atenção dos membros do PSD para o facto de no

relatório que receberam constar o que eles não viram, ou seja, a realização de grandes obras,
como a obra de recuperação do fosso da muralha, a obra de reabilitação do Centro Coordenador
de Transportes e a obra de construção do Centro de Alto Rendimento do Surf. Salientou que o
PSD menospreza a obra dos outros porque não vive neste país e, por isso, perdem as eleições.

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que o senhor Paulo Balau tem razão relativamente às alterações nas percentagens

das comparticipações. Clarificou que as mesmas não foram inseridas nos elementos fornecidos
porque, a sete de Fevereiro, data da informação, ainda não havia a comunicação oficial da
alteração. Deu o exemplo da obra de recuperação do fosso da muralha que dos cinquenta e sete
vírgula tal porcento aprovados passou para os oitenta porcento, e, por causa disto, há cerca de
quatrocentos mil euros de receita suplementar.

Disse ao senhor Carlos Santana que não utilizou a palavra factoring, que utilizou a frase
“acordos de regularização de dívida”, a palavra factoring utilizada na lista de fornecedores não
tem nada a ver com aquilo que ele disse. O que disse foi que existem acordos de regularização de



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 25.02.2011  * Livro 21 * Fl. 29

dívida com fornecedores, celebrados há mais de um ano, que estão a ser cumpridos, mas cujo
valor está reflectido e que á medida que se vai pagando a prestação mensal este vai diminuindo.
Referiu que se se compararem alguns desses valores nas várias informações, verificar-se-á que,
de acordo com a evolução das informações, há uma redução, por via da regularização que se vai
fazendo junto do banco, mas que, como já tinha dito, o fornecedor já viu a totalidade do seu
dinheiro recuperado, o que considerou extremamente importante. Frisou que não é factoring, são
acordos de regularização de dívida, porque a figura foi assim apresentada e é assim que foi
aprovada.

Carlos Santana (PSD):
Perguntou se os empréstimos resultantes desses acordos de regularização de dívida

também estão espelhados nas dívidas a curto, médio e longo prazo.

Vereador Jorge Abrantes:
Respondeu que não, que estão reflectidos nas dívidas a fornecedores, mas que estão a

ser pagas mensalmente à banca.

Carlos Santana (PSD):
Perguntou se a banca pagou aos fornecedores.

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que esse é um problema da banca.

Carlos Santana (PSD):
Disse que se o problema é da banca então já não há responsabilidade do Município

perante o fornecedor.
Disse, ainda, já ter compreendido que para além dos factoring existem também acordos

de regularização de dívida, mas não entende porque é que a dívida continua espelhada nas listas
de dívidas a fornecedores e não nas dívidas à banca, uma vez que os fornecedores já receberam o
seu dinheiro.

José Leitão (PSD):
Disse que se trata de uma questão de terminologia. Que não o incomoda e não vê mal

nenhum no que foi feito. Que a Câmara fez uma carta de declaração de dívida a um fornecedor,
que por sua vez pegou nela e foi a um banco, o banco emprestou-lhe dinheiro e agora a Câmara
está a pagar as prestações, estando a banca a ganhar uns milhões à conta dos juros dos atrasos
dos pagamentos da Câmara e o fornecedor resolveu a sua vida e recebeu o dinheiro.

Disse que não queria entrar na polémica da questão das contas, porque já ouviu “tanta
coisa esquisita”. Referiu que ouviu alguém se vangloriar por o Município não estar nos cinquenta
piores, como se se devesse lutar na tangente dos piores. Frisou que gostava de saber é se o
Município está nos cinquenta melhores.

Disse que está disponível para dar a sua colaboração, apresentando medidas
estruturantes para pôr as contas numa política mais sadia e que todo o Concelho beneficiará com
isso. Acrescentou que «para que nós possamos dar essas medidas estruturantes e que elas
tenham efeito, é preciso que a Câmara venha já ter connosco, para começarmos a construir o
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orçamento para dois mil e doze. Não é oito dias antes de ele ser aprovado, tem que ser já,
porque as medidas estruturantes de correcção de deficit têm que ter um horizonte de preparação
muito longo até poderem ser implementadas. Se não o quiserem, e eu respeito que não queiram,
naturalmente, tem que ser o próprio executivo a apresentar as medidas estruturantes, mas
também a assumir a responsabilidade do resultado dessas medidas estruturantes. Porque as
medidas estruturantes e as correcções aos deficits fazem-se de muita maneira, deixem-me dar
aqui um exemplo sobre uma matéria que já foi muito conversada aqui: a casa mortuária. Foi-se
buscar o dinheiro o ano passado a uma taxa de juro muito boa, para não se perder essa
bonificação guardou-se numa casa forte para ninguém o ver, e estamos a pagar juros ao banco.
Lá estão os malfadados bancos a encaixar juros à nossa conta. Se a casa mortuária só for
construída daqui a nove, dez, onze ou doze meses, se calhar é o que vai acontecer, pagar-se-á
tanto de juros que, se calhar, seria preferível ter perdido aquela negociação de taxa de juros e,
em devido tempo, contratar um novo empréstimo, sem ter de estar a pagar juros por dinheiro
que está imobilizado. É um pequeno exemplo, de um pequeno acto de gestão, se se fizer um
somatório de outros actos de gestão, pode levar a algumas correcções orçamentais, não sei se
pode se não.»

Conclui dizendo que «há actos de gestão que têm determinados custos que são
importantes manter e, se calhar, há actos de gestão que têm determinados custos que são
importantes distinguir e, essa é uma questão que naturalmente compete ao executivo camarário
fazer a avaliação no momento de cada uma e, naturalmente, a nós compete-nos bater palmas ou
dizer não concordamos com elas.»

Rui Santos (PSD):
Solicitou que ficasse registado em acta que as suas perguntas, pela terceira vez, não

tiveram respostas.

APRECIAÇÃO E V OTAÇÃO DO PROJECTO DE LEI N . º 452/XI, O QUAL PREVÊ A
ELEVAÇÃO DA POV OAÇÃO DE FERREL À CATEGORIA DE VILA:

Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, usaram da
palavra os senhores:

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Tudo começou há uma temporada atrás. Eu, pessoalmente, já tinha esta intenção no

mandato anterior, mas, inicialmente, nem sabia por onde é que havia de começar. Sucedeu,
então, que, no Verão passado, o senhor Deputado Jorge Gonçalves me abordou sobre o assunto
e me perguntou se gostaria de ver a povoação de Ferrel ter uma proposta para elevação a vila,
se fosse possível.

Logicamente, eu abracei este projecto, disse logo que sim e, por acaso, nem sequer
participei aos elementos que faziam parte do executivo comigo, porque entendi que não merecia
a pena estar a criar algumas esperanças às pessoas, sem termos no mínimo alguma coisa para
lhes dar.

Então, depois desta conversa que tive com o senhor Jorge Gonçalves, havia de tratar
de todos os assuntos: historial da povoação de Ferrel, a documentação, uma série de
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documentos que se tinham que propor. Todas estas voltas foram dadas sempre com a
colaboração do senhor Jorge Gonçalves.

Depois destas formalidades todas, foram entregues na Mesa da Assembleia da
República esses documentos. Após a sua apreciação pela Comissão de Ordenamento do
Território do Poder Local, foi criado um Projecto Lei, que tem o número quatrocentos e
cinquenta e dois barra onze, que propunha a elevação da população de Ferrel, do Município de
Peniche, à categoria de vila. O Projecto Lei foi entregue por iniciativa do Partido Socialista,
que nestas coisas da Assembleia da República é sempre bom ter alguém que faça este trabalho
por nós.

Depois destes passos foi pedido aos órgãos do poder local do Concelho de Peniche que
emitissem parecer sobre o Projecto Lei em apreço.

Informo que da parte do executivo da Freguesia foi aprovado por unanimidade, não se
esperava outra coisa, com certeza. Da parte da Assembleia de Freguesia houve uma discussão,
relativamente acesa, mas todos chegaram à conclusão que isto iria conferir um estatuto
merecido por parte da população de Ferrel, foi posto à votação e a Assembleia da Freguesia
também aprovou por unanimidade.

E agora eu venho pedir à Assembleia Municipal que também se pronuncie sobre o
assunto.

Eu tenho a dizer que na auscultação que fizemos à população de Ferrel o povo de
Ferrel acolheu bem a ideia, portanto da parte da população fomos bem acolhidos, os autarcas
da Freguesia votaram todos a favor e falaram numa só voz que estavam plenamente de acordo.
Agora, aquilo que eu espero desta Assembleia é que faça o mesmo e se mostre favorável a este
projecto, porque acho que a população de Ferrel merece ter esse estatuto de passagem a vila,
visto ser uma povoação que, na verdade, há poucos anos era uma povoação da Freguesia de
Atouguia da Baleia. Conseguimos tornar-nos independentes e hoje estamos a lutar para ser vila.

Não posso deixar de passar esta oportunidade sem agradecer a todos os Autarcas que
passaram pela governação da Freguesia de Ferrel, porque sem eles isto hoje seria muito difícil
de alcançar. Todos foram colocando pedras no edifício que nós queremos construir, mas que
ainda não está concluído. O povo de Ferrel não fica de braços cruzados à espera daquilo que
pode cair do céu. O povo de Ferrel tem conseguido os seus objectivos. Quero mais uma vez
agradecer ao senhor Deputado Jorge Gonçalves por todo o trabalho que tem tido neste projecto,
que esperamos que tenha um final feliz. Obrigado!»

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Cabe-me a mim duas ou três palavras acerca desta iniciativa, até porque as pessoas

que me conhecem sabem que eu costumo brincar sobre Ferrel e as relações que tenho com as
pessoas de Ferrel, excepto quando jogava lá à bola, que vinha todo negro.

No que concerne a esta iniciativa legislativa que nos está a ser apresentada, merece,
naturalmente, o nosso apoio, pois é o reconhecimento do desenvolvimento que Ferrel tem tido,
desde de sempre, fruto do trabalho e dedicação das suas gentes. Importa aqui situar um
momento de importância fundamental, até porque, alguns dos que estão nesta sala faziam parte
da Assembleia Municipal em mil novecentos e oitenta e cinco.

Portanto, o progresso que hoje se verifica em que a população se uniu e defendeu a
criação da Freguesia de Ferrel penso que, passados vinte e cinco anos, verifica-se que foram
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legítimas as aspirações dessa iniciativa e dessa luta pela sua concretização. É pois com
naturalidade que votamos sim a esta proposta, o pedido de parecer de elevação a vila, certos
que este será mais um passo na afirmação e valorização do Concelho de Peniche e
particularmente da população de Ferrel.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Naturalmente, também o PSD vota favoravelmente esta proposta, este parecer que há-

de ser favorável e espero que unânime, para Ferrel poder ser justamente elevada a vila, no
seguimento do que aconteceu há uns anos com Serra d’El-Rei. Acho que nos dá, a todos, um
grande prazer ter as três freguesias rurais com as suas sedes elevadas a vila. E, portanto, queria
dar os meus parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.»

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, como Presidente de uma Junta de Freguesia e como Munícipe de Peniche, também

fico satisfeito pela elevação de Ferrel a vila. Há um sinal muito positivo nesta elevação que eu
queria aqui deixar e é o seguinte: Ao longo dos anos houve muito trabalho em Ferrel, os
Presidentes da Junta de Freguesia que passaram por lá trabalharam muito. Também não
podemos esquecer que, ao longo destes anos, nomeadamente nestes seis ou sete anos mais atrás,
o executivo da Câmara Municipal, e outros executivos, também colaboraram em muito para que
Ferrel hoje tenha as condições para ser vila. Muito obrigado.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Regozijo-me, também, com a questão e vou votar favoravelmente, mas queria dizer o

seguinte: Faço parte daquele grupo, e parece que estamos aqui dois da nossa bancada, que, em
mil novecentos e oitenta e cinco, votámos a passagem de Ferrel a Freguesia, com algum
azedume da bancada do lado, mas as coisas acabaram por se resolver. Havia um
desentendimento sobre o Baleal e acabou, na verdade, por levar-se a bom porto a questão e
resolvemos isso. Isto já foi em oitenta e cinco, por aqui já se vê os anos que eu ando metido
nisto, já estou a ficar velho na verdade. Vou votar favoravelmente. Parabéns pela iniciativa e
parabéns à população de Ferrel. Vou votar favoravelmente para que passem a vila e que tenham
muitas felicidades.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«O sentido de voto do PS é a favorável.
Queremos felicitar os Autarcas da Freguesia de Ferrel em funções e aqueles que

exerceram funções. Os Autarcas que exerceram e exercem funções no Município. Eu, para mim,
acho que todos eles, à sua maneira, com as divergências que tinham uns com os outros,
desenvolveram Ferrel, ao ponto de hoje ser possível elevar aquela povoação à categoria de vila,
num acto de inteira justiça e do reconhecimento do trabalho e do labor das suas gentes.
Portanto, é importante aqui não esquecer ninguém nem filtrar ninguém. Muito obrigado.»
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Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Fez nova intervenção dizendo:
«Eu, por acaso, não realcei o trabalho da Câmara, realcei os Autarcas que passaram

pela Freguesia, isto está englobado logicamente. Quem conheceu Ferrel há vinte e cinco anos
sabe que está lá muito dinheiro do Município gasto, ao longo destes anos, pelos que governaram
o Município e investiram em Ferrel. Só quem não conheceu, há aqui alguns jovens que não
conheceram, logicamente, mas tinha valas abertas no meio da povoação, as águas corriam
normalmente, esgotos não havia, ou seja, quem não tivesse uma estrumeira ao pé da porta não
era bom agricultor. Portanto, tudo isso foi evoluindo e graças a isso é que nós podemos
apresentar esta proposta. Nós hoje temos em Ferrel todas as valências que uma vila deve ter.
Isto não é fruto desta Junta ou desta Câmara só, de todas as Câmaras atrasadas e, eu aí
reconheço sempre e tenho impressão que sou daqueles presidentes de Junta que digo sempre
que as Juntas nem deviam apresentar programas eleitorais sobre obras, porque não fazem nada
sem a Câmara dar o seu aval ou sem a Câmara lá pôr o seu dinheiro, isto é real, não há
nenhuma Junta que tenha capacidade financeira para fazer grandes obras, portanto têm que ser
as Câmaras. Logicamente que hoje Ferrel podia estar um bocadinho melhor, como dizia esta
semana uma senhora naquele programa que de rádio em que as Juntas colaboram, em que dizia
“temos tudo”, não é bem assim, nós não temos tudo. Eu pessoalmente em nome da população de
Ferrel agradeço aqui a esta Assembleia ir votar por unanimidade, penso eu, que ainda não está
a votação feita, mas penso que vamos lá chegar. Portanto era isso que eu queria dizer, em nome
da população de Ferrel, aquilo que se passou aqui e depois nós mais tarde teremos o prazer de
transmitir à própria população. Aqui ao lado já me estão a perguntar se não há porco, se não
há churrasco. A população de Ferrel sabe receber as pessoas e espero que, na altura própria,
nós montemos a tenda grande e depois a Câmara ajuda a pagar a festa, começo já aqui a meter
uma cunha. Depois fazemos mais um empréstimo, para a festa tem que haver dinheiro. Eu sei
que são sempre bem recebidos. Mais uma vez obrigado, em nome da população de Ferrel.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Em relação a analisar esta questão, penso que praticamente tudo já foi dito. Eu sou

daqueles que acho que a atribuição de vila a algumas aldeias que vão melhorando as estruturas
em que as pessoas vivem e vão melhorando as suas aldeias, não vai acrescentar muito a
classificação de vila. Porquê? Por aquilo que tu disseste, no fundo não vai haver mais dinheiro,
não vai haver mais investimento, da parte da Câmara não pode puxar mais por onde estica. Por
acaso este ano vais ser privilegiado em relação a outras Juntas. Acho que, é um bocadinho
aquilo que foi o que muitos de nós sentimos quando Peniche foi de vila a cidade, as coisas não
se alteraram substancialmente. Mudou o nome, a nossa classificação, não passamos a ter mais
nada de especial. Mas é um estímulo, acaba por ser um estímulo, é aquilo que alguém já disse
que acaba por ser um reconhecimento de todo o trabalho que todos no fundo foram fazendo, nas
Autarquias, nas Juntas de Freguesias, nas Câmaras, mas, também, pela sua população. Ferrel
tem uma coisa que toda a gente se esqueceu, que é o papel das colectividades, das associações,
é se calhar, não quero fazer injustiças a nenhuma outra localidade do Concelho, mas, se calhar,
será aquela que neste momento tem uma maior actividade em número de colectividades e isso é
bom. Ao contrário do que existe em Peniche, onde há muita dificuldade, até em coisas muito
representativas.
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Acima de tudo, sendo um estímulo e um reconhecimento, acho que também acaba por
encher o nosso ego, porque é um bocado de orgulho bairrista. A discussão que houve quando foi
a aprovação da Freguesia de Ferrel também foi por bairrismo da outra parte, e portanto isso é
aceitável, porque a Freguesia de Atouguia da Baleia levou ali um cortezinho. É por bairrismo
que se criaram e, portanto, o bairrismo é saudável, penso que naquilo que eu conheço, e
conheço muita gente de Ferrel e tenho lá muitos amigos também, que é importante para todos e
que inclusive, para além das pancadas nas canelas e mais agressividade nos desportos e noutras
coisas, mas é assim, há que reconhecer que o povo de Ferrel tem um brio muito grande, é gente
muito trabalhadora, seja no campo seja na pesca, no fundo isto não é mais do que fazer justiça
àquilo que nós todos acabamos por reconhecer. Obrigado. Parabéns!»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«De forma muito rápida, queria dar conta que a Câmara Municipal, também por

unanimidade, deliberou dar sentimento a esta proposta.
Quero felicitar também o senhor Deputado Jorge Gonçalves por ter feito este trabalho

de apresentação.
Da parte do Município vai haver, este ano, um continuar do investimento na Freguesia,

nomeadamente, ao nível do saneamento. Também este ano ficará pronto o Centro de Alto
Rendimento do Surf, que fica situado na Freguesia de Ferrel. É um equipamento que,
seguramente, vai contribuir, também, para a viabilidade que Ferrel tem e por aquilo que suscita
nas actividades que lhe estão associadas.

Do ponto de vista pessoal uma satisfação por aquilo que é o reconhecimento pela
população de Ferrel, da sua pro-actividade, do seu empenho. Também estive associado ao
processo da criação da Freguesia de Ferrel, enquanto membro da Assembleia de Freguesia de
Atouguia da Baleia, e não foi nada fácil ver aquela decisão.

Quero dar os parabéns por aquilo que vai ser o resultado esperado desta votação.»

Submetido o assunto a votação, de braço no ar, foi deliberado, por unanimidade e
aclamação, dar parecer favorável à elevação da povoação de Ferrel à categoria de Vila.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMAR ÁRIA DE 11 DE JANEIRO DE
2011, RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE
TERRENO , SITA NA RUA DO MOINHO , EM CASAIS DE MESTRE MENDO:

Passando a Assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi
presente uma proposta da Câmara Municipal para desafectação do domínio público e sua
integração no domínio privado do Município, nos termos da alínea b) do n.º 4 do Artigo 53.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de uma parcela de terreno, com a área de 4,56 m2, sita na Rua
do Moinho, em Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche,
e que confronta do norte, sul e nascente com Rua do Moinho e do poente com Mário Fernando
Henriques Honorato.

Posta a proposta à discussão, usou da palavra a senhora Cristina Leitão (PSD) que disse
não ter conseguido abrir o ficheiro que lhe remeteram com a planta da parcela de terreno. O senhor
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Presidente da Câmara solicitou-lhe que, sempre que tal ocorra, contacte directamente os serviços
para se encontrar a melhor solução para o problema.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi a parcela considerada desafectada
do domínio público e integrada no domínio privado do Município, por unanimidade.

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, constatou-se a
sua aprovação, por unanimidade.

O senhor Tiago Gonçalves (PS) solicitou à Mesa uma cópia da gravação sonora da
sessão, nos termos do artigo 66.º do Regimento.

ENCERRAMENTO:

Sendo uma hora e cinquenta minutos do dia vinte e seis de Fevereiro, o senhor
Presidente da Mesa em exercício declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que eu, , Directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevi e assino.


