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AACC TT AA NN.. ºº 22 //22 001111

A C T A D A P R I M E I R A  R E U N I Ã O S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O M Ê S  D E
A B R I L D A A S S E M B L E I A M U N I C I P A L  D E P E N I C H E , R E A L I Z A D A
N O D I A 2 8 D E A B R I L D E 2 0 1 1 :

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, no Auditório do Edifício
Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, estando presentes
os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU) e Américo de Araújo Gonçalves (PS),
respectivamente Presidente e Primeiro Secretários da Mesa, os senhores Henrique Bertino
Batista Antunes (CDU), António Manuel Prioste Salvador (PSD), António Filipe Monteiro
Vitória (CDU) e Silvino Doirado Conceição João (PS), respectivamente presidentes das Juntas
de Freguesia de Ajuda, Atouguia da Baleia, Serra d'El-Rei e Ferrel, os senhores Ricardo José
Silva Martins (CDU) e Cesaltino Eustáquio Martins (CDU), secretários das Juntas de Freguesia
de Conceição e São Pedro, respectivamente, 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), 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), Sérgio Miguel Franco Martins
Leandro (CDU), 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-se 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 tomada de posição sobre o Manifesto “Investir na Educação,
Defender a Escola Pública”, enviado pela FENPROF e subscrito por várias organizações de
educação.

3. Eleição do Presidente de Junta que representará as Juntas de Freguesia do
Município no XIX Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços
Municipalizados do exercício de 2010.

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Orçamento da Receita e da Despesas e
Plano Plurianual de Investimentos para 2011, dos Serviços Municipalizados.

6. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas da Câmara
Municipal do exercício de 2010.

7. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e
Plano Plurianual de Investimentos para 2011 da Câmara Municipal.

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para entrada gratuita e
redução de 20% do valor de ingresso no Museu Municipal, nos termos do protocolo a celebrar
com a Estrutura de Missão Para os Assuntos do Mar, no âmbito do projecto “Passaporte do
Mar”.
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Os senhores Ricardo José Silva Martins e Cesaltino Eustáquio Martins encontravam-se
a substituir os senhores presidentes das Juntas da Freguesia de Conceição e São Pedro,
respectivamente, 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 Carlos Alberto Lourenço de Almeida 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.

Não compareceram à reunião os senhores Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos
Costa e José Joaquim Franco Antunes, tendo a Mesa informado que havia considerado as faltas
justificadas.

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

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente a acta n.º 10/2010, da reunião realizada no dia 20 de Dezembro de 2010,
tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente distribuído
pelos membros da Assembleia Municipal.

Posta à discussão, não se registaram quaisquer intervenções.

Submetida à votação, foi a acta em apreço aprovada, por unanimidade.

b) EXPEDIENTE:

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

1 - Carta n.º 33, datada de 4 de Fevereiro de 2011, da Associação de Solidariedade
Social de Ferrel, dando conhecimento dos novos órgãos sociais daquela Associação.

2 - Carta n.º 194, datada de 2 de Março de 2011, da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Peniche, remetendo o relatório anual de actividades de 2010.

3 - Carta n.º 9/2011, datado de 4 de Abril de 2011, da Associação Desportiva e
Recreativa de Casal Moinho, remetendo convite para estar presente num almoço convívio, no dia
25 de Abril, integrado na 1.ª Caminhada Rural do Casal Moinho.

4 - Carta n.º 8/2011, datada de 4 de Abril de 2011, da Associação Desportiva e
Recreativa de Casal Moinho, dando conhecimento da realização do evento 1.ª Caminhada Rural
do Casal Moinho e solicitando que a mesma seja incluída no programa das comemorações do
37.º Aniversário do 25 de Abril de 1974.
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5 - Ofício n.º 2439, datado de 5 de Abril de 2011, da Câmara Municipal de Peniche,
remetendo convite para participar na abertura oficial da VI Semana da Juventude 2011 –
Associativismo e Voluntariado Juvenil.

6 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa:
a) Da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Cadaval, para participar no 6.º

Encontro das CPCJ do Oeste e no colóquio Intervenção com Famílias Vítimas de Violência, no
dia 25 de Março de 2011.

b) Da Câmara Municipal de Peniche, para fazer parte da Comissão de Honra da 32.ª
Edição da Corrida das Fogueiras da Cidade de Peniche, que se realiza do dia 25 de Junho de
2011.

c) Da Freguesia de Serra d’El-Rei, para estar presente nas diversas actividades das
comemorações do aniversário do 25 de Abril de 1974, de 23 a 25 de Abril de 2011.

7 - Exemplares n.os 224 e 225 – Março e Abril de 2011, do Boletim Informativo da
Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche.

8 - Exemplar n.º 27 – Fevereiro de 2011, do jornal Voz das Misericórdias.

Seguidamente, usaram da palavra os senhores adiante identificados:

Tiago Gonçalves (PS):
Sugeriu que se envie as felicitações aos novos órgãos sociais da Associação de

Solidariedade Social de Ferrel e os votos de um mandato profícuo.

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Informou que foi, entretanto, recebida uma carta do senhor Paulo Jorge Leal Rodrigues,

vereador da Câmara Municipal de Peniche no mandato de 2005/2009, com o seguinte teor:
«Ao ler a acta dos trabalhos do dia 20 de Dezembro de 2010, constatei que o Deputado

Municipal Sr. José Amador, em representação da bancada da CDU, se referiu ao meu
contributo para o Executivo Municipal anterior, como estando “muito entusiasmado com a
vinda do Modelo”.

Gostaria de, por intermédio de V. Ex.ª, esclarecer a digníssima Assembleia de que não
reconheço ao Deputado em causa especiais qualificações para a graduação das minhas funções
enquanto vereador. Mais esclareço que ao longo do meu mandato pautei sempre as minhas
intervenções no sentido do bem público. No meu entendimento da causa pública, o interesse da
população e do seu estar constituirá sempre a minha principal motivação.» [sic]

Informou, também, que esta sessão foi marcada para uma quinta-feira porque, embora
acreditando que se consiga resolver numa única reunião todos os pontos da agenda, existia a
possibilidade de, em caso de necessidade, fazer uma segunda reunião da sessão no dia seguinte.
Acrescentou que, por coincidência, está marcada para o dia 29 de Abril uma reunião da
Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM). Disse que são coincidências
que não se conseguem evitar.

Deu ainda conhecimento de que, no dia 14 de Abril de 2011, teve lugar uma reunião
com a administração do Centro Hospitalar Oeste Norte (CHON), onde estiveram representadas
todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal. Disse que fez um resumo escrito
do que se passou na reunião, que submeteu às pessoas que estiveram presentes, solicitando-lhes
contributos para que seja elaborado um documento final, com as principais conclusões ou ideias
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que resultaram da reunião. Informou que esse documento será remetido a todos os membros da
Assembleia Municipal e será, ainda, tornado público.

José Leitão (PSD):
Relativamente ao facto de existir a possibilidade de ficarem marcadas duas reuniões

para o mesmo dia e à mesma hora, disse que está na Assembleia Municipal de Peniche eleito
directamente pela população e que está na Assembleia da Oeste CIM mandatado pela
Assembleia Municipal de Peniche. Perguntou quem é que vai decidir a qual das duas irá faltar.
Informou que consultou a Mesa da Assembleia Intermunicipal do Oeste que lhe disse «que desde
Fevereiro que tinha estabelecido os contactos com as câmaras no sentido de não haver
coincidência de datas.» Disse que isto «é a primeira vez que acontece em dois mandatos,
praticamente, e só aconteceu com a nossa Câmara.» Sugeriu que se se tiver que realizar uma
segunda reunião desta sessão, que a mesma tenha lugar num outro dia que não o dia 29 de Abril.
Disse que, sendo membro Assembleia Municipal de Peniche de pleno direito, quer participar nas
suas reuniões e votar os pontos da ordem de trabalhos e que não aceita que o obriguem a faltar a
uma outra reunião, em que também quer estar de pleno direito a votar os pontos de ordem de
trabalhos.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que é a Mesa quem marca as datas das sessões da Assembleia Municipal e,

enquanto Presidente da Mesa, não tinha conhecimento da data da sessão da Assembleia
Intermunicipal. Lembrou que a data foi partilhada com todos os partidos e não houve um que lhe
dissesse que tinha algum obstáculo à data e sabia-se, de antemão, que a sessão poderia ter de ser
prolongada. Esclareceu que quando esta sessão foi marcada ainda não estava marcada a sessão
da Assembleia da Oeste CIM.

Disse que, se calhar, não é assim tão rigoroso que esta coincidência de datas nunca
tenha acontecido com nenhum Município. Afirmou que já aconteceu, mais do que uma vez, e
amanhã irá acontecer novamente.

Disse que aceitará a data que a Assembleia Municipal decidir no caso de haver a
necessidade de se marcar uma segunda reunião desta sessão.

José Leitão (PSD):
Esclareceu que antes de pôr a questão consultou a Mesa da Assembleia da Oeste CIM e

que as afirmações que fez foram por informação dessa Mesa.

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que «na última reunião do Concelho Executivo da Comunidade Intermunicipal do

Oeste, realizada faz hoje oito dias, foram abordados alguns temas que estão para a Assembleia
Intermunicipal, tendo os diversos presidentes de câmara, nomeadamente o Presidente da
Comunidade Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos,
manifestado a sua estranheza pelo facto de haver muitas assembleias municipais que marcaram
as suas sessões para o dia da Assembleia Intermunicipal.»

Concluiu dizendo que «não houve da parte dos municípios que estavam nesta reunião
do Conselho Executivo uma manifestação de conhecimento da realização da coincidência,
houve sim manifestações de preocupação pelo facto de haver coincidências entre as sessões das
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assembleias municipais de vários municípios, que já estavam marcadas, com a da Assembleia
Intermunicipal, que foi marcada para o dia vinte e nove.»

José Leitão (PSD):
Disse que, em sua opinião, todas as assembleias municipais dos municípios do Oeste

podem ter a sua sessão amanhã, mas que a Assembleia Municipal de Peniche não deve reunir
amanhã. Referiu que «Peniche deve respeitar os órgãos democraticamente eleitos, Peniche deve
respeitar a democracia e Peniche, nem que seja sozinho, deve lá estar amanhã nas Caldas da
Rainha, na Assembleia Intermunicipal do Oeste, porque para isso é que fomos mandatados. Ou,
então, vamos lá todos e dizemos: olha este órgão não faz falta nenhuma nem vale sequer a pena
existir o melhor é extingui-lo.»

Sugeriu que, se for necessário realizar uma outra reunião desta sessão, que seja no dia 6
de Maio.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que «a única coisa que estou aqui a ver é uma infeliz coincidência de datas, e não

mais do que isso, parece-me que não houve aqui nenhum atentado à democracia.» Acrescentou
que «a Assembleia, democraticamente, decidirá aquilo que quer fazer e, portanto, eu respeitarei,
serei o primeiro a respeitar. Se a Assembleia decidir funcionar amanhã, eu democraticamente
respeito esta Assembleia. Se decidir que não funciona amanhã e que funciona para a semana, cá
estarei com a mesma democraticidade que, enfim, ponho sempre nestas coisas.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Referiu que o senhor José Leitão levantou a questão de que «a Câmara Municipal terá

sido informada de que havia um pré-agendamento de Assembleias Intermunicipais.» Disse que
desconhece que tenha sido enviada à Câmara essa informação. Perguntou se os membros da
Assembleia Municipal que fazem parte da Assembleia Intermunicipal têm conhecimento desse
pré-agendamento. Acrescentou que, para ficarem completamente afastadas as insinuações,
particularmente a do senhor José Leitão, ao dizer que a Câmara tinha sido contactada pela Mesa
da Assembleia Intermunicipal, ele pessoalmente não teve conhecimento desses contactos e que
irá apurar se chegou alguma informação aos serviços. Frisou que «não houve aqui nenhuma
atitude liberada, e isso que fique bem claro, de evitar seja aquilo que for.»

Disse ainda que consultou os serviços e que estes o informaram de que «na ordem de
trabalhos não há nenhum assunto que tenha que ser obrigatoriamente aprovado entre hoje e
amanhã.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Submeteu à votação a proposta do senhor José Leitão de que, caso haja necessidade de

se realizar uma outra reunião desta sessão, a mesma seja no dia 6 de Maio.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.

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

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

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria apresentar uma moção, um voto de congratulação no fundo, porque julgo

que todos nós já saberemos, já saiu na comunicação social, que a Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche, que é dirigida pela Dr.ª Teresa Mouga, tem uma candidatura
aprovada para a construção do Centro de Investigação do Mar, o que me parece uma medida
extremamente importante, enfim, para quem como o PSD, e eu próprio, ao longo dos anos,
fomos defendendo a importância, também, que a investigação viesse para Peniche, dado a
importância que do Porto de Pesca, que é a nível nacional. Eu julgo que esta foi uma vitória
muito grande para o futuro da nossa terra, foi, curiosamente, alcançada pela Escola, o que me
parece tão ou ainda mais saudável, e, naturalmente, queria, em nome do Partido Social
Democrata, apresentar um voto de confiança, um voto de congratulação, à Escola, à Dr.ª Teresa
Mouga, enquanto Presidente da Direcção da Escola, porque me parece que é importante.»

Sérgio Leandro (CDU):
Disse que subscreve o voto de congratulação do senhor José Leitão e fez a seguinte

intervenção para esclarecer todo o processo da aprovação da candidatura do Cetemares:
«Como é do conhecimento de todos, eu sou docente na Escola Superior de Turismo e

Tecnologia do Mar, e o processo da candidatura do Cetemares teve um forte envolvimento da
minha parte, também naquilo que foi o envolvimento com a Câmara Municipal de Peniche. É
importante referir, no sucesso que foi a aprovação da candidatura, o envolvimento da Câmara
Municipal de Peniche. Esse envolvimento, de algum modo, também, é explicado por aquilo que é
a estratégia municipal para o mar, no qual a aposta na investigação e promoção de actividades
de investigação está lá claramente debatida, e era só um pouco neste sentido para esclarecer
qual é que foi o papel da Câmara para o sucesso da aprovação da candidatura, que são no total
três milhões de euros, com um financiamento de setenta ou oitenta porcento do Programa Mais
Centro.»

José Amador (CDU):
Apresentou, em nome da bancada da CDU, um voto de saudação cujo texto a seguir se

transcreve:
«Saudação do 37.º - 1.º de Maio
1.º de Maio
A este dia estão intimamente ligadas muitas das maiores e mais exaltantes jornadas e

movimentações de Luta da Classe Operária, que com sofrimento, coragem e determinação
demonstrou claramente o quanto é capaz a vontade colectiva dos Trabalhadores, para melhorar
as suas condições de vida e de trabalho, vencer as injustiças e desigualdades sociais, mudar
mentalidades e Transformar as Sociedades.

O desemprego e a precariedade são problemas que urge resolver.
Portugal precisa de criar emprego estável e com direitos. Esta é a exigência que se

coloca ao Governo e ao Patronato e o caminho para a saída da Crise.
A crise e os PEC é pobreza crescente, é precariedade e aumento das desigualdades e

das injustiças é desemprego galopante, baixos salários e paupérrimas pensões, e o aumento
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brutal do custo de vida, é a fragilização da contratação colectiva e dos direitos, é a ausência de
diálogo social. Este é o espelho da crise.

O défice não disparou à conta dos salários, das pensões, do subsídio de desemprego e
demais prestações sociais.

A saída para a crise não se faz com a agiotagem e a especulação dos credores, nem
com privatizações e o roubo da riqueza Nacional. Portugal não é uma colónia da UE.

As medidas adoptadas pelo Governo do PS com o apoio do PSD, CDS/PP e do Grande
Patronato, só trazem austeridade e recessão. Este é o caminho do declínio económico, do
empobrecimento do país e da perda da soberania Nacional.

Reputados economistas (onde se incluem prémios Nobel) sustentam, tal como a CGTP-
IN, que o combate ao défice só pode ser eficaz com crescimento económico e desenvolvimento
social e não com cortes cegos e brutais no rendimento do trabalho, tanto na Europa como em
Portugal.

É possível romper esta política e sair da crise. É possível e é indispensável construir
alternativas.

É preciso alargar o prazo para a redução do défice. O Banco Central Europeu tem de
apoiar os Estados e não os especuladores dos “mercados financeiros”.

Portugal Precisa de Produzir:
- dinamizar o sector produtivo, de criar mais e melhor emprego,
- aumentar o poder de compra dos salários e das pensões,
- combater a fraude e a evasão fiscal,
- melhorar as funções sociais do Estado na saúde, na educação, na segurança social,

nas justiça e nos serviços públicos.
- repor os direitos da Protecção Social.
O amplo consenso de que se fala, entre o PS-PSD-CDS/PP, não só não resolverá os

problemas do país como os agravará.
A CDU estará sempre na linha da frente juntamente com todos os trabalhadores e

assume a sua parte no compromisso de construção de alternativas para um futuro melhor para
Portugal, para os Trabalhadores e o Povo e para as gerações de jovens que já declararam não
se vergarem às “inevitabilidades” que lhes querem impor.

Viva Todos os trabalhadores.
Bancada da CDU na Assembleia Municipal.» [sic]

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que a mesa subscreve este voto de congratulação e o enquadramento que foi

sugerido também. Disse, ainda, que subscrevia a ideia do senhor José Leitão, que é saudável que
a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar em pareceria com o Município desenvolva
este tipo de projectos e possa ter um papel determinante na investigação.

Natália Rocha (PS):
Leu uma proposta de recomendação, subscrita pelos membros do Grupo do PS, cujo

texto a seguir se reproduz:
«PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
Assunto: Introdução de facturação electrónica nos Serviços Municipalizados de Águas

e Saneamento
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Subscritores: Natália Rocha (PS), Tiago Gonçalves (PS), Américo Gonçalves (PS),
Anabela Dias (PS), João Gomes (PS) e Silvino João (PS).

No passado dia 21 de Março comemorou-se o Dia Mundial da Árvore. Entendemos que a
Assembleia Municipal de Peniche pode através de uma simples recomendação assinalar esta
data e com isso promover a adopção de uma política ambiental mais favorável.

A poupança da utilização de papel, de recursos financeiros e ambientais justificaram já
em várias empresas a introdução da factura electrónica. Acresce a estes motivos a
responsabilidade social inerente às empresas nos dias de hoje.

Uma vez que é nos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento que na lógica
municipal melhor se poderá aplicar esta medida, os deputados do Grupo Municipal do Partido
Socialista propõem que a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 28 de Abril de 2011,
recomende à Câmara Municipal de Peniche:

Que apresente orientações ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados
de Águas e Saneamento de Peniche para a introdução de facturação electrónica dos consumos
de serviços prestados aos clientes dos SMAS, enquanto forma de poupança de recursos
financeiros e ambientais e da introdução de uma política de responsabilidade social.

Paços do Município de Peniche, 28 de Abril de 2011.» [sic]

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que a bancada da CDU tem dúvidas sobre se uma recomendação tenha de ser

submetida a votação. Lembrou que a sua bancada já fez várias recomendações e que estas nunca
foram votadas.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que tem dúvidas sobre se deve ou não submeter a recomendação do Partido

Socialista a votação porque esta propõe que seja a Assembleia a fazer a recomendação à Câmara
Municipal. Que se fosse o Partido Socialista a recomendar à Câmara não teria de ser votada,
assim, neste caso, tem que ser votada e se não for aprovada pelo plenário da Assembleia
mantêm-se como recomendação do Partido Socialista.

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que o texto deveria ser fornecido aos outros partidos políticos, para ser analisado,

porque considera que há prós e contras. Referiu que a facturação electrónica se destina apenas
àqueles que têm computador e perguntou quais as alternativas para os outros, que são a maioria
da população.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que se trata de uma recomendação e não uma imposição. Disse que irá submeter a

proposta à votação e, caso a Assembleia Municipal considere que se deve recomendar à Câmara
Municipal nos termos propostos pelo Partido Socialista, os SMAS agirão em conformidade.
Disse que lhe parece um princípio correcto e que subscreve a recomendação, mas que a forma de
a colocar em prática poderá levantar outras questões.

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que a factura electrónica não está em funcionamento nos SMAS, mas que o
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balcão digital já está disponível há mais de três anos e que é possível aceder à facturação por esta
via.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia Municipal deliberou, por
unanimidade, recomendar à Câmara Municipal de Peniche que apresente orientações ao
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Peniche
para a introdução de facturação electrónica dos consumos de serviços prestados aos seus clientes,
enquanto forma de poupança de recursos financeiros e ambientais e da introdução de uma
política de responsabilidade social.

Sérgio Leandro (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Gostaria de transmitir o seguinte voto de congratulação: Entre os passados dias

quinze e dezanove de Abril, a Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar recebeu o
décimo quarto Encontro Nacional de Estudantes de Biologia. Estiveram em Peniche cerca de
trezentos e quarenta estudantes de biologia, de todo o país. O facto da Escola ter recebido este
encontro e o facto de pela primeira vez ter corrido numa instituição do ensino politécnico de
algum modo reflecte aquilo que tem vindo a ser cada vez mais a importância que a Escola tem
vindo a assumir nos últimos tempos e, também, a notoriedade ao nível das ciências da biologia e
na particular questão da promoção e valorização das ciências relacionadas com o mar.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Relativamente ao Cetemares, informou que houve um grande acompanhamento do

Município e um grande envolvimento do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. Disse
que a escolha da localização do Centro de Investigação resultou dessa relação a três.

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:

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Em primeiro lugar gostaria de dar a seguinte informação: Em virtude de não estar

presente o senhor Presidente da Assembleia na última reunião e em conformidade com o
regimento, fui responsável pela condução dos trabalhos. Penso ter dado cumprimento ao
regimento desta Assembleia. Lamento o facto de a Câmara ter feito reclamação em relação à
falta de tempo para as respostas, neste sentido e considerando que este ponto do regimento tem
criado alguns constrangimentos, nomeadamente à Câmara, proponho que a comissão que fez a
análise do Regimento da Assembleia analisasse mais uma vez este ponto do regimento, porque
não é a primeira vez que a Câmara reclama a falta de tempo.

Tinha mais dois problemas para colocar aqui na Assembleia Municipal. Tem a ver com
inundações que aconteceram, novamente, na urbanização da Papoa na passada semana, as
inundações começaram a dar-se por volta das seis da manhã e durante a manhã, eu fiz um e-
mail ao responsável pelos SMAS, Eng.º Raminhos, estive no local com a Eng.ª Marta, falei para
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o senhor Vice-presidente da Câmara do meu telemóvel, não sabia, peço desculpa, que ele estava
no estrangeiro, ele respondeu-me falou com o responsável dos serviços, a Eng.ª Marta tirou
algumas fotografias às inundações e à provocação nalgumas viaturas de marcas que tinha
deixado naquele espaço. A Eng.ª Marta, depois, respondeu-me, como técnica da Câmara, que
não sabe muito bem o que é que se passou, mas o Eng.º Raminhos respondeu-me, e respondeu-
me assim: “Esta noite, segundo fui informado, houve um problema com o entupimento do
colector das águas residuais domésticas, à entrada da estação elevatória, não estou em Peniche,
mas ao que sei a chuva foi intensa e concentrada, pedi para verificarem as sarjetas e os
colectores, o que já está a ser executado, do meu conhecimento há mais de dois ou três anos que
não existem problemas nessa zona, aliás este ano já choveu muito intensamente, por diversas
vezes, e que eu saiba não tivemos quaisquer queixas.”

Ou seja, no dia não houve entupimento, mas na resposta depois houve entupimento,
portanto isto é…, começa logo por aqui a falta de transparência dos funcionários da Câmara
para quem lhes pôs as questões

Não houve entupimentos porque felizmente a Junta de Freguesia tem feito algum
trabalho naquele espaço durante a época normal de desentupimento das sarjetas, mas acontece
que existe, efectivamente, qualquer problema naquela estação elevatória daquela urbanização,
estamos a chegar a uma época em que a estação, em que aquele espaço vai ter mais pessoas,
visto que algumas das casas são de pessoas que só passam férias em Peniche e eu solicitava ao
responsável pelos serviços que se analisasse mais uma vez aquela situação, porque o problema
que se coloca ali, há ali qualquer problema a nível da mistura dos esgotos com as águas
pluviais e, posso-vos dizer que eu não tive problemas na minha casa, mas entrou-me na casa de
banho água de esgotos para dentro de casa, para uma das banheiras, o que eu acho que é um
pouco anormal e essa água não é água da chuva, mas sim água de esgotos.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Américo Gonçalves, fez a seguinte intervenção:
«Sem prejuízo daquilo que o senhor Jorge Abrantes vai falar sobre isso, eu acompanhei

a situação porque fui informado. Aquilo que eu reconheço é que houve um grau de prontidão
bastante elevada de resposta por parte dos Serviços Municipalizados e gostava, também, de ter
ouvido esse reconhecimento por parte do senhor Américo Gonçalves. Houve uma resposta,
também em tempo, de esclarecimento, eu creio que até na relação, no respeito pelo técnico, e
neste caso responsável dos Serviços Municipalizados, que se haveria alguma questão, uma vez
que o senhor Director Delegado se dirigiu ao senhor Américo Gonçalves com um e-mail, se
houvesse alguma questão a esclarecer que fosse feita, também, pela mesma forma. De modo que
me custa a aceitar que seja aqui, haver aqui a acusação de falta de transparência. Houve uma
intervenção imediata, houve uma resposta dos serviços pelo responsável técnico máximo e que
passados estes dias seja colocado isto aqui assim, acho que no relacionamento, até pessoal, que
existe e, porque eu sei também que houve telefonemas, etc… Eu acho que essa questão deveria
ser suscitada primeiro ao responsável do serviço, agora estar a colocar aqui isto parece-me um
pouco não muito de bom-tom, permite-me Américo que te diga isso.»

«Por outro lado, relativamente ao tipo de intervenção, aquilo que se pode dizer é o
seguinte: De facto não tem havido problemas que tenham chegado ao conhecimento dos
Serviços Municipalizados. Chegou agora, vamos ter que apurar as causas e o apuramento das
causas tanto pode ter a ver com a estação elevatória como pode ter a ver com algumas situações
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que possam ter estado nas próprias condutas e tentar apurar quais é que são. É o que da minha
parte pretendo ver: o apuramento dessas causas, para perceber se as causas são causas que
possam ser atribuídas aos Serviços Municipalizados ou aos utilizadores ou aos próprios
construtores.»

Vereador Jorge Abrantes:
Ainda sobre a intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse:
«Eu não acrescentaria grandes pormenores à intervenção do senhor Presidente da

Câmara, porque tendo acompanhado todo o problema e a relação que foi estabelecida entre o
Director Delegado dos Serviços Municipalizados e o senhor Américo Gonçalves, estranho,
naturalmente, o estar aqui a colocar, depois de tantos esclarecimentos. Há duas situações que
têm de ser salientadas: uma elevadíssima concentração de chuva naquele período das
inundações conciliada com entupimentos junto da estação elevatória que elimina os esgotos e,
de facto, houve um conjunto de casas que foram vítimas, fruto de duas situações que foram
reconhecidas e que foram transmitidas, e penso que conversadas longamente com o senhor
Américo Gonçalves.»

Américo Gonçalves (PS):
Como réplica ao senhor Presidente da Câmara, disse:
«Senhor Presidente, se não é este o local onde nós colocamos as questões eu não sei

qual é! O problema que se coloca, e o senhor levantou uma situação que é muito grave, os
moradores não têm nada a ver com as águas residuais da estrada. O problema não é a água dos
moradores que entra para dentro de casa. O problema é que foi a água da chuva, da rua, que
entrou para dentro das casas das pessoas, o problema é esse. O senhor Presidente devia ir era à
urbanização da Papoa, todos os dias, para ver aquele tractor, que eu chamo àquilo um tractor
de desentupir diariamente, diariamente vai lá, vai fazer a sua manutenção e depois vai lá
desentupir. Se calhar o trabalho é que não tem sido bem feito, ou, se calhar, aquela estação
elevatória não está a trabalhar em condições.

Já no outro dia estivemos, e o responsável dos serviços sabe, três horas, porque houve
um problema eléctrico na situação de bombagem. Eu abri as caixas para verificar e as águas
pluviais misturam-se com as águas dos esgotos, há ali qualquer coisa de muito grave. Mais
grave se torna, e eu não sei quem projectou aquela urbanização em relação aos arruamentos, é
aquela obra, celebre obra, que a Câmara fez das águas residuais em frente às garagens, de
recolha das águas, que em vez de deixar uma situação de alerta, de um ladrão, por exemplo, de
escoamento, não, inclinou as águas quase a cem por cento para a caixa de esgoto normal, não
deixando uma salvaguarda para uma zona livre do Quebrado, que resolveria o problema. Eu
penso que a água da chuva não fazia mal nenhum àquele terreno que está por detrás da
urbanização, se houvesse um tubo ladrão de escape, quando acontece uma situação deste tipo,
havia que resolver. Os engenheiros deveriam ter resolvido, acho que aquele tipo de saneamento
que lá está, acho que a Câmara deveria verificar.

É verdade que eu falei com os técnicos que lá estavam e falei com o senhor Vice-
Presidente da Câmara, mas acho que tenho toda a liberdade de o colocar aqui nesta Assembleia
Municipal.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
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Disse que:
«Como é evidente ninguém coloca em causa ou questiona que as pessoas possam falar.

Eu coloquei esta questão tendo em conta aquilo que foi a expressão utilizada da falta de
transparência.

O senhor Américo Gonçalves, na quinta-feira, dia 21 de Abril, às 10h27, enviou um e-
mail, dirigido ao senhor Eng.º João Raminhos, a colocar que é urgente, e, no mesmo dia, às
11h25, mesmo não estando em Peniche, o Eng.º João Raminhos deu a resposta. Isto é salutar,
relativamente à forma como nós nos relacionamos com os munícipes, neste caso o senhor
Américo Gonçalves era um munícipe como outro, e teve a resposta na hora. Eu creio que não
tenho aqui nenhuma resposta, nenhuma questão, que tenha sido colocada pelo senhor Américo
Gonçalves relativamente a isto.

Quero transmitir ao senhor Vereador Jorge Abrantes e ao senhor Eng.º João raminhos,
que está a ouvir e fica já com esta informação, que sejam apuradas as causas, para que,
eventualmente, se veja se é um problema de funcionamento ou se é um problema de estrutura,
por forma a que possa haver a solução.»

Cristina Leitão (PSD):
Solicitou que as actas fossem apresentadas para aprovação na reunião seguinte à que

dizem respeito, porque facilitar-lhe-ia o trabalho, uma vez que se serve das actas para preparar as
reuniões e, também, porque é assim que deve ser.

Continuou dizendo:
«Nesta acta, em concreto, houve três assuntos que eu já tinha pedido por várias vezes e

que ainda não vi respondidos, demonstra que estar aqui a pedir esclarecimentos, que às vezes
não podem ser respondidos na hora, porque às vezes são questões técnicas e o senhor
Presidente da Câmara diz sempre que serei informada pelos serviços administrativos e pelos
serviços técnicos sobre os pedidos de esclarecimento. Mas, até agora, de tudo o que eu pedi,
ainda não tive um único esclarecimento por escrito, desde que tomei posse nesta Assembleia.

Perante isto, eu queria que ficasse registado em acta o seguinte: Pedi esclarecimentos
sobre o Plano de Urbanização da Zona Central, em Setembro de 2010, em Novembro 2010 e em
Dezembro de 2010. A resposta que me foi dada é que eu ia receber por escrito, até agora não
recebi nada, já estamos em Abril de 2011. Segundo: Pedi esclarecimentos sobre a possibilidade
dos privados implantarem nos seus loteamentos ecopontos enterrados e semi-enterrados, desde
sempre, que me lembre, em Abril de 2010, em Novembro de 2010 e em Dezembro de 2010. Não
houve uma única informação escrita sobre isto. Terceiro: Pedi esclarecimentos sobre o arranjo
do talude junto ao tribunal, em Novembro de 2010 e em Dezembro de 2010. Continuo a
aguardar informação por escrito.

Eu já me sinto constrangida em estar sempre a colocar as mesmas questões, parece que
não tenho outras questões para colocar à Assembleia, mas a verdade é que se não me
respondem àquilo que já pedi antes não posso estar aqui a introduzir novos temas.

Quero acrescentar que já perdi a conta às vezes em que solicitei ao senhor Presidente e
também à Assembleia que se faça o agendamento da sessão temática sobre o planeamento. A
última vez que coloquei esta questão, na última Assembleia, o senhor Presidente disse-me que
aconteceria em Abril de 2011. Já estamos no dia 28, eu já não estou a ver como é que vai
acontecer. Acho que já nem vale a pena me estar a responder que me vai enviar, porque eu já
sei que é uma promessa não cumprida, portanto vamos lá ver em como é que isto fica.»
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Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Em resposta à senhora Cristina Leitão, disse que quem marca as sessões da Assembleia

Municipal é a Mesa da Assembleia e não o senhor Presidente da Câmara, e a Mesa não marcou
nenhuma sessão temática para Abril nem se comprometeu em marcar.

Relativamente às actas da Assembleia Municipal disse que também gostava muito que
as mesmas fossem aprovadas na sessão seguinte, mas que há dificuldades dos serviços, que ele
disse compreender, uma vez que as mesmas estão a ser lavradas nos termos do Regimento da
Assembleia Municipal e não nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta à senhora Cristina Leitão disse:
«Eu estou disponível para reunir com a Mesa da Assembleia Municipal, no sentido de

agendarmos essa sessão temática e poder dar conta de quais é que são as situações
correspondentes aos diversos planos que estão em curso, entre os quais o Plano de Pormenor da
Zona Central. Posso dizer, neste momento, que era necessário uma avaliação ambiental
estratégica, que foi uma evolução no conjunto das alterações que se verificaram ao nível de toda
esta regulamentação e que, neste momento, está para apreciação na CCDR. Portanto, estão
várias avaliações ambientais estratégicas, quer esta do Plano de Pormenor da Zona Central,
quer de mais três unidades operativas de planeamento e gestão, que o Município teve de pagar,
para dizer que isso sai dos cofres do Município e que foi uma exigência no decurso da alteração
legislativa que existiu. Teremos muito gosto em fazer este ponto de situação.

Há uma questão que tem sido a mais problemática e que tem a ver com as questões da
cartografia e que de acordo com informação recente, a cartografia é capaz de estar disponível
dentro de cinco, máximo seis meses, vamos ter cartografia homologada para se fazer as
alterações que tem sido o “calcanhar de Aquiles”, nesta matéria.

Quanto às duas questões que foram aqui colocadas, renovo aqui aos serviços para
junto dos respectivos serviços obterem a preparação de informação para chegar à senhora
Cristina Leitão.»

Paulo Balau (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu primeiro que nada queria fazer uma recomendação, acho que já a fiz noutras

ocasiões e espero que compreendam não como uma crítica mas como um pedido. As sessões
têm, principalmente esta, acontece que até se prevê que se possa prolongar por mais um dia, têm
muita informação. Eu pelo menos falo por mim, é humanamente impossível conseguir, com o
tempo que se tem disponível antes da sessão, assim que os documentos são disponibilizados,
conseguir ler tudo e estar a par de tudo para estar totalmente informado para vir para aqui.

Peço que, tentem pelo menos, conseguir ceder a informação aos membros da
Assembleia Municipal com a maior brevidade possível em relação à sessão. Eu recebi o CD na
segunda-feira, o CD não sei quantas páginas tem cada ficheiro. Eu vou-vos ser sincero, eu no
CD não lhe toquei, não consegui, li o que tinha no e-mail, agora para mais não dá, quer dizer,
hoje é quinta-feira não é, não é possível. É uma recomendação, já não é a primeira vez, não é
crítica nenhuma, é um pedido para que se consiga entregar a documentação aos membros da
Assembleia Municipal com uma maior antecedência, para que possam estar informados.
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Relativamente aos pontos que eu queria falar, o primeiro ponto é relativamente ao
CHON, eu soube, por espírito santo de orelha, que houve uma reunião com a Câmara e a
administração do CHON, sei, todos sabemos, que já está pedida e mais que repedida uma
sessão da Assembleia por causa disso, para que viesse cá a administração do CHON, sei que
isso, acho que não se consegue, acho que o senhor não quer cá vir. Agora acho que deveria de
haver, deveria ter havido, nem que fosse neste ponto, nos assuntos de relevante interesse para a
autarquia, um esclarecimento relativamente a isso do que é que se passou nessa reunião para
que nós saibamos como é que está a questão do CHON, a questão do nosso hospital para o
nosso Município.

Outro ponto é a questão do fosso das muralhas, eu acho que, na minha opinião, já
estamos atrasados relativamente ao projectar da segunda fase da obra. Na minha opinião, já
deveríamos, e segundo me parece que é entendimento da Câmara, ouvir os munícipes, ouvir
opiniões, ouvir contributos, para o que é que se vai fazer, ou seja, para se projectar a obra da
segunda fase, eu acho que a temos de fazer o mais depressa possível. Eu tenho ideias para
aquilo, que podem ser diferentes das de outros, todos nós temos ideias para aquela zona, eu
acho que é tempo de se fazer isso já, ou ontem, porque se não, acaba-se a primeira fase, o tempo
de discutir e não discutir e projectar a obra, daqui a bocado, temos de fazer parte da primeira
fase outra vez, que é limpar outra vez, porque aquilo começa, tanto tempo ali parado, começa
outra vez a ficar degradado.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Relativamente à sessão temática da Assembleia Municipal sobre o Centro Hospitalar do

Oeste Norte, fez o seguinte esclarecimento:
«A sessão temática foi pedida e, de facto, houve por parte da administração, eu não

dizia que foi uma recusa a participar, mas um entendimento de que, nesta altura, face à
conjuntura que se vivia, não seria uma boa altura, para eles, fazer uma reunião como nós
queríamos fazer, uma reunião temática aberta à população, e declinaram, disseram que não
mas de uma forma delicada. Depois, num contacto articulado com todos os líderes municipais,
foi entendimento que se deveria fazer uma reunião alargada aos membros da Câmara que
quisessem participar, e participaram os que puderam, e a representantes dos diferentes grupos
municipais, que tiveram todos representados, o PSD, o PS e a CDU.

Como eu disse no início, aquilo que eu estou a fazer, por acaso não me foi possível
apresentar aqui, eu fiz um resumo da reunião com os principais aspectos, que vou fazer chegar
a todos os membros da Assembleia Municipal, porque me parece que é mais honesto da minha
parte do que estar aqui a dizer três ou quatro coisas soltas e, eventualmente, não andar na
sequência que foi falado. De qualquer maneira, eu pensei que os grupos municipais tinham
passado, também, a informação do que lá se tinha passado às suas respectivas forças e,
portanto, não fiquei tão preocupado como isso, relativamente em trazer aqui já hoje. Como os
líderes municipais sabem, eu mandei já um resumo, recebi contributos, não recebi doutros por
concordarem certamente com o texto, e aquele texto vai ser distribuído por todos vocês com
tudo aquilo que foi lá tratado.»

Relativamente aos documentos enviados aos membros da Assembleia Municipal para
que estes possam preparar as sessões, disse que subscreve a preocupação e que se tenta enviar os
documentos o mais cedo possível.
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Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu tomava a liberdade de voltar ainda à questão da recomendação. É uma

recomendação que eu diria que é compreensível. Queria só esclarecer que foi feito todo o
esforço para que tivessem chegado, na quinta-feira, todos os elementos, e foram dadas
indicações aos serviços nesse sentido. Quando agora disseste que foi entregue na segunda-feira,
enfim, eu gostava de saber quem é que mais recebeu só na segunda-feira, porque vou apurar
junto dos serviços municipais o que é que se passou.

Fizemos todo o esforço para que fosse feito na quinta-feira, estivemos a acelerar,
porque de facto é muita informação para ler, porque esta é altura da prestação de contas, é
muita informação para prestar, para coligir, etc…

Penso que só chegou na segunda-feira a duas pessoas, ao senhor Paulo Balau e à
senhora Cristina Leitão. Eu gostava que os serviços me informassem do que se passou com estes
dois membros da Assembleia Municipal, porque uma coisa é receber na quinta-feira e outra
coisa é receber na segunda-feira. Foram feitas entregas pessoais, pode ter acontecido algum
impedimento, e eu gostava que a Dr.ª Josselène me informasse de quem é que foi distribuir e, no
caso da senhora Cristina Leitão e do senhor Paulo Balau o que é que se terá passado, se estava
alguém ou não, para que estas coisas sejam sempre clarinhas, porque, enfim, deve ter havido um
problema qualquer, não fui informado de que não se conseguiu entregar a toda a gente, deve ter
havido uma coisa qualquer e quero saber se terá sido por não disponibilidade dos nossos
serviços ou por incontactibilidade da parte de alguém.

Quanto à questão do fosso das muralhas, só para dizer que, obviamente, é uma obra
que estamos a acompanhar com muito cuidado, como todos devem imaginar. Tivemos uma
reunião, esta semana, creio que foi ontem [27], uma reunião com o Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, com o Presidente do Instituto Portuário e, também, com a Vice-
Presidente e com os nossos serviços e com os serviços locais. Essa matéria foi uma das que foi
agendada e, tal como já tinha dito aqui, aquilo que nós pretendemos, aliás um pouco no sentido
do que também a senhora Cristina Leitão disse aquando das comemorações do dia 25 de Abril,
um dos temas da Convenção Sou de Peniche é exactamente a questão da segunda fase do fosso
das muralhas para contributos, etc…»

Cristina Leitão (PSD):
Clarificou que, na segunda-feira de manhã, foi contactada pelos serviços do Município

que a informaram que não tinham conseguido entregar o CD na quinta-feira à tarde, porque o seu
escritório estava fechado, assim como na sexta-feira que foi feriado.

Paulo Balau (PSD):
Disse que poderia, também, ter o escritório fechado quando foi contactado na quinta-

feira.

Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que o facto de os serviços os terem contactado na segunda-feira, dia 25 de Abril,

feriado nacional, é excelente e significa que os serviços funcionam bem.

José Leitão (PSD):
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Fez a seguinte intervenção:
«Não é propriamente uma pergunta que quero fazer ao senhor Presidente, ou uma

questão que queira pôr, é, digamos, se quisermos chamar-lhe, uma declaração de interesses,
neste caso naturalmente política, não é declaração de interesses económica. Tem a ver com o
nosso hospital, naturalmente que eu sei da reunião que houve, naturalmente que fiquei…,
compreendi perfeitamente porque é que o senhor Carlos Sá [Presidente do Conselho de
Administração do CHON] não quis vir a esta Assembleia falar, porque aquilo que tinha para
nos dizer não era seguramente muito agradável.

Sei, em traços gerais, o que se passou nessa reunião. Li a entrevista que o senhor
Carlos Sá deu ao “A Voz do Mar”. Tentei colher, através de conhecimentos e pessoas ligadas
ao sector, quer no hospital das Caldas da Rainha, quer no hospital de Peniche, quer no hospital
de Alcobaça, de como as coisas se estavam a desenvolver e, portanto, se algumas dúvidas ainda
tivesse... seguramente que a minha posição é muito conhecida sobre esta matéria, não tenho já
dúvidas nenhumas do destino final que vai ter o nosso hospital.

Como não tenho dúvidas nenhumas do destino final, que será um destino triste que o
nosso hospital vai ter, aliás, desde o primeiro dia que ando a alertar que não estamos a
trabalhar devidamente para salvaguardar essa questão, mas como ao longo de todo esse
processo, inclusivamente, fui acusado, ou fui uma das pessoas que foi acusada de politiquice e
de utilizar a questão do hospital para fazer política e de utilizar o hospital para combater A, B,
C e D, e porque no dia cinco de Junho vai haver eleições legislativas, eu quero deixar aqui a
minha posição pessoal, e por isso lhe chamei uma declaração de interesses: Seja qual for o
resultado final das eleições legislativas no dia cinco de Junho, seja qual for o Primeiro-Ministro
empossado, seja qual for o partido que sair vitorioso, eu continuo disponível para com todos
aqueles que quiserem, de uma forma séria, lutar para que Peniche não fique sem o seu hospital,
continuo disponível para dar o meu contributo nessa luta.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«A crer naquilo que foram as informações prestadas na reunião com o Dr. Carlos Sá e

com o Dr. Santa Clara, que é o Director Clínico do CHON, eu diria que nada daquilo que foi
garantido, até agora, está posto em causa. Foi-nos descrita uma situação com datas. A primeira
fase das obras teve um atraso, mas vai começar em Setembro, foi-nos dito qual era a sequência
das obras, faz parte dessa informação; foi-nos garantida a criação e manutenção do serviço
básico de urgência; foi-nos garantido, e já está a ser feito, o aumento do número de consultas de
especialidade; foi garantido que o bloco cirúrgico estaria em funcionamento; foi explicado
porque que é que tinham levado equipamento daqui para Alcobaça, digamos que o bloco
cirúrgico, está garantido pelo Director Clínico, vai ter cirurgia de ambulatório e vai ter cirurgia
ortopédica, respondendo àquilo que é uma característica e uma expectativa da nossa zona; terá
de facto as tais camas de cuidados continuados, estão previstas vinte e cinco camas e terá o
serviço de fisiatria e de fisioterapia. Portanto, eu diria que desta reunião, tanto quanto julgo
saber, as informações resultaram positivas, foi-nos, inclusivamente, garantido pelo Director
Clínico que ele nos estava a passar informação sobre o projecto para o qual ele tinha sido
nomeado.

É obvio que, depois, mudam-se os tempos mudam-se as vontades, e que isto pode ser
posto em causa, mas se nós não acreditarmos nas pessoas que estão a representar as estruturas
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que temos então não vale a pena ouvirmos ninguém e isto foi-nos garantido nesta reunião onde
estavam, digamos, todos os Vereadores à excepção do Vereador Jorge Abrantes, que terá
chegado mais tarde, e o senhor Vereador Luís Ganhão também não estava, mas os outros
estavam, e estavam representantes de todas as forças políticas e isto foi dito.

Permitam-me dizer isto, respeitando em absoluto, eu estarei ao lado do José Leitão em
toda a luta que for feita e incondicionalmente, para garantir que estas informações são
concretizadas e se não forem estarei com o José Leitão e com os Josés Leitões todos e as Marias
Franciscas de cá de Peniche, na luta pelo nosso hospital, não tenham dúvidas nenhumas. Eu
fiquei satisfeito com as informações positivas que nos foram transmitidas.

Eu gostava de dar só este ponto de situação, porque me parece que era de todo
importante que eu o desse. Não sei se os delegados municipais quererão dizer mais alguma
coisa. Fica esta informação e receberão depois o resumo mais fidedigno que eu consegui
daquilo que foram os aspectos mais importantes e as garantias que foram dadas. Eu volto a
dizer que estamos a falar daquilo que nos foi dito.»

José Leitão (PSD):
Disse que gostava de ler dois pequenos extractos da entrevista do senhor Carlos Sá.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que o senhor Presidente do Conselho de Administração do CHON referiu na

referida reunião que não se tratou de uma entrevista, mas antes de uma conversa informal que
teve no final da apresentação de um documento relacionado com outra matéria. Que o jornal dá a
ideia de que foi uma entrevista dada nessa semana, mas não, já tinha sido uma conversa tida e
que tem alguma interpretação jornalística, mas que ele, no essencial, subscreveu, não obstante ter
prestado a informação que já referiu.

José Leitão (PSD):
Disse que tem conhecimento da informação prestada pelo Senhor Presidente da Mesa,

mas que iria «só ler uma entrevista que está em directo e em itálico, ou seja, não é um
comentário jornalístico, é uma transcrição daquilo que ele disse.»

Transcreve-se o excerto tal como foi lido:
«A ideia é ter todos os tempos operatórios, 4 de manhã, de hoje, e 4 cirurgias à tarde e,

por isso, vamos claramente aumentar as respostas, ou seja, todos os pacientes do Concelho de
Peniche, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha e Alcobaça passarão a ser utentes da Unidade
Hospitalar Alcobacense. Ponto assente é que a realização das cirurgias ambulatórias para
adultos na área da intervenção do CHON ficará, a partir de Maio, centralizada no Hospital de
Alcobaça.»

O senhor José Leitão disse ainda que:
«Se uma administração hospitalar tem notícias tão boas, como nos quer fazer crer,

para dar ao Concelho de Peniche, porque que é que não vem aqui dá-las? Num momento em
que só se dá notícias más, num momento em que se vê quem é o campeão das más notícias no
país de norte a sul, há um indivíduo que tem notícias extraordinárias para dar a um Concelho e
disse que não é próprio, que não era apropriado, só faltou dizer que tinha medo de vir para o
meio dos bichos como se as pessoas de Peniche fossem bichos para ele vir aqui a uma
Assembleia Municipal, junto com os membros desta Assembleia e com a população que quisesse
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assistir, dizer aquilo que pensa fazer para o hospital.
Se as notícias são boas, eu no lugar dele, sabem o que lhe fazia, eu vinha e obrigava a

fazer publicidade para que viesse a casa cheia ouvir eu dar as boas notícias. Portanto, eu acho
que há aqui uma contradição, não questionando nada mais, acho que há aqui uma contradição
muito grande entre este tipo de afirmações que ele faz, as afirmações que ele vos fez e, permita-
me senhor Presidente, outro tipo de informações que eu recolhi, por isso senti pessoalmente
necessidade de trazer aqui este tema, numa perspectiva não individual, numa perspectiva não de
partidos, mas numa perspectiva de Peniche e peço a quem de direito e a quem tem competências
para isso que esteja muito atento em relação ao futuro do hospital de Peniche.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu não quero dizer muito em relação àquilo que foi a reunião, serei uma das pessoas

insuspeitas a falar sobre aquela reunião, porque entendo que normalmente um conselho de
administração é de confiança política dos governos ou de confiança técnica. E se o PSD ganhar
as eleições a gente depois… O senhor José Leitão fez muito bem em fazer a declaração de
intenções. Mas é assim, a declaração de intenções depois não vale nada, essa é que é a questão.
Mas eu confesso, pode ter as suas justificações todas, mas o que me surpreendeu mais naquela
reunião foi o senhor José Leitão não estar presente, porque é verdade que é a pessoa que, faça-
se justiça, que tem mais mexido e que tem mais abordado esta questão, que é problemática. Há
um acordo que, no fundo, vale o que vale e que nós temos que nos agarrar a ele, mas eu
sinceramente estranhei, estranhei porque acho que era de todo o interesse que ele tivesse estado
presente.

Em relação às razões, não, eu às vezes faço processo de intenções e depois arrependo-
me e, outras vezes, vejo-me a ser defensor do diabo que não conheço, portanto é assim, não
conheço, as pessoas vieram cá, acho que foram pessoas simpáticas, à primeira vista para quem
não as conhece até parecem pessoas sérias, esforçadas e mais não sei o quê.

E o que nos disseram foi isto: “quando nos convidaram a primeira vez para ir-mos à
Assembleia ou para ir-mos a Peniche, o que nós dissemos foi que estávamos há pouco tempo e
não conhecíamos a situação do hospital”. Isto foi o primeiro esclarecimento e quando nós
ligamos os nossos neurónios é uma questão com uma certa razoabilidade. Depois, quando
dizem, agora vir para uma Assembleia temática ou pública numa altura destas, um concelho de
administração, que não são eleitos políticos, se calhar o senhor José Leitão também pensava
duas vezes, não é? Depois, no fundo, eles deram as garantias, o documento, ainda falta aí um
contributo ou outro que eu ainda não tive tempo de dar, também gostava de dar, para o
documento. Deram as garantias, mas também disseram claramente que as garantias valem o
que valem porque estamos na situação que estamos. Isto nós temos que aceitar! Então se
amanhã é eleito outro governo e que diz assim: os concelhos de administração disto ou daquilo
vão todos à vida, então quem deu a sua palavra, e eles no fundo deram a sua palavra, sempre
condicionada, o que vale é o que vale, nós podemos dar a palavra quando estamos nos lugares,
quando saímos dos lugares não podemos dar mais a palavra, acabou. E mesmo quando se está
nos lugares depois quem tiver mais poderes do que nós pode retirar. Portanto, no fundo, a
conversa foi um bocado nisso, acho que a reunião foi muito interessante, no aspecto que nos
proporcionaram informação, pelo menos que eu não tinha, e que todas as pessoas que estavam
na reunião tiveram a oportunidade de colocar tudo o que queriam. E as duas pessoas que cá
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estiveram foram respondendo dentro da medida que sabiam e podiam.
Eu posso, e ainda vou pagar isto mais tarde, porque a reunião valeu o que valeu, estou-

me a repetir, mas no futuro a gente está cá, e o que acontecer vamos ver depois qual é a posição
de cada um, se estamos cá para defender a nossa terra, ou se não vamos defender a nossa terra,
eu com isto não estou a duvidar da boa vontade do senhor José leitão e daquilo que ele afirmou
de estar disponível, eu também estou disponível já disse aqui nesta Assembleia, também vou
para a frente, também não tenho qualquer problema dessa natureza, se for necessário lutar pelo
nosso hospital, ou aquilo que nós entendemos que é o nosso hospital.

No fundo eu tinha algumas preocupações, que pontualmente foram colocadas aqui nas
Assembleias Municipais por um ou por outro. Também foi ouvindo pessoas que trabalham lá e
pessoas que não trabalham, e às vezes as coisas desencontravam-se, não é? Depois de ter
passado por aquela reunião pelo menos fiquei tranquilo até ao dia das eleições. Depois do dia
das eleições vamos ver se é o mesmo concelho de administração ou não.

Agora é assim, nós temos que voltar à carga, a Assembleia Municipal tem que voltar à
carga. Admito, porque também sou obrigado a pensar de vez em quando, admito que este tipo de
pessoas, como técnicos que são, um é Director Clínico o outro é o Presidente do Conselho
Administração, que não seja muito do agrado deles vir à Assembleia Municipal e falar com os
seus membros, é provavelmente sujeitarem-se a que numa Assembleia Municipal desta natureza
que as pessoas se movimentem, que as pessoas influenciem, que se encha aqui a sala e que se
faça aqui coisas que às vezes se faz, ou que no passado se fez, e que de vez em quando se
mobilizassem as pessoas com determinado objectivo e pode não ser agradável. É assim, para
esclarecer, eu subscrevo tudo e mais alguma coisa e acho que se a Assembleia em momento
oportuno entender, e eu acho que deverá entender, proporcionar outro tipo de conversa com
toda a Assembleia reunida deve forçar essa reunião. Agora acho que devemos discutir se é
aberta ou fechada, isso admito que se pondere.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta questão e um pouco segundo as informações que nos foram dadas naquela

reunião, em que estive presente com o senhor João Gomes, não me parece que se possa daí
concluir que vamos perder o hospital de Peniche. Portanto, acho que é uma conclusão
demasiadamente exagerada para se retirar, bem como me pareceu que havia uma vontade dos
responsáveis para fazer as intervenções com que se tinham comprometido e que, inclusivamente,
já tinham tomado algumas iniciativas no sentido de fazerem até alguns melhoramentos. Como é
óbvio, não avançaram com as intervenções de grande escala, porque aproxima-se uma altura
em que a capacidade do hospital necessita de estar operacional e sem os contratempos que uma
intervenção de obra causaria.

Todavia, devo aqui dizer, em nome deste grupo, que, tal como no passado e no processo
das urgências, estaremos sempre do lado daqueles que defendem os interesses de Peniche, seja
qual for o governo que esteja em funções. Posso até dizer, que em relação à nomeação do Dr.
Carlos Sá, não tenho nenhum atestado particular para o defender aqui, até porque fui um dos
dirigentes partidários do PS distrital que criticou a sua nomeação. Portanto, não estou aqui
sequer a fazer nenhuma defesa da honra da pessoa em causa, porque eu era do entendimento de
que haveria com certeza profissionais de saúde no Centro Hospitalar Oeste Norte que pudessem
responder à altura das funções para as quais ele foi convidado e portanto fui um dos que se
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manifestou contra a sua nomeação. E, no entanto, da oportunidade que tive e da primeira vez
que contactei com ele, na reunião do dia dezanove de Abril, pareceu-me que foi uma pessoa que
teve uma postura que não me leva a repreendê-lo em nada e, como tal, queria deixar este
testemunho, porque me parecia importante que ficasse aqui esse registo.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
Eu participei, também, na reunião e a questão que quero aqui reiterar é a seguinte:

Aquilo que é a nossa bíblia relativamente a esta matéria tem a ver com o acordo que celebrei
com o senhor Ministro António Correia de Campos e, portanto, aquela vai ser a bíblia, mas a
bíblia acrescentada de um outro ponto. E qual é esse outro ponto? É o ponto que foi
acrescentado pela actual Ministra. E o que é que a Ministra actual disse? É que a urgência de
Peniche, face à alteração da localização do Hospital Oeste Norte, a urgência de Peniche ir-se-
ia manter em definitivo, o serviço de urgência básico, por isso a partir do momento em que este
concelho de administração, relativamente a todos os itens que constam do acordo, os reiterou, a
questão agora é o seu cumprimento, e o seu cumprimento é marcadamente político.

Por isso, o que eu creio que cada um de nós tem, porque todos nós temos relações com
os políticos que vão agora a eleições e que cada um à sua medida, mais do que uma declaração
de interesses é defender os nossos interesses, é pressionar para que relativamente ao acordo, ao
acréscimo que a Ministra fez, nós querermos que façam declarações mais uma vez no sentido de
reiterar. Mas, mesmo que não o façam, cá estaremos como tem sido esta manifestação que aqui
foi dita.

Por outro lado, e de acordo com a sugestão que também fiz ao senhor Presidente da
Assembleia Municipal, é que este documento, uma vez estabilizado com os contributos de todos,
seja também enviado para, aliás foi uma sugestão que o senhor Vereador Francisco Salvador
me fez e que eu transmiti ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, que seja enviado para
o Centro Hospitalar Oeste Norte no sentido de, tal como o fiz quando foi em Setembro de 2009,
na véspera das eleições, fiz um comunicado com as declarações do próprio Centro Hospitalar,
que fique um documento que vá para o site do Município com, digamos, com a anuência ali, e
isso deve ser feito até à sua confirmação, sob pena, se eles eventualmente dizerem não foi isto,
então poderemos despoletar alguma outra iniciativa. Mas eu estou em crer que face à
contundência com que as pessoas foram informadas, eu acho é que todos nós temos que pelas
mais diversas formas exigir que seja cumprido, se não cumprirem, seja quem for, cá estaremos.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que apenas irá pedir a anuência dos representantes dos órgãos do Município que

estiveram na reunião sobre o documento e que depois dará conhecimento do mesmo ao Conselho
de Administração do CHON.

Sérgio Leandro (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Queria solicitar três esclarecimentos, relativamente a algumas matérias que são

importantes para o desenvolvimento curto/médio prazo de Peniche e, nomeadamente, ao nível
do turismo.

Uma delas tem a ver com um projecto que já foi falado aqui, anteriormente, que tem a
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ver com o fosso da muralha e, nomeadamente, sobre aquilo que é o ponto da situação da
primeira fase, primeira fase que já estava projectada há quase vinte anos e que finalmente está
em curso, saber qual o ponto de situação desta grande obra.

Um outro aspecto tem a ver com a questão de uma notícia que saiu no Público, no dia
vinte seis de Março, relativamente à Pousada na Fortaleza de Peniche, a qual referia que a
Câmara tinha aprovado um estudo prévio para a instalação de uma pousada na Fortaleza de
Peniche.

Por último, tem a ver com uma situação mais próxima, que é a abertura da próxima
época balnear e como está a ser preparado este processo da época balnear no Concelho de
Peniche.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Sérgio Leandro, disse:
«Como já disse, nós reunimos, ontem, com o Instituto Portuário e dos Transportes

Marítimos e, entre outras matérias, esta foi uma das matérias e aquela que mereceu, digamos, o
aspecto particular, que mereceu mais atenção, tem a ver com a questão da eclusa.

A eclusa é a situação que é mais problemática, tendo em conta a constatação de que as
prospecções geológicas que tinham sido feitas antes não permitiam que a eclusa fosse feita de
acordo com aquela informação. Neste momento, o Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos solicitou ao LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil que fizesse um estudo
justificativo da situação. Esse estudo estará pronto até ao final de Maio, o mais tardar até ao
final de Maio, no sentido de validar o que é a natureza excepcional neste tipo de obras
marítimas e que está previsto na Lei, de modo a que seja depois concluída a parte da eclusa.

Quanto aos outros aspectos, enfim, penso que é visível, no que diz respeito à ponte
pedonal e que foi aberta ao público no dia cinco de Março, por ocasião do Carnaval, embora a
previsão fosse feita para seis de Maio. A ponte pedonal dois, que é a nova ponte que atravessa o
antigo campo do Baluarte, já está concluída em cerca noventa e cinco porcento dos trabalhos,
portanto agora terão mais alguns acertos, prevendo-se a conclusão até trinta e um de Maio.
Relativamente à ponte rodoviária, como sabem está encerrada desde o dia dez de Março, é por
ali que vão passar todas as condutas da água, de saneamento, de energia, etc…, portanto, neste
momento, é uma obra que se prevê que esteja concluída a vinte de Outubro. É o ponto da
situação neste momento.

Relativamente à pousada, de facto, tal como tínhamos aqui informado, o Grupo
Pestana apresentou o estudo preliminar. Esse estudo preliminar foi apresentado inicialmente a
mim próprio e a alguns serviços do Município. Entendemos que de alguma forma iam ao
encontro daquilo que era os pressupostos que tinham a ver com a preservação da memória, com
a compatibilização dos usos e que do ponto de vista volumétrico estaria adequado, apesar de, de
acordo com aquele estudo prévio, a capacidade rondar os setenta e seis quartos, mais coisa
menos coisa, será à volta disso, porque se trata de um estudo prévio.

Convidei o Grupo Pestana a apresentar esse estudo prévio na Câmara Municipal
depois de solicitar aos nossos serviços, também, uma apreciação, embora não se trate de um
projecto que tenha entrado formalmente na Câmara Municipal, mas tratando-se de um estudo
preliminar, se quisermos, para não confundir com um estudo prévio, que esse tem normalmente
logo um conceito jurídico. Há um aspecto que era colocado nesse estudo e que tem a ver com
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uma abertura lateral na muralha, para poder haver um acesso à parte dos serviços, é uma
matéria que terá, depois, a ver com a parte do IGESPAR. Foi levado a reunião de Câmara e, de
alguma forma, a Câmara Municipal, por unanimidade, manifestou a sua concordância com
aquela abordagem que consta no estudo preliminar.

Portanto, esse estudo preliminar foi levado a uma reunião que tive com o Grupo
Pestana, com a ENATUR e com o Turismo de Portugal e houve a manifestação de concordância
com os genéricos. Vai colocar-se agora a questão do financiamento, através do Programa
Ocupacional de Valorização do Território e é isso agora que tem que ser assegurado.

Por isso, aquilo que é importante, é que todos, porque há uma grande unanimidade
municipal sobre esta matéria, que todos, junto das suas próprias forças políticas, porque agora
vai haver eleições e temos aí uma “troika” que está a preparar o nosso futuro, é bom que estas
matérias sejam devidamente salvaguardadas e, por isso, eu também fico muito expectante, penso
que todos nós ficamos muito expectantes, relativamente aos compromissos que as forças
políticas que vão concorrer, todas sem excepção, possam, também, ter aqui um papel de
confirmação relativamente a este grande projecto.

A outra questão, sobre a abertura da época balnear, estamos a preparar tudo, os
concursos estão a andar para que em termos de limpeza das praias tudo corra da melhor forma.
Posso dizer-vos que as grandes referências que temos tido sempre durante o Verão são
relativamente à limpeza das praias, e eu creio que também concordarão connosco nisso. Vamos
fazer alterações, porque vamos reduzir, aliás dissemos isso, vamos reduzir a prestação de
serviços privada para a limpeza de praias e vamos envolver mais os nossos serviços na própria
limpeza de praias, no sentido de ainda rentabilizarmos mais os nossos recursos humanos. Eles
não são infinitamente elásticos, é provável que para termos as praias limpas e para gastamos
menos dinheiro com os serviços externos que haja um menor desempenho noutros locais, mas
vamos tentar fazer isso de forma equilibrada, são as contingências, o tempo mudou, o mundo
mudou, e, por isso, vamos também adaptando-nos e creio que vamos ter uma grande época
balnear.

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Antes de falar sobre o assunto para o qual tinha pedido para intervir, queria só dar

dois apontamentos sobre esta intervenção do senhor Presidente da Câmara. Em relação às
obras do fosso das muralhas e a questão da ponte velha, segundo eu percebi, a ponte vai estar
fechada até ao final da obra, sensivelmente. Eu ia só perguntar, julgo que esta questão já foi
colocada em reunião de Câmara, uma vez que o terminal rodoviário também está em obras, se
não teria sido prudente transferir o terminal para o centro da cidade, uma vez que há uma
dificuldade acrescida das pessoas em chegarem ao terminal, uma vez que grande parte das
pessoas o fazia precisamente pela ponte velha. Julgo que a questão foi considerada, mas não sei
se seria possível ou não ponderar isso, uma vez que ainda faltam alguns meses, inclusivamente o
Verão, e, pelo menos, haver a possibilidade de os autocarros passarem pelo centro de Peniche
para também recolher as pessoas e não só para deixar.

Em relação à pousada já tive oportunidade de intervir várias vezes sobre este assunto.
Saúdo que haja evolução e que, face ao que foi no ano passado a conferência do arquitecto Siza
Vieira, que se tenha ultrapassado essa ideia de que só podia ser um projecto do arquitecto Siza
Vieira o que, obviamente, seria benéfico. Mas se ele não estava disposto tínhamos que nos
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mover para além disso, ainda bem que assim foi. Em relação ao financiamento, na medida em
que, pelo menos, a parte mais significativa seja privado, espero que de facto não haja
contracção por parte do Grupo Pestana.

Em relação à questão que eu tinha pedido para intervir, eu sei que numa das últimas
reuniões da Câmara, o senhor Presidente manifestou a intenção de suspender as transferências
de verbas para o CAT, Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, com base no
disposto no Decreto-Lei n.º 13/2011. Eu julgo que na sequência da intervenção do senhor
Vereador Francisco Salvador, do PSD, que levantou diversas objecções à intenção manifestada,
com base no que está disposto no Decreto-Lei, que terá havido uma alteração nessa intenção,
pelo menos foi o que eu percebi. Mas dada a importância dos serviços prestados pelo CAT e
dada a importância da verba que a Câmara Municipal transfere, eu queria pedir ao senhor
Presidente que confirmasse se houve, realmente, esta alteração da intenção da Câmara, de
suspender as transferências e, já agora, queria dar a minha opinião jurídica sobre o Decreto-
Lei, que está em causa. Eu percebo a intenção do legislador, no caso do Governo, de eliminar a
acumulação de prestações de idêntica natureza por parte do estado, mas o diploma deixa-me
uma série de dúvidas e de questões em aberto e, pessoalmente, acho que as limitações impostas
é que estão em causa. Não consigo ter a certeza de quais são as limitações, mas o que é
absolutamente claro é que não há uma proibição das transferências e, portanto, pode ter que se
alterar a forma como são feitas, pode ser necessário alguma criatividade na forma de fazer as
transferências. Nomeadamente, aquilo que o Decreto-Lei prevê é que se caminhe no sentido de
auto-financiamento do CAT, mas o que tem de ficar claro é que as transferências são possíveis
e, de resto, estão previstas na Lei das Autarquias e, portanto, neste caso, são essenciais e é a
opinião do PSD de que deverão continuar a ser feitas.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Ademar Marques, fez a seguinte intervenção:
«Vou começar já por esta última. Esta matéria é uma matéria bastante sensível, aliás tu

o disseste, quando colocaste a questão da criatividade. Basta tu teres dito isso e as dúvidas que
suscita para percebermos o melindre da situação. Eu creio que não deve haver aqui nenhum
aproveitamento político de ninguém, para fazermos isto com a maior serenidade, tal como
estamos a fazer.

Nós recebemos um documento da Directora do Departamento Administrativo e
Financeiro, Dr.ª Josselène, em que colocava um conjunto de questões técnicas. O que a Câmara
fez, responsavelmente, foi levar a assunto à reunião de Câmara e abordamos essa matéria.
Houve uma actuação prudente, e ainda bem que foi uma actuação prudente, porque face a uma
informação do Departamento Administrativo e Financeiro, nós tínhamos que ter isso em conta.

Antes disso, reunimos, também, com o Centro Social, com quem temos estado em
contacto. Não parámos, nem nós nem o Centro Social, e, em conjunto com o Centro Social,
temos estado a tentar encontrar, naquilo que são os entendimentos, naquilo que são as práticas
de outros municípios, um caminho. Nós não somos juristas, se tu sentes essas dificuldades
imagina como é que não é. Disponibilizamos, inclusivamente, tomei uma orientação no sentido
de a própria Presidente do Centro Social ficar adstrita a tempo inteiro, porque esta também é
uma atribuição do Centro Social, mas disponibilizamos este recurso humano, para poder ter
mais tempo para, também, estabelecer os contactos e os aprofundamentos que são necessários.
Por isso, todos aqueles que com a competência que têm, se quiserem, também, junto da Dr.ª
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Manuela Gomes, no sentido de contribuírem, todos são bem-vindos.
Nós fizemos contactos, houve uma deslocação, inclusivamente, aos serviços da Câmara

Municipal de Lisboa, em que a minha colega Clara Abrantes também acompanhou os serviços e
temos identificados mais um conjunto de outros serviços, de outras respostas que estamos a
tentar encontrar. Estamos a fazer tudo por tudo para que a solução que nós venhamos a
encontrar seja uma solução que tenha uma cobertura legal inequívoca e que vá ao encontro
daquela orientação da sustentabilidade do próprio Centro Social que é, desde logo, também,
uma obrigação dos associados do Centro Social.

Portanto, esta matéria não tem que ser transferida em exclusivo para o Município e,
por isso mesmo, estamos a trabalhar em conjunto. Eu creio que vamos chegar a uma solução e é
uma solução que salvaguarde tudo. Às vezes, entre a questão da forma e a questão da
substância, se a substância for, juridicamente saberás bem isso, a substância é que é aquela que
deve ser analisada. Por isso, temos que ter muito cuidado relativamente a isso, de modo a que
tudo façamos para que, ainda por cima, os que são de extractos sociais mais vulneráveis não
sejam tão prejudicados quanto isso, penso que temos essa sensibilidade.

Quero dizer, também, o seguinte: Vai haver uma Assembleia Geral do Centro Social e,
por minha iniciativa, predispus-me a ir a essa Assembleia Geral do Centro Social e os senhores
Vereadores estão, também, disponíveis, manifestaram, também, essa disponibilidade para
participarem nessa Assembleia Geral, porque o assunto, embora sendo do Centro Social, é de
todos e queremos com todos encontrar uma solução que seja correcta.

Sobre a questão do Centro Coordenador de Transportes, eu diria: Ainda bem que a
obra está a decorrer com estes prazos e ainda bem que a obra do Centro Coordenador de
Transportes está a decorrer. Temos previsto que, até Agosto, esteja pronto, embora, também,
estejamos a tentar para que seja antecipado. Relativamente às camionetas, estas já vêm cá
dentro, isto não dispensa que, eventualmente, nós possamos monitorizar este assunto na relação
que temos com a Rodoviária do Tejo, poder aprofundar melhor.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Também em resposta ao senhor Ademar Marques, fez a seguinte intervenção:
«Só complementar dizendo o seguinte: Nós, com a Rodoviária do Tejo, temos estado a

acompanhar esta situação, até porque também recebemos este tipo de sugestões. O expresso
vem cá dentro, a rápida vem cá dentro da cidade, o serviço de transporte dos estudantes da
Escola Secundária é todo ele garantido, desde sempre, tanto na vinda como no regresso, até à
Escola. O serviço urbano não tem qualquer problema. Mas ainda estamos a considerar,
eventualmente, mais alguma solução relativamente a estes meses, até porque a ponte velha,
como disse e bem, vai ficar fechada pelo menos oito meses. E daí a necessidade de resolver
alguns problemas das populações mais atingidas por esta necessidade de transporte público.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Só queria perguntar ao senhor Presidente, em relação ao CAT, e parto do princípio

que o CAT funciona em paralelo com outra instituição, como a ADSE, uma pessoa é sócia do
CAT e desconta x e o CAT paga parte do medicamento e, ao mesmo tempo, utiliza a ADSE,
penso que é isso, que funciona assim. Isso para mim não tem problema absolutamente nenhum,
que é a mesma coisa que qualquer pessoa ter uma entidade privada, uma companhia de seguros,
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para comparticipar. O meu problema é o seguinte: Queria perguntar ao senhor Presidente qual
é o encargo para a autarquia que o CAT dá?»

Vereador Jorge Abrantes:
Disse que os subsídios mensais que são atribuídos ao Centro Social, quer pela Câmara

quer pelos Serviços Municipalizados, ultrapassam os cem mil euros ano.

Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Permitam-me voltar um bocadinho atrás aqui em relação à questão que coloquei de

não obter resposta por parte da Câmara aos inúmeros pedidos de esclarecimento que fiz. Não
sou só eu que me queixo disto, também os Vereadores do PSD, por inúmeras vezes, pediram
esclarecimentos sobre diversos assuntos e têm sempre alguma dificuldade em obter informação.
Portanto, em relação a isso, quero que fique registado esta questão.

Depois, o senhor Presidente disse-me que fez um esclarecimento sobre o Plano de
Urbanização da Zona Central. Fez-me um esclarecimento que já tinha feito. Esse
esclarecimento já está na acta que aprovámos, não vale a pena estarmos aqui a falar daquilo
que já sabemos. Queremos saber coisas novas e por isso eu tenho uma proposta.

O senhor Presidente fala-me dos planos que se pretende fazer e que está a trabalhar,
mas nós sabemos que não temos dinheiro para os pagar e sabemos que o dinheiro que temos,
provavelmente, será para pagar outras coisas e não tanto os planos, quanto mais os estudos de
impacte ambiental do Plano de Urbanização da Zona Central.

Por isso, eu quero dar aqui um contributo muito directo que é assim: Já que não temos
hipótese e não temos dinheiro para fazer planos, e isso já está mais que sabido, porque não
concentrar os esforços no Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação? É uma
coisa que já falei aqui nesta Assembleia, já pedi que a Câmara fizesse um esforço para rever
esse Regulamento. É uma coisa que é simples, eu sei que os serviços da Câmara, em particular o
arquitecto Ribeiro Gonçalves, têm feito um esforço pessoal no sentido de adaptar o
Regulamento à legislação que está agora em vigor, porque o Regulamento já não respeita certas
coisas da nova legislação. A ideia do arquitecto é realmente isso, é adaptar o Regulamento à
legislação em vigor, e eu queria que fossemos um bocadinho mais além. Eu queria que o
Regulamento pudesse prever outras situações específicas, como já falei aqui, questões de
pormenor relativamente às cores, relativamente às formas, já que não temos planos de
pormenor, então podíamos usar o Regulamento para restringir, um bocadinho, em certas zonas,
o tipo de construção e de atitude arquitectónica que se faz. E, para isso, gostava que se pudesse
fazer uma comissão, assim como já se fez para outros Regulamentos, uma comissão para
trabalhar este assunto, porque o arquitecto sozinho, se calhar, não saberá tudo o que faz falta.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta à senhora Cristina Leitão, fez a seguinte intervenção:
«Nós vamos ter e vamos querer que seja realizada uma sessão temática da Assembleia

Municipal, esse vai ser um local de informação relativamente ao ponto de situação sobre o
planeamento.

A questão do Regulamento Municipal, haverá um momento próprio para, em face de
um primeiro projecto que os serviços irão elaborar. Portanto, a matriz fundamental devem ser
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os serviços a elaborar e, depois, tal como temos feito sempre, há-de haver os momentos de
participação ao nível da Câmara Municipal e os membros da Câmara Municipal irão socorrer-
se, também, de quem entenderem. Penso que um regulamento, não sei a história da elaboração
de outros regulamentos, portanto, vou saber como é que em regulamentos anteriores, qual é que
foi a metodologia que foi seguida, manifesto aqui o meu desconhecimento. Dentro daquela base
que nós temos de participação a ver como as pessoas fazem. Fizemos isso para as ciclovias,
fizemos isso para os planos de acessibilidade, etc., etc. Iremos fazer, também, penso que faz
sentido fazermos isso também, depois cada um dará o seu contributo.

O problema é o seguinte: O nível de recursos humanos, que agora ainda por cima
vamos ter menos, como sabem, temos muitos compromissos e eu, também, gostaria de fazer
muita coisa, há coisas que eu tenho mais limitações. Eu próprio tenho falado do Regulamento
com o arquitecto Ribeiro Gonçalves, ele tem uma base, mas sabem o nível de atendimentos que
estamos a fazer, muitos atendimentos, apesar de haver, aparentemente, uma menor entrada de
processos. Portanto, a gestão de recursos vamos fazer em função daquilo que nós pudermos
fazer. A revisão há-de de ser feita, a participação iremos ver, eu hoje não posso assumir aqui
nenhum compromisso relativamente a isso, porque tenho obviamente que falar com a equipa.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Registo aqui a atenção do anterior Presidente da Comissão Política do PSD e ex-

Vereador. Foi mesmo por acaso, hoje, tive a mexer em papeis, e há um jornal que há que tempos
que está em cima da minha secretária em casa. Que é um jornal que é o Correio de Peniche, de
3 de Fevereiro de 2010, e que eu, também, gostava de ser esclarecido pelo PSD, ou pelo senhor
Paulo Rodrigues, que está tão atento às actas da Assembleia Municipal e que gostaria que isto
naturalmente ficasse em acta. É que há um documento da comissão do PSD, diz em determinada
altura, isto portanto foi depois das eleições: “Durante a campanha os candidatos comunistas,
Vereador e Presidente de Junta, distribuíram, alegremente, nos bairros sociais, azeite e
bacalhau, acompanhados com promessas de novas casas que a oposição, supostamente, impedia
que fossem construídas.” Portanto, quando as pessoas lêem as actas e têm em atenção questões
que lhes tocam, naturalmente, deveriam, também, ter a hombridade de clarificar estas situações.

Eu sinto-me atingido com isto, porque eu acho que isto é para mim e para mais alguém,
mas eu sinto-me atingido. Isto é pura mentira. Isto nunca aconteceu! Enquanto podiam dizer isto
e outras coisas e escrever outras coisas, eu tenho um documento do PSD que escreve outras
coisas que nunca tornei público, nem sei se alguma vez tornarei público, porque é um
documento interno. Agora, isto na rua, no fundo, está a pôr em causa o bom nome de várias
pessoas, incluindo o meu e eu isso não admito. Portanto, eu só faço isto agora, porque o senhor
Paulo Rodrigues dirigiu a carta à Assembleia.

Em relação a outra questão que foi colocada aqui há algum tempo, o actual Presidente
da Comissão Política do PSD, em que o senhor Presidente entretanto lhe dirigiu a pedir
esclarecimentos e que depois o senhor Ademar entende que não deve dar esclarecimentos. A
propósito das empresas a quem a Câmara, supostamente, não apoiou. Nós queremos,
sinceramente, saber quais são as empresas que quiseram vir para Peniche e que a Câmara não
apoiou. Porque pode haver aqui algumas injustiças, pode haver coisas mal tratadas, mas
também pode haver aqui deturpação ou pode haver empresas que Peniche não queira. Portanto,
como o grupo da CDU da Assembleia Municipal não conhece nada disto, gostava de ver
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esclarecido. Não é chegar à Assembleia Municipal, fazem-se acusações e depois, pronto, não há
mais nada.

Isto já aconteceu várias vezes aqui na Assembleia Municipal durante este mandato.
Portanto, nós gostávamos de ver, sinceramente, isto esclarecido, até para não sermos acusados
ou a CDU não ser acusada ou o senhor Presidente não ser acusado, como há uns anos o PSD,
acho eu, foi acusado, foi o PSD, foi acusado de não querer em Peniche uma fábrica de queijos
que foi para Torres Vedras, aquilo foi muitas vezes falado, portanto, se calhar, havia as suas
razões, mas o que é certo é que ficou essa marca. Portanto, se há alguma coisa que nós não
conhecemos, nós gostaríamos sinceramente de conhecer.

Em relação à questão da urbanização da Papôa, é verdade que a Junta de Freguesia
que eu presido tem particular atenção àquela zona e a outras zonas mais complexas, em termos
de sumidouros e de rede pluvial. E tem por uma razão, é porque aquilo é uma zona que, no
fundo, na minha opinião, eu também não sou engenheiro nem técnico do ramo, mas, na minha
opinião, houve alguma coisa ali que ficou por fazer. Quem olha para a urbanização vê que é um
risco para certas situações de chuva, dilúvio, é só a forma como algumas garagens foram
construídas. Entendo que, por acaso o Américo referiu-se, entendo que poderia ser equacionado
ali alguma solução para uma emergência, entendo que poderia e acho que se deveria junto dos
SMAS. Os SMAS deveriam ter isso em conta, tentar-se estudar, o Américo chamou-lhe ladrão,
mas é uma coisa que seja, no fundo, um serviço de emergência que possa atenuar a situação.
Portanto, não é só ali, já aqui, mais que uma vez, não sei se neste mandato, mas no mandato
anterior e no outro também, durante dois mandatos, pelo menos, falei nisso, neste sinceramente
não sei se falei.

Mas também há uma situação perigosa, não tem dado maus resultados, que é a Rua da
Alegria e que também dava problemas, de vez em quando. Há que se registar que a entrada de
Peniche também tem um défice de sumidouros, nomeadamente, aquela zona velha, quem entra
no lado direito, não há sumidouros, não há rede nenhuma de sumidouros. Agora, é assim, eu
não posso deixar de registar isto, até porque eu conheço o Raminhos há muito anos e também
sei a forma como eu falo com o Raminhos, acho que é indelicado a forma como o Américo
trouxe… Não é trazermos as coisas aqui, nós devemos trazer as coisas, a forma como
colocamos, às vezes, as questões em relação às pessoas é que é mais complicado. Podem neste
momento estar a perguntar: Mas quem és tu para estar a colocar uma questão destas?

Agora, depois do que se passou ou da forma como se pode utilizar a correspondência,
e-mail, outra, dos técnicos, se calhar, a partir de hoje, os técnicos começam a pensar duas vezes
antes de mandar um e-mail, a quem quer que seja. Tenho a certeza de uma coisa, aqueles que
conversam comigo através do e-mail que a mim mandam, eles sabem, independentemente de
algumas divergências que possamos ter, entendo que eles têm essa confiança em relação a mim.
Portanto, é complicado trazermos… eu acho que o Américo não o fez por mal, mas acho que nós
devíamos evitar quando temos a facilidade de contacto com as pessoas. O Américo fala-me
quando tem algum problema, ou eu com ele, agora eu próprio pus-me a pensar, então se eu
lidasse com o Américo com e-mail, como às vezes eu falo no e-mail, porque temos confiança,
porque estamos à vontade, podia acontecer alguma coisa menos própria que não gostaria que
acontecesse. Portanto, não é crítica, mas é um alerta, e acho que nós devíamos ter cuidado em
relação a isso.»

Ademar Marques (PSD):
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Fez a seguinte intervenção:
«Eu, em relação à questão da troca de cartas, na sequência da Assembleia Municipal

de Dezembro, precisamente da data em que ainda não temos a acta, que de resto estava um
excerto da carta que me estava dirigida. Eu, na altura, respondi. Fi-lo endereçando a resposta a
todos os membros da Assembleia Municipal, pelo menos acho que todos receberam, pelo menos
tentei que fosse assim. Precisamente porque entendi que a minha resposta, uma vez que tinha
sido solicitado por carta, devia ser dada da mesma forma. Dirigia ao senhor Presidente da
Assembleia Municipal e peço, que uma vez que há dúvidas em relação àquilo que ficou dito, que
fique transcrita nesta acta qual foi a resposta nessa altura, e quero chamar a atenção para que
o que eu respondi na Assembleia Municipal teve início numa afirmação do Deputado Municipal
José António Amador, que dizia que jamais tinha acontecido a Câmara ter recusado um
investimento. O que eu disse e como disse está na carta, não estão em causa os investimentos
concretos que foram, eu não vou nomear qualquer investidor que seja, porque não quero inibir
esses investidores de poderem investir ou de apresentarem novos projectos, isso para mim está
absolutamente assente não vale a pena sequer voltar a falar sobre esse assunto.

Agora, o que eu também disse, é que basta pensarmos nos casos de discordância com a
forma dos investimentos, coisas que foram à reunião de Câmara e foram recusadas, é olhar
para as actas, por diversos motivos, não é o que não houve. O que não houve foi essa situação,
que me foi expressa de que jamais um investimento recusado, basta olhar para as actas da
Câmara, eu não vou fazê-lo, não vou fazê-lo caso a caso porque não é isso que está em causa. O
que está em causa é uma questão de que é a realidade e eu acho que não se podem fazer
afirmações tão definitivas quando até nas actas de reunião de Câmara se encontram essas
situações e depois haverá outros casos com certeza. Na carta disse, e é o que repito, não estão
em causa os casos concretos, está em causa encontrar soluções de investimento futuro, para isso
contem com a minha disponibilidade, foi o que eu disse.»

De seguida transcreve-se a carta enviada pelo senhor Ademar Marques ao senhor
Presidente da Câmara:

«Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Peniche
António José Correia
Recebi o pedido de esclarecimentos de V. Exa., datado de 23.12.2010, com alguma

surpresa, uma vez que no local próprio, a Assembleia Municipal, V. Exa. não se pronunciou
sobre o assunto.

As afirmações do Deputado Municipal José António Amador a que respondi, de que
jamais a Câmara tinha recusado um potencial investimento e de que os investidores não querem
investir – em linha com intervenções anteriores de V. Exa. – não me parecem próprias, nem
inteiramente consonantes com a realidade.

Não vou providenciar os detalhes que V. Exa. entendeu pedir na carta que me
endereçou. Antes de mais, porque não quero, de forma alguma, inibir quaisquer investidores a
apostar em Peniche em vez de procurarem alternativas. Em segundo lugar, porque o que está em
causa não são os casos concretos, mas a consciência da existência de tais situações.

Se V. Exa. entender negar que houve potenciais investimentos recusados, estará no seu
direito e na sua consciência. Da mesma forma, estará no seu direito se entender apresentar à
Assembleia Municipal exemplos de investimentos que o Município recusou, por não considerar
oportunos, por deficiências de infraestruturas ou outros motivos técnicos – por exemplo, por
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incompatibilidades com o PDM.
Da minha parte, enquanto Deputado Municipal e enquanto Presidente do PSD Peniche,

pode esperar inteira disponibilidade para discutir soluções concretas para os problemas e
encontrar viabilidades de investimento futuro, quando se revelem úteis para o desenvolvimento
do Concelho e para a criação de emprego, bem tão necessário e escasso nos dias que correm.

Com os melhores cumprimentos e votos de um bom 2011,
Ademar Vala Marques» [Sic]

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«É assim, o que o José António disse, independentemente das actas e dos projectos que

não são aprovados, ou projecto de intenções, ele é facilmente prova, para ele não há e acabou,
não tem que provar nada. O José António não tem nada que provar nada, porque no entender
dele não há recusa. Agora, a partir do momento que o Ademar diz que há, e que a forma como
colocou a questão para mim é uma forma que é complicada, que eu tenho normalmente um
canal bom de informações porque falo com muita gente e tenho amigos em todos os lados, e que
às vezes alguém vem com essa conversa, mas nunca ninguém concretizou.

A questão é esta, porque que é que não se concretiza, eu até admito que não se queira
tornar público essa questão, mas é a partir do momento em que a questão foi colocada como foi,
aqui na Assembleia. Se há um grupo, que é neste momento aquele que eu estou a falar em nome
dele, que manifesta intenção de conhecer a situação, até porque podemos fazer alguma coisa
para melhorar as tais intenções de investimento, que exista pelo menos a cordialidade, para não
lhe chamar outra coisa, de nos transmitirem off record, como costumo dizer, para a gente ver. A
gente não põe na comunicação social, não fazemos essas coisas como outros fazem. Mas pronto!
Tínhamos interesse.»

Ademar Marques (PSD):
Respondendo ao senhor Henrique Bertino, fez a seguinte intervenção:
«Vou novamente remeter para a carta e para o que eu disse e para a forma como

expliquei. Acho que foi muito clara a forma como me expliquei.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Ademar Marques, fez a seguinte intervenção:
«Claro que a resposta do senhor deputado municipal não vem ao encontro de nada e

não conseguiu responder àquela questão quando na reunião dizia qualquer coisa como “eu
conheço, não vou dizer aqui os nomes, mas eu conheço, e se o senhor deputado perguntar à
Câmara, a Câmara também lhe poderá dizer investidores que vieram cá e que a Câmara disse
não queremos os vossos projectos, por variados motivos, alguns se calhar com cabimento”. É
isto que eu fiquei preocupado e foram essas as explicações que eu solicitei.»

Ademar Marques (PSD):
Em resposta ao senhor Presidente da Câmara, fez a seguinte intervenção:
«Vi essa transcrição, que achei curiosa, mas que ainda hoje estou à espera da acta,

porque essa acta ainda não foi aprovada na Assembleia Municipal. Independentemente disso,
foi exactamente isso que eu disse, não há dúvida, foi exactamente isso que eu disse, e o que eu
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respondi foi o mesmo que respondo aqui, não estão em causa os nomes das pessoas ditos aqui,
porque já expliquei porquê, porque não vou pôr em causa os projectos, alguns deles ainda estão
em curso e outros que poderão aparecer. Portanto está absolutamente clara essa posição.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta questão que foi aqui focada, ao contrário do que diz ali o senhor Ademar

Marques, eu não disse jamais. O que eu disse é que a partir de determinada discussão que
estava aí, que não há investimentos para Peniche, etc., por aí fora, não sei quê. O que eu disse é
que não tenho conhecimento que a Câmara recusasse investimentos de valor e que tragam mais-
valias ao Concelho, não disse jamais. Não foi isso que eu disse! Até dei como exemplo correcto
a maneira como resolveu o problema do Modelo, do qual, depois, também, houve uma
interpretação errada aí da parte do senhor Américo Gonçalves, de que eu já estava de acordo
com o Modelo, tentando puxar a brasa à sua sardinha a ver se ela ficava mais bem grelhada.

Portanto, apesar de eu não concordar com o Modelo, porque aquilo na minha
perspectiva não traz nenhum emprego, antes pelo contrário, e não é a minha perspectiva é a
perspectiva da confederação do comércio. Aliás, já aqui dei dados e tenho aqui dados comigo
que aquilo não traz nenhum emprego, antes pelo contrário, traz é desemprego.

Mas, as duas questões que eu queria colocar, são as seguintes: Primeiro queria saber o
ponto de situação sobre o Centro Escolar da Atouguia da Baleia, perdi a informação sobre isto
e queria saber como é que isto está a andar, se a obra está parada, se está a andar, se vamos ter
aqui escolas com fartura ou não.

A outra questão que queria colocar, se o senhor Presidente me pudesse responder, é o
apoio à toxicodependência. Eu sei que o país está em crise, sabemos todos nós, e há aí uma
troika, que nos quer cortar o pescoço a todos, principalmente àqueles que trabalham e que
vivem dos seus rendimentos. E, portanto, queria saber se, por acaso, o apoio que aqui a Equipa
de Tratamento do CRI Oeste tem dado aos toxicodependentes, se o senhor Presidente tem
alguma informação que me possa sossegar, se vai haver cortes, etc., ou se isto vai fechar por
motivo de não haver dinheiro. Se tiver informação eu agradeço.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor José Amador, disse:
«Como sabem, houve afirmações por parte do senhor Presidente do IDT, o Dr. João

Goulão, que alertaram e alarmaram as pessoas, os dirigentes e os políticos com base naquilo
que se concretizou, a redução de recursos humanos no IDT. Desde logo, quando tivemos a
reunião com a senhora Ministra da Saúde, essa questão foi colocada, veementemente, tendo em
conta aquilo que é a realidade que Peniche tem e, inclusivamente, aquilo que tem sido o
trabalho, considerado positivo, que a Equipa de Tratamento aqui tem desenvolvido.

Nunca mais me foi dito nada. Houve outras notícias, posteriormente, e em conversa
recente com o Dr. João Goulão, como disse o Presidente do IDT. A fórmula que estão a tentar
encontrar é a seguinte: Têm recursos a menos, todos nós sabemos o que se está a passar,
omeletas sem ovos não se podem fazer, por isso, se alguém conseguir inverter essa questão dos
recursos será bem-vinda. O que ele me disse foi o seguinte: Que ele estava a tentar equacionar
não o encerramento de nenhum dos locais, há três locais neste momento, Peniche, Caldas da
Rainha e Torres Vedras, mas tentar manter o funcionamento dos três, embora com a mobilidade,
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ou seja, as pessoas estão hoje aqui, os trabalhadores estão com horários que mantenham
genericamente a funcionar, embora com os recursos humanos que possam circular dentro destas
equipas. Colocam-se questões de legislação, mas ele ficou ciente deste problema. Aguardo que
se houver alguma alteração me seja comunicada, é isso que eu espero no clima positivo de
relacionamento que tenho. Aliás, como tenho vindo a manter do ponto de vista institucional com
todas as entidades com as quais me relacione.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre o Centro Escolar da Atouguia da Baleia, dizer aqui o seguinte: Termina hoje,

dentro de dez minutos, o prazo de reclamação do procedimento em relação à elaboração do
projecto. Até agora ainda não chegou aqui nada, não tenho aqui nenhuma informação de
alguma reclamação, o que significa que temos dez minutos para ver se isto está tudo bem. Se
não houver reclamação segue-se o passo seguinte, que é a elaboração do projecto. Queria,
também, dar a segunda nota, que nós, Câmara Municipal, envolvendo a Junta de Freguesia da
Atouguia da Baleia e os técnicos do Departamento de Planeamento de Gestão Urbanística,
dinamizamos a negociação com os proprietários de nove terrenos e conseguimos um acordo
com todos. Portanto não vai haver necessidade de expropriar qualquer terreno, vamos celebrar
um contrato com todos os envolvidos, visando resolver o problema do terreno, o projecto é
aquele que referi, segue-se a parte da obra.»

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria levantar aqui algumas questões, vou procurar ser breve. A primeira tem a

ver com a barragem de São Domingos. Como toda a gente sabe, ela, neste momento, está cheia,
temos ali um espelho de água magnífico, bastante utilizado, podemos constatar isso ao fim-de-
semana, estão sempre ali dezenas de canoístas a frequentar aquele espaço. É pena é que quando
eles chegam mais para o final da barragem, ali junto às localidades de Bolhos e Ribafria,
detectem um rio de esgoto a entrar dentro daquela barragem. E quem passa por aquelas
localidades também. Agora está a aproximar-se o Verão e o rio de São Domingos emana fedor,
que, por sua vez, vai à barragem. Queria questionar aqui em que ponto de situação se encontra
a ETAR do Paço, há tantos anos prometida, mas que se encontra tudo na mesma.

Quero realçar também o estado em que estão algumas vias municipais do nosso
Concelho, nomeadamente na Freguesia da Atouguia da Baleia. Não vou enumerá-las, porque
elas são tantas. Estão completamente degradadas! O verão aproxima-se e algumas delas têm
acessos a praias com alguma relevância no nosso Concelho. Ainda por demais, tenho detectado,
já há algum tempo, algumas intervenções que os Serviços Municipalizados fazem que depois o
pavimento não é reposto convenientemente. Há situações, nomeadamente, na Consolação, na
Ribafria, no Largo de Nossa Senhora da Nazaré, essa mais recente, na estrada que liga o Lugar
da Estrada a Atouguia da Baleia e junto à EB1 de Atouguia da Baleia. Intervenções essas com
largos meses e eu, pelo menos todas me preocupam, aquela então na estrada municipal entre o
Lugar da Estrada e Atouguia da Baleia está perigosíssima. Em frente à EB1 de Atouguia da
Baleia acho que aquilo, também, não dignifica ninguém, onde vão dezenas, centenas de crianças
a frequentar aquela escola. O alcatrão é só cascalhos, com o problema de daqui a pouco sair
alguma pedra debaixo de um pneu de algum carro, não só quem vai levar as crianças à escola,
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mesmo as próprias crianças que frequentam essa escola. Portanto, queria deixar aqui esta
alerta, também.

Depois queria, também, falar de um problema já muito antigo, que é a celebre rotunda
de Porto Lobos, também não é um bom cartão-de-visita. Quem entra no nosso Concelho vê,
neste momento, ali um matagal, tem seguramente lá ervas com mais de um metro de altura.
Embora, depois, quando chegam à rotunda da Ponte da Lagoa e chegam à entrada da Cidade
que vejam aquilo tudo arranjadinho. Acho que devíamos, de uma vez por todas, olhar para
aquela rotunda também, penso que é o nosso primeiro cartão-de-visita, que está numa estrada
que é bastante frequentada, como todos sabemos.

Depois temos a situação dos semáforos, que também já tem barbas. Já muito se falou
nos semáforos, o certo é que continuam uns a funcionar mal, uns não funcionam e outros nunca
funcionaram. Para quando a resolução daquele problema?

Há pouco falou-se aqui nas praias, na limpeza de praias. Eu recordo ali nas praias do
Molhe Leste e de Supertubos, e até esta semana chegou à Junta de Freguesia para dar o parecer
sobre horários de funcionamento para um apoio de praia que existe na praia do Molhe Leste, e
um restaurante ou um bar que existe ali que é o Taskareia e o Xakra. Não basta dar horário de
funcionamento até às duas ou até às quatro da manhã, quando nós detectamos que não há uma
única iluminação pública, aquilo é uma escuridão autêntica. Para um dos bares tem umas
passadeiras que estão todas partidas. É inconcebível passar horários de funcionamento até às
quatro da manhã, por acaso nós Junta de Freguesia já mandamos e concordamos com eles, mas
pessoas a circular naquelas passadeiras àquela hora da manhã, é inconcebível na época que
temos. Não sei porque é que aquela zona não tem iluminação pública, quando temos iluminação
pública em todo o Concelho, só aquelas duas praias é que estão completamente às escuras.

Quero realçar, também, que a Junta da freguesia já enviou vários ofícios à Câmara
Municipal sobre a situação das esplanadas na Freguesia. Há enumeras esplanadas sem
licenciamento na Freguesia da Atouguia da Baleia, dezenas delas, já solicitamos, através de
vários ofícios à Câmara, que nos auxiliasse na fiscalização daquelas esplanadas. O que é certo
é que até à data não tivemos resposta a qualquer ofício, nem conhecimento que tivessem
fiscalizado qualquer esplanada.»

Vereador Jorge Abrantes:
Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, fez a

seguinte intervenção:
«Relativamente às duas questões respeitantes aos serviços municipalizados, a primeira

não tem resposta, porque é um projecto da responsabilidade da Águas do Oeste. Infelizmente, é
ETAR que já deveria estar construída em 2005/2006 e que faz parte do programa de
investimentos da Águas do Oeste, aquando a celebração do acordo e do contrato entre o
Município de Peniche e esse sistema multimunicipal.

Estarmos em 2011 e ainda se estar a fazer a pré-qualificação dos concorrentes para a
elaboração das propostas é de condenar. De facto, o Município em determinado momento teve
um papel muito activo na resolução do problema que existia entre a Águas do Oeste e a CCDR.
Resolveu esse problema, agora estamos perante um segundo problema, que é o atraso que a
Águas do Oeste está a ter num processo que se comprometeu que, em finais de 2010, poderia
estar concluído. Depois que em final de 2011 deveria estar concluído. E, sabemos agora, na
melhor das hipóteses, no início de 2012 estará concluída a ETAR do Paço. É um processo para
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o qual o Município não tem nenhuma responsabilidade do atraso e sente-se responsável pela
pressão que fez para resolver problemas e pela pressão que está a fazer para que não se
verifiquem novos atrasos. De facto, verificamos que a bacia hidrográfica do rio de São
Domingos é fundamentalmente constituída pelo Concelho da Lourinhã e que a ETAR do Paço,
apesar de estar sediada no Concelho de Peniche, é fundamentalmente para receber águas
residuais do Concelho da Lourinhã, águas residuais essas que, principalmente quando a
albufeira está no seu nível pleno de enchimento e portanto a bacia se estende quase até Ribafria,
naturalmente que o volume de águas residuais que tradicionalmente não chegavam à barragem
porque ficava no próprio rio, neste momento é, como o senhor Presidente disse e bem, constituí
uma fonte de preocupação e que não deveria existir, mas que infelizmente a Águas do Oeste não
conseguiu em tempo resolver.

Sobre as reposições, as intervenções sem reposição, de facto há um conjunto
significativo de intervenções dos Serviços que não têm reposição. A razão é muito simples,
fizemos um concurso para esse tipo de intervenção e esse concurso ficou vazio. Ou seja, nenhum
concorrente contactado apareceu com valores inferiores àqueles que tínhamos colocado. O
argumento foi, fundamentalmente, o facto de serem um conjunto de intervenções avulsas que
custam muito dinheiro, por multiplicarem as máquinas pelos diversos sítios para pequenas
intervenções. O valor que colocamos como base terá sido pouco atraente para que os
concorrentes avançassem com propostas apesar e de serem valores de mercado. Fizemos novo
concurso, que está a decorrer, para que todo esse conjunto de intervenções que estão
devidamente identificadas se possa concretizar.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, fez a

seguinte intervenção:
«Sobre a rotunda de Porto Lobos, como sabem não é da competência da Câmara

Municipal de Peniche fazer a sua manutenção. De qualquer das formas foram dadas instruções
hoje aos serviços no sentido do nosso corta-canas proceder à limpeza da rotunda.

Relativamente aos semáforos, dizer que nós fizemos o trabalho de casa, apresentamos
uma proposta ao Instituto de Estradas de Portugal no sentido da remoção daquele conjunto de
semáforos que tínhamos falado e, até agora, ainda não recebemos resposta no sentido ou de os
retirarmos nós ou do próprio instituto proceder à sua retirada.

Relativamente à questão dos acessos à praia, nós estamos, neste momento, nos
estaleiros da Câmara, no sector da carpintaria, a construir estrados para substituir aqueles que
estão degradados.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, fez a

seguinte intervenção:
«Completar só aqui mais alguma informação, ainda sobre esta questão das praias e da

sua iluminação. O terreno onde está o bar Xakra é do IPTM, e isso foi um dos assuntos da
reunião que tivemos com o IPTM. Estamos a tratar, neste momento, de aquela zona, ao abrigo
do protocolo que celebramos com o IPTM, vir para a gestão municipal. Porque o licenciamento,
a autorização, foi do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, que é quem recebe as taxas.

Nós vamos ter que analisar, a partir do momento em que venha para a nossa
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competência, vamos ver quais é que são os valores, vamos definir valores pela utilização
daquele espaço de modo a que os beneficiários também sejam contribuintes. Nós também não
temos que ir atrás do investimento total, tendo em conta, ou seja, basta já as frentes de
investimento que nós temos, como criar ainda outras frentes de investimento, mas agradeço,
registamos essa observação e vamos ver no quadro da transferência de competências para o
Município qual é a engenharia financeira que vamos fazer, também, aí.

Sobre a questão das esplanadas, creio que foi na última reunião de Assembleia, em que
estava o senhor Afonso Clara em substituição do senhor António Salvador, que vimos essa
matéria. Neste momento, há uma delegação de competências das esplanadas nas freguesias, as
freguesias não é só para cobrar seria, também, como percebemos na altura que há aí alguma
coisa que não está suficientemente clarificada, que os serviços e a Junta de Freguesia pudessem
trabalhar, acho que foi isso que ficou combinado na última Assembleia. Acho que, há luz da
delegação de competências, deveriam ver formalmente com os serviços quais é que são os
caminhos, aquilo que eventualmente houver de coisas que não estejam… cá estaremos para
depois, politicamente, tentarmos encontrar uma solução.

Agora, eu volto à questão do Paço, nós contribuímos decisivamente para alteração, o
senhor Vereador falou na CCDR mas depois o problema foi ultrapassado já com a ARH Tejo,
porque com a CCDR não íamos a lado nenhum, com a ARH Tejo é que ultrapassamos o
problema. A solução que era proposta para a ETAR do Paço era uma solução que ainda tinha
de ter outro tratamento, e aquilo tinha que ir para não sei aonde, tinha que ser elevado.
Ultrapassamos esse problema, tendo em conta aquilo que era, em termos de análise, o
custo/benefício.

Nós, nos nossos pontos de situação, é sempre um dos assuntos que nós colocamos e só
nos falta sermos nós a irmos à Águas do Oeste e fazer, também, o caderno de encargos e fazer o
lançamento do concurso, etc. Eles tiveram um problema a esse nível, neste momento, enfim,
queremos ultrapassar e é pena, é pena é que o controlo daquilo que são as suiniculturas que
estão no Concelho da Lourinhã, porque ao fim e ao cabo estamos a levar no Concelho de
Peniche com aquilo que vem do Concelho da Lourinhã e, portanto, é quem terá que responder
por isso.»

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD):
Em resposta ao senhor Presidente da Câmara, fez a seguinte intervenção:
«Muito rapidamente, era só para dizer que eu também não estava a responsabilizar a

Câmara pelo problema da ETAR do Paço, só estava a questionar o ponto da situação.
Em relação às esplanadas, da parte da Câmara, em tempos, mandou um ofício à Junta

de Freguesia a disponibilizar apoio técnico nos problemas das esplanadas, portanto, é nesse
sentido, que estava a alertar para o problema das esplanadas.»

Anabela Dias (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«O senhor Presidente falou há pouco em compromissos e eu queria que me

esclarecesse duas questões muito concretas.
Gostaríamos, em primeiro lugar, de saber se as bolsas de estudo para estudantes

carenciados do ensino superior já foram atribuídas. A questão é se o processo de selecção e de
decisão final está concluído e se já se iniciaram os pagamentos das mesmas bolsas. Em caso
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negativo, quais os motivos e razões pelos quais, a pouco menos de dois meses do final ano
lectivo em curso, estão as bolsas de estudo, que são, como V. Ex.ª também sabe, um mecanismo
de apoio social considerável no contexto actual, ainda por atribuir e se o Regulamento
aprovado pela Assembleia Municipal está a ser ou não cumprido.

Outra questão que também lhe queria pôr era em relação aos apoios financeiros no
âmbito do programa PARES. No Concelho de Peniche foram realizados no âmbito do programa
PARES alguns investimentos consideráveis e necessários para responder às necessidades da
população. Não se pode deixar de louvar, neste caso, o benefício para a comunidade que
representa essa aposta do Governo. No âmbito nacional foram criados cinquenta mil novos
lugares em lares de idosos e dezoito mil lugares em creches. Todos sabemos que no Concelho de
Peniche esse programa reflectiu-se em duas obras já concluídas. Primeiro a creche de Santa
Maria, inaugurada em 10 de Janeiro de 2010, valores das comparticipações, duzentos e setenta
e dois mil euros do Estado. Em segundo o Centro de Dia de Ferrel, inaugurado em 7 de Agosto
de 2009, valores das comparticipações, duzentos mil euros pela Câmara Municipal,
quatrocentos e setenta e cinco mil euros do Estado. Na inauguração deste Centro de Dia, o
senhor Presidente referiu, como consta de várias notícias publicadas, que este equipamento era
uma prioridade para Ferrel. Aquilo que queremos saber, este grupo municipal quer saber, é
qual o valor que já foi processado para pagamento da fatia da comparticipação da Câmara
Municipal nestas duas obras, uma vez que entre a inauguração da segunda, refiro 7 de Agosto
de 2009, e a presente data já distam quase dois anos.»

Natália Rocha (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Tenho duas temáticas na área do turismo que queria abordar. A primeira: “A casa

dos calafates vai funcionar como um posto de turismo avançado, mas um posto de turismo
avançado que terá algumas valências. Terá alguma valência associada às questões ambientais,
com informação sobre a questão dos percursos pedestres; uma valência, também, de
disponibilização de livros, para quem venha ali para a praia; tem, também, aquela informação
privilegiada logo que ao nível daquilo que são os alojamentos, a nossa restauração, o catálogo
produzido por altura dos Sabores do Mar; terá, também, ali um espaço privilegiadíssimo em
termos de distribuição.” Foi com estas palavras que o senhor Presidente da Câmara se referiu à
implementação de um posto de turismo à entrada da Cidade, em 2006. Estamos em 2011 e esse
posto de turismo já não existe. A pergunta que colocamos é se a Câmara Municipal ao encerrar
o posto fá-lo quase como que a admitir que foi uma opção errada, à semelhança do que
aconteceu com o Parque das Gaivotas Sport.

A segunda temática, sendo que está em marcha o processo de revisão do Plano
Estratégico Nacional de Turismo, o PENT, como é público. Recentemente o Presidente da
entidade de Turismo do Oeste tornou público as suas reversas sobre o trabalho que o Governo
encomendou a uma empresa de consultadoria da área, quanto à definição das prioridades de
promoção. Aquilo que gostaríamos de saber é se a Câmara tomou, até ao momento, alguma
medida no sentido de transmitir que vê, também, como essencial, como o grupo do Partido
Socialista nesta Assembleia também defende, que a gastronomia e vinhos e os desportos
náuticos sejam considerados produtos prioritários no que toca a promoção.»

Tiago Gonçalves (PS):



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 28.04.2011  *  Livro 21 * Fl. 71

Fez a seguinte intervenção:
«Queria fazer aqui uma análise de umas declarações que foram produzidas em Abril de

2005, pelo então candidato a Presidente da Câmara, José António Correia, na sua apresentação
de candidatura. E disse o senhor Presidente, actual Presidente, que era “confrangedor, que
custa, dá vómitos, estarmos em sessão de Câmara, aparecerem coisinhas avulsas, cem contos
para aqui, duzentos contos para acolá, etc… Neste caso, mil euros só para pegar no último. Isto
não é competência da Câmara, uma Câmara reunida, sete pessoas ali mais as pessoas que a
acompanham, não se pode estar a preocupar com isso. Tem que estar num patamar de
preocupação e de envolvimento que não se compadece com isso.”

As questões que tenho a colocar são muito simples. Seis anos depois o senhor
Presidente ainda se revê neste estado de espírito? A Câmara passou a utilizar outra
metodologia para aprovar as coisinhas avulsas dos cem contos? Ou continua na mesma?

Da análise que fizemos às coisinhas avulsas das reuniões, só deste ano de 2011 o
senhor Presidente na nossa opinião já deve ter tido vómitos suficientes. Depois, mais uma
afirmação sua: “Nem há planeamento, já nem falo na questão de controlo, por isso mesmo a
definição de prioridades tem de estar a montante disto e tem de estar, digamos, vai-se encontrar
nestes instrumentos de planeamento. E, nestes instrumentos de planeamento, quero vos dizer
uma coisa: É que durante este mandato não foi aprovado um único instrumento de planeamento,
nem um plano de urbanização, nenhum, aliás fomos quase insultados quando na última
campanha falamos que era necessário o Plano de Urbanização do Baleal. E disseram-nos: Não,
o Plano de Urbanização do Baleal, no próximo ano, está aí. Mentira, não está! O Plano de
Urbanização do Ferrel não está; O Plano de Urbanização de Serra d’El-Rei não está; O Plano
de Urbanização da Atouguia da Baleia não está; O Plano de Urbanização de Geraldes, São
Bernardino e Casais do Júlio não está! Não está! Não está! Ora, porque é mais fácil assim,
meus amigos, é mais fácil não haver instrumentos de planeamento. Porque assim decide-se caso
a caso. E percebem o que isto quer dizer? Nós não queremos decidir caso a caso, não queremos
ir em função de uma aberta que o nevoeiro possa dar, nós queremos é ter um bom GPS.”

A pergunta que faço agora, depois de ler a sua citação, é: Onde está o seu GPS?
Porque nós ainda não vimos nenhum e o senhor desculpa-se com problemas de legislação. Mas,
no passado, também houve problemas de cartografia. Já na última vez que discutimos o
orçamento fiz uma análise de quais é que tinham sido os Decretos-Lei e os diplomas legais que
tinham sido aprovados, até lhe dei o tempo que mediava entre uma coisa e outra, e perguntei-lhe
então: E neste intervalo o que é que andaram a fazer? Portanto, a conclusão que tiramos é que
o GPS não existe.

Tenho aqui só mais duas questões a colocar. O senhor José António Amador falou
sobre o problema do Modelo e referiu que tinha sido um procedimento muito correcto. Eu vou-
lhe recordar, eu agora não tive tempo a ir ver as actas, mas primeiro foi preciso reprovar, para
no dia em que se reprovou pedir um parecer à Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, que depois veio
desencadear toda a alteração de procedimento. Acha que isso é que foi o correcto? Se era
necessário, de facto, ter um investimento no Concelho o parecer tinha de ser pedido antes da
primeira deliberação. Não era deliberar para reprovar para depois ir pedir um parecer. O
problema… senhor deputado eu não interrompi e não admito ao senhor que me interrompa. E
eu ouço-o sempre com muita atenção, nem sempre com prazer, acho que tem que haver respeito,
desculpe lá mas tem que haver respeito, eu não o interrompi. Eu não interrompo ninguém e não
admito que me interrompam, não é por uma questão de arrogância é por uma questão de
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educação.
Termino com a última questão, que é para não falar mais, da rotunda dos Bolhos. Foi

lá colocado um bidão, eu passei lá hoje e, para além de estar degradado, também já estava de
banda. Eu queria saber quando é que se vai resolver essa questão.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Esta questão do Modelo já começa a chatear, as trafulhices que o Partido Socialista

faz, e desculpem a expressão, que eu não quero estar a usar palavras chatas e aborrecidas. Mas
é que eles não conseguiram resolver o problema do Modelo, e a Câmara, depois de muitas
insistências, alterou o plano, fez tudo dentro da legalidade e aprovou o programa do Modelo,
porque o Partido Socialista não o conseguiu aprovar. Esta é que é a verdade, nua e crua, do que
se passou, mais nada.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Trafulha: que ou pessoa que diz ou faz trafulhices, portanto aldrabão, intrujão,

trapaceiro. Senhor Deputado eu não lhe admito que se me dirija nesses termos.»

José Amador (CDU):
Disse que se referia ao Partido Socialista e não se referia um elemento em concreto.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Pedi-o aos membros da Assembleia para não serem tão literais, porque se consultarem o

dicionário para ver algumas das palavras que são ditas, se calhar têm muitas surpresas. Pediu que
haja razoabilidade e desconto quanto ao uso de alguns termos que, eventualmente, não têm esse
significado.

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Queria perguntar ao senhor Presidente da Câmara, uma vez que há uma dificuldade

com as leis, estão sempre a mudar, eu gostaria de saber se o Filtro da Papôa está inserido
nessas mudanças de leis. Porque, se não me falha a memória, estão ali umas barreiras há cerca,
talvez, há um ano ou mais, eu não sei se está à espera do tal dilúvio que falou há pouco, não sei
se aquilo, as barreiras, fazem parte dos achados arqueológicos do San Pedro de Alcantara ou se
aquilo é para matar alguém. Aquilo está a degradar a todo o tempo e ali está aquele monumento
à espera dum projecto da Câmara, talvez eu esteja errado. Gostaria de saber se existe algum
projecto ou se já anularam o projecto que já foi feito, se já houve algum projecto para aquilo ou
se houve alteração da tal lei.

Em seguida, também, queria falar um pouco, uma vez que já foi falado no início, da
importância do Mar. Uma vez que diz que há muitos iates ai à espera de porto para atracar, eu
gostaria de saber, uma vez que a Escola, também, foi enaltecido aqui o seu papel para o
desenvolvimento da investigação, gostaria de saber como está o projecto do Clube Naval,
porque parece que somos o único porto de pesca no país que não tem um Clube Naval a
trabalhar em condições dignas. Gostaria de saber como estão todas essas negociações com a
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IPTM, com a Câmara e com o próprio Clube Naval.
Por outro lado, já pareço aqui a minha colega Cristina Leitão, vou novamente falar

numa coisa e vou até ao fim, que é da venda ambulante. A pergunta: Desde a última Assembleia
até agora, se ainda não encontraram o local para pôr estas pessoas a vender, a chamada venda
ambulante, atrás da praça? Se não encontraram, peço-vos que leiam o regulamento que está lá
o local onde deve ser colocada a venda ambulante. E estamos a correr um risco, já que falamos
de tantas alterações da lei, vejam lá se também não entram no incumprimento da lei. Porque os
senhores são sabedores, andam a emitir licenças de vendedores ambulantes e agradecia que
tivessem isso em consideração. [o senhor Vice-Presidente disse que não houve novas licenças]
Em dois mil e dez houve? [o senhor Vice-Presidente disse que zero] Zero, ainda bem. Em dois
mil e nove? [o senhor Vice-Presidente disse que zero] Zero, pronto! Eu só queria
esclarecimentos, não posso pedir esclarecimentos? Os senhores querem o quê? Que eu faça a
pergunta e responda? Eu respondo… [o senhor Vice-Presidente pediu que prove] Provo? Então
olhe, ou fazem copy paste dos documentos que nos enviam ou então continuam a forjar tudo.
Vou-vos provar! E às vezes é assim que se faz as coisas, manda-se a pergunta para mais tarde se
colher a fruta. Neste caso aqui vamos deixar para a próxima semana que vão ter tempo de ver
todos os documentos que nos enviaram para verem aquilo que o senhor afirmou agora, quem é
que diz a verdade. Ou então têm que ir aos documentos e mandar para todos os deputados a
alteração dos documentos e, vou dizer, e comigo quando eu digo, garantidamente, que eu não
tenho pudor nenhum em afirmar aquilo que eu digo e dizer onde é que está. Mas agora deixo o
suspense da semana toda para ver se o Benfica ganha.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu vou responder em primeiro ao Tiago, permitam-me essa… Eu quereria que,

relativamente à tentativa, irresponsável, da tua parte, em continuar a responsabilizar, enfim, a
CDU pela questão de não se ter aprovado, desde logo, o Modelo, naquela altura, eu acho que é
de uma coisa atroz. Isso foi tudo bem explicado, porque se nós tivéssemos aprovado, se nós
tivéssemos seguido aquilo que foi a posição do Dr. João Paulo Teófilo teve na Comissão
Municipal de Economia, aquilo podia dar perda de mandato. Se calhar era isso que queriam!
Mas não, não, não… e tanto é assim que a Câmara Municipal, todos o que integraram a
Câmara Municipal, fizeram, assumiram, responsavelmente, aquela posição. Tanto é assim que
fizemos naquele período o que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, mas agora o
Partido Socialista, não conseguiu fazer. Houve muitas empresas, lembro-me da Profresco que
queria ter feito a sua ampliação e não conseguiu fazer por causa daquela interpretação, uma
vez que era necessário haver uma interpretação autêntica do Plano do Director Municipal,
coisa que o Partido Socialista nunca fez, porque nunca conseguiu fazer com que o autor da
parte jurídica, o Dr. Alberto Costa, o pudesse fazer e como ele não fez, não fez com mais
ninguém. Nós resolvemos isso. Podem felicitar-nos por isso, não custa nada. Agora, ir pelo
caminho que o Partido Socialista queria... não fomos, ainda bem que não fomos. Porque não
quero um dia andar em tribunais, como vou ter de andar por situações que nós não fomos
responsáveis. E por isso, acho que o Partido Socialista não pode continuar a falar sobre isso,
porque isso está tudo bem explicado. É só isso que quero dizer relativamente a isso e acho que é
um bocadinho falta de vergonha, é a minha opinião, voltar a falar sobre isso.

Relativamente às bolsas de estudo, o senhor Vice-presidente vai dar a informação sobre
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o ponto de situação. Aliás, a Câmara também está informada.
Sobre a questão do programa PARES, o senhor Vereador Jorge Abrantes depois dá a

informação.
Queria dizer o seguinte: Xana, agradeço o teres lembrado essas afirmações. Eu penso

que todos sabem uma das razões porque é que nós fechamos a casa dos calafates. É que todos
sabem do PEC1, do PEC2, do PEC3 e tivemos que entrar em redução de custos com pessoal, em
redução de custos de funcionamento, é só isso. Se conseguirem arranjar, digamos… e está aí
toda a explicação. Como noutras matérias vai haver a redução, mas, já agora, penso que posso
aqui referir que fizemos um notável investimento na melhoria do actual posto de turismo que já
não tinha intervenções há muitos anos. Só para dizer que sim senhor, fechou! Foi uma boa
opção que tivemos em abrir e fomos forçados a ter que fechar, porque, como é evidente, menos
quase oitocentos e cinquenta mil euros mais uns trocos, como é evidente, nós tivemos que fazer
algumas opções, e essa foi uma opção que fizemos. Tivemos que encerrar porque temos menos
gente, porque não tínhamos gente para colocarmos lá e fizemos isso de forma consciente. Se nós
tivermos condições para um dia ter um posto de turismo, um espaço avançado para que possa
funcionar mais na época do verão, nós queremos fazer isso, vamos ver que dinheirinho é que
vamos ter, enfim, porque acho que vamos levar mais uma coça dentro de pouco tempo.

Sobre o PENT, eu agradeço a pergunta. Nós participamos na discussão pública e toda
a gente poderia, e eu diria deveria, ter participado publicamente. Eu até sou capaz de ver quem
é que participou publicamente, para ver se as preocupações que me estão aqui a colocar, se
vocês próprios, também, tiveram essa preocupação. Nós tivemos, e tanto é assim que nós, no dia
trinta e um de Março, enviámos às dezassete e quarenta e seis, dirigido ao PENT, uma proposta.
Relativamente à proposta do PENT, a nossa posição e a nossa posição diz mais ou menos o
seguinte: A comunidade de Peniche, os seus investidores, os organizadores de eventos e os
nossos visitantes actuais e futuros não compreenderão esta eventual exclusão. Apelamos, por
isso, à sua inclusão, certos de que dessa forma o PENT será justo para com Peniche e para com
o Oeste. Falem com o vosso Governo a dizer que é importante que um dos produtos de vocação
turística do Oeste esteja lá, o turismo náutico. É agora, aproveitem agora! Da nossa parte
fizemos isso, está aqui, poderei enviar para conhecimento de todos qual é que foi a nossa
posição, que defendemos com unhas e dentes. A ver se alguém dá um empurrão, também, para
que a coisa avance.

Depois, sobre as questões dos vómitos do Tiago, relativamente às situações e agradeço.
Há coisas que nós conseguimos fazer, há outras que não conseguimos fazer! Mas posso dizer
que já não vai tanta coisa como ia dantes, porque há um junto de iniciativas que são suscitadas,
pontualmente, e que, obviamente, o Presidente de Câmara não tem competência para atribuir
esses subsídios. Como tal levamos a reunião e ainda bem, porque é uma forma de, também,
cumprirmos com a própria legislação.

Quanto à matéria de planeamento, que tem a ver com outra citação, eu remetia para
essa sessão temática da Assembleia Municipal, onde poderá ser um momento de avaliação
política sobre isso, com as justificações técnicas que existem, para depois nós podermos ser
avaliados, como é natural, e é uma das competências da própria Assembleia Municipal.

Sobre a questão do mar e do Clube Naval, se há alguma coisa das múltiplas coisas que,
neste mandato, nós vamos concretizar, para além, daquilo que foi a sede da ACISCP… Ainda
tivemos lá aqui há dias, que tem aquela comparticipação, que foi um trabalho de
relacionamento notável entre a Câmara e a ACISCP e bem conduzido em matéria de QREN.
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Recebi hoje um e-mail de satisfação, da parte do António Monteiro, porque já recebeu o
dinheiro da comparticipação, que vai até aos oitenta porcento.

Também nos vamos regozijar com o Clube Naval. E porquê? Porque, neste momento,
aquilo que era a atribuição do IPTM de abrir para a concessão do espaço já está. Estamos neste
momento, nós próprios, também, já com condições para que, muito brevemente, o Clube Naval
vai ser também, muito, muito interessante.

Dizer que ontem, na reunião com o IPTM, já que falaste de mar, esse foi um dos
assuntos que nós tivemos a tratar, que tem a ver com o prolongamento do esporão
perpendicular ao molhe Oeste, por cento e sessenta metros e, portanto, peço a ajuda de todos
para que, também, influenciem os partidos, os vossos partidos, no sentido de que o Governo
cumpra com aquilo que está na Resolução do Conselho de Ministros, ou seja, que aquela obra
seja, avance. Para isso é preciso que a Direcção Geral do Orçamento desbloqueie a elaboração
do projecto. Por isso, são amigos de Peniche, são amigos do mar, força, força nisso, eu posso
dar as coordenadas para todos poderem trabalhar um bocado nisso.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente às bolsas de estudo, eu fiquei surpreendido! Fiquei surpreendido

porque nunca pensei que fosse a colega Anabela Dias que falasse neste assunto, eu tenho muito
respeito por ela como ela sabe. Mas, já que foi a senhora Anabela Dias eu vou responder. Mas,
antes disso, eu pensava que era o senhor Tiago Gonçalves que ia falar sobre isto, e fazia todo o
sentido. Desde logo que isto tem a ver com o apoio social escolar; desde logo que isto está em
contra circulo com aquilo que está a acontecer nas universidade em Portugal e no ensino
superior; e desde logo porque a Câmara de Peniche atribuiu este ano o maior número de bolsas
de estudo num quadro de maior crise económica e social do País. É isto, é só isto!
Relativamente ao ponto de situação, nós, rigorosos como somos na análise destas questões, e,
como sabem, existe um regulamento aprovado por esta Assembleia Municipal, o rigor impõe-se
e, já agora, a resposta relativamente à aplicação do regulamento, ele está a ser cumprido na
íntegra, não há dúvida nenhuma sobre isso.

Quero dizer o seguinte: nós tivemos algumas situações que originaram algum atraso na
decisão final, de qualquer das formas a decisão final foi tomada na reunião de Câmara de
dezanove de Abril e tivemos situações muito diferentes. Uma situação de uma candidata que
ficou nos treze primeiros lugares, portanto era uma das treze que deveria ter bolsa de estudo e
nós, em reunião de Câmara, entendemos por bem não aprovar aquela proposta que foi a
reunião de Câmara. Retirar a proposta, falar com a pessoa, esclarecemos e a pessoa veio à
Câmara e retirou a sua candidatura. Não vou dizer nomes porque acho que não o devo fazer.
Não tinha nenhuma razão objectiva para ter acesso a esta bolsa de estudo, portanto estaàa
razão.

Segunda questão, nós, com o rigor que cada vez mais queremos impor nesta atribuição
do apoio, que não é um apoio qualquer, vamos ser objectivos, nós estamos a falar de um apoio
muito forte a quem estuda no ensino superior e, por isso, nós deparámo-nos, também, com uma
situação de um dos candidatos que seria atribuído uma bolsa de estudo, já com uma bolsa no
valor de quinhentos e dezasseis euros. Como sabem nós não podemos atribuir mais bolsa
nenhuma de estudo a este jovem. Mas deparamos ainda com outra situação de um outro
elemento, de um outro jovem, que tinha já um apoio de quatrocentos e vinte e oito euros, ou
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seja, nós temos apenas que dar a diferença até perfazer os quatrocentos e setenta e cinco euros
mês, que é o valor de salário mínimo nacional. São estas dificuldades que originaram algum
atraso. Foram solicitados os dados pessoais a cada um dos elementos a que têm acesso e direito
a este apoio social escolar e penso que, a partir de amanhã, passarão a receber os respectivos
valores, penso que ainda faltavam alguns dados de alguns candidatos.

Os senhores do Partido Socialista podem rir à vontade, mas sem dúvida nenhuma que
sobre esta questão do apoio para estes jovens do ensino superior, aquilo que a Câmara está a
fazer relativamente a um passado recente é qualquer coisa como dar doze a zero por ano. É que
não havia, e isto é um esforço fortíssimo de todos, de quem aprovou o orçamento da Câmara
Municipal de Peniche e de todos aqueles que se identificam com este apoio a estes jovens que
cada vez mais precisam, infelizmente, digo eu, deste apoio por parte das câmaras municipais,
esta é a realidade dos factos.

Relativamente à questão da rotunda dos Bolhos, é uma das prioridades para este ano,
para executar, não vou chamar rotunda porque não é essa a concessão que eu tenho para
aquele entroncamento, mas vamos ver a solução final.

Quero-vos, também, dar a ideia, porque há pouco o Paulo disse ali em voz baixa, eu
ouvi, que somos os homens das rotundas, que, em Maio, vamos avançar com a rotunda da
Avenida do Porto de Pesca e, a partir de Junho, com a rotunda da Avenida Papa Paulo VI/Rua
General Humberto Delgado, portanto não vão faltar rotundas para a gente abordar o assunto.

Relativamente à venda ambulante, nós ainda não temos solução. Nós temos, além
daquilo que está no regulamento, a proposta de localização que está no regulamento, temos uma
outra sugestão de um colega nosso, que é o senhor Vereador Francisco Salvador, noutro local,
portanto, inclusivamente, aquela proposta do senhor Vereador Francisco Salvador pode
originar uma alteração do regulamento, mas nós estamos a ver ainda outra situação. Eu julgo
que nestas situações é melhor uma solução ponderada, um pouco mais demorada, mas que não
arranje problemas para ninguém. E se é para arranjar problemas à Câmara não vale a pena,
que nós não vamos precipitar decisão nenhuma, da nossa parte não vamos.

Relativamente a uma questão que foi colocada fico a aguardar uma semana, mas quero
dizer ao senhor Carlos Santana e a todos os membros da Assembleia duas coisas: Há uma
deliberação da Câmara que impede a passagem de novos cartões. A mesma deliberação da
Câmara diz que a Câmara pode passar a renovação de cartões, ou seja, de quem já tem. Não há
nenhuma incompatibilidade, portanto não há nenhum regime de incompatibilidade, que o meu
amigo licenciado em direito e advogado possa arranjar relativamente a isso. Mas fico a
aguardar! Fico à espera! Está bem?»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Na zona do Filtro, de facto, por uma questão de segurança, tendo em conta

determinadas quedas de pedras, que se verificaram há quatro anos, foi delimitada a área de
forma a evitar que haja situações idênticas que pudessem provocar acidentes com pessoas que,
eventualmente, estivessem dentro daquela área de protecção. Felizmente, não tem havido registo
de quedas de pedras da estrutura.

De facto, os orçamentos dos Serviços Municipalizados e os respectivos planos
plurianuais de investimento, desde 2009, prevêem as intervenções na ordem dos cinquenta,
sessenta, setenta, oitenta mil euros, que foram apontadas para o Filtro e têm figurado sempre
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como uma intervenção a realizar, sem que haja financiamento assegurado para essa
concretização. Daí estarmos durante vários orçamentos com a identificação da intervenção, não
assegurando meios financeiros para o mesmo. Neste caso concreto, inclusive, nem sequer a
solução definitiva para aquele equipamento está definida, de qualquer forma, devemos entender
as baias e toda a delimitação que está feita, apesar de ter um aspecto um bocado inestético,
tendo em conta também a natureza do local, mas entendamos aquelas baias como,
fundamentalmente, questões de protecção.

Relativamente aos projectos PARES que a senhora Anabela Dias referiu, dizia que não
são dois projectos PARES, são três projectos PARES que foram objecto de deliberações de
Câmara, no sentido de assegurar, também, o envolvimento financeiro do Município na sua
concretização. Estamos a falar da creche do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, do
lar do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche e do lar da Associação de Solidariedade
Social de Ferrel. Penso que a intervenção que o senhor Presidente da Câmara fez aquando da
inauguração da creche do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, com a presença da
senhora Ministra e do senhor Primeiro Ministro, no sentido de alertar que para que os
municípios pudessem fazer face ao envolvimento indispensável para que estes equipamentos
possam efectivamente ser concretizados, que o próprio Governo deveria criar condições de
crédito para que os municípios pudessem satisfazer esses mesmos compromissos.

Estamos aqui perante a situação da Câmara ter compromissos, mas as capacidades
financeiras de os concretizar de imediato são limitadas, e já desafiou no sentido de que para
estes equipamentos, alguns já concretizados, e para que os municípios possam ir ao encontro
daqueles compromissos que assumiram, porque sabem que, para além do envolvimento que o
Governo teve ao dotar através do programa os meios financeiros para esse equipamento, as
instituições que os promoviam tinham muita debilidade financeira para poder arcar com toda a
componente própria desse investimento. Os municípios avançaram com apoios, mas as
dificuldades financeiras para os concretizar têm sido evidentes e daí a solução que, inclusive, foi
apresentada no sentido de criar essas condições de apoio.

Tendo em conta que alguns desses investimentos, nomeadamente dois, já estão
concretizados, mas repito: os projectos aprovados são três e ainda poderão haver outros
projectos aprovados no quadro do programa PARES, nomeadamente a Cercipeniche que
também tem um projecto PARES aprovado e sobre o qual não houve ainda deliberação da
Câmara sobre o apoio a esse investimento. Temos aqui um trabalho que vai que ter de ser feito
com as IPSS para tentar ver de que forma é que se conseguem concretizar os compromissos que
o Município de Peniche assumiu.»

João Gomes (PS)
Fez a seguinte intervenção:
«Em primeiro lugar, também, realçar aqui a atitude do senhor Presidente da Mesa.

Chamaram-nos aqui nomes, etc… e o senhor Presidente da Mesa em vez de repreender quem
nos está a chamar nomes, está a repreender a mim e ao Tiago.

Relativamente a essa situação de nos estar a chamar trafulhas isso fica-lhe um bocado
mal, nós não vos tratamos dessa maneira, portanto agradecia que houvesse algum respeito
relativamente a isto.

E, relativamente ao Modelo, escusam de estar a ameaçar-nos para nos calarmos,
porque a gente não se cala, a gente defende aquilo que é verdade. Vou utilizar a sua expressão,
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senhor Presidente, dá-me vómitos quando ouço aqui o senhor a falar no Modelo. Parece que o
senhor é que resolveu toda esta situação. A gente traz aqui a gravação da acta da reunião que
foi aqui feita, em que esteve a ser debatido o assunto do Modelo, e ouvimos o que o senhor aqui
disse. Todas as afirmações que o senhor aqui fez, relativamente à instalação do Modelo em
Peniche, que o senhor disse cobras e lagartos. Inclusivamente, a bancada da CDU disse que nós
estávamos a receber luvas para estarmos aqui a defender a instalação do Modelo em Peniche.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Disse que era mentira o que o senhor João Gomes estava a dizer sobre da bancada da

CDU.

João Gomes (PS):
Disse que tinha sido o senhor Henrique Bertino a fazer aquelas afirmações e pediu para

trazerem as gravações áudio da sessão da Assembleia.

José Amador (CDU):
Pediu ao senhor João Gomes para falar com honestidade.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Pediu para os membros da Assembleia não entrarem em diálogo ou teria que

interromper a discussão.

João Gomes (PS):
Continuou a sua intervenção dizendo que:
«Relativamente à instalação de unidades desta natureza em Peniche, que o senhor diz

que criou as condições para elas serem instaladas, então gostaria que me explicasse como é que
o Pingo Doce, o Intermarché e o Minipreço, se instalaram cá em Peniche nos mandatos
anteriores. É exactamente a mesma situação, oh senhor Presidente, é exactamente a mesma
situação. Essas unidades foram cá instaladas sem haver esse tal plano. O que o senhor esteve foi
contra. Depois de ter havido uma intervenção do Partido Socialista, que nós defendemos com as
consequências, e sabendo que havia gente contra a instalação do Modelo, como há gente contra
a instalação do Modelo, há gente a favor e há gente contra. Nós analisamos em perspectiva o
que é que era mais favorável ao Concelho, e chegamos à conclusão que a instalação do Modelo
em Peniche trazia vantagens para o Concelho e defendemos desde a primeira hora. Sabendo até
que, inclusivamente, estávamos a prejudicar o comércio local, mas sabíamos que era uma
unidade que traria algumas melhorias a Peniche e assumimo-lo. O senhor não o assumiu, o
senhor esteve contra e depois mudou de opinião, quando viu que a opinião pública estava contra
a sua… escusa-se de rir senhor Presidente, porque essa é a realidade e o senhor bem pode
tentar intimidar-nos para a gente se calar, porque a gente não se cala, a gente vai continuar a
dizer aquilo que é verdade e se os senhores duvidam disso tragam aqui a gravação dessa
reunião em que está lá tudo escrito.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu não vou dar a palavra a mais ninguém, peço imensa desculpa, mas temos o público
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para ser ouvido, ainda hoje.
Eu estou nestas coisas com a simplicidade que vocês conhecem, pelo menos aqueles

que me conhecem alguma coisa, e, já agora, não admito que me chamem mal-educado, eu nunca
fui mal-educado para o senhor João Gomes nem nunca faltei ao respeito a ninguém.

Eu chamei a atenção procurando amenizar uma situação, porque todos os deputados
desta casa, de todos os grupos, nalgum momento, têm tiradas infelizes. Não venham com
histórias, eu também já cá estou há muitos mandatos e se nós fossemos a tomar devidamente em
atenção e a levar à letra as questões que se dizem por aqui, em determinados momentos, e em
todos os grupos, meus amigos, se calhar andávamos todos aqui à batatada.

O que eu tento fazer é tentar gerir animosidades, com a serenidade que é possível ter
nestas coisas. Portanto, eu acho que o senhor João Gomes, que me conhece minimamente, até
porque conversamos, fomos aqui colegas de mesa, devia, pelo menos, reconhecer isso e não
estar aqui a colocar numa situação em que parece que eu estou a branquear-me uma posição,
quando não fiz nada disso, nem faço, nem quero fazer.

Era só isto que eu gostava de deixar bem claro. Eu não estou isento de falhas, pelo
contrário, se calhar sou o que falho mais, sou o que estou mais exposto, sou aquele que estou em
cima, vocês estão todos aí em baixo, todos vocês aqui faziam melhor do que eu e isso, eu não
tenho dúvidas nenhumas. Pelo menos tentem perceber qual é a dificuldade que eu tenho aqui
para gerir animosidades, que fazem que até pessoas geralmente calmas, como o senhor Tiago
Gonçalves se exalte como se exaltou, ainda há bocadinho. Só peço que tentem perceber que isto
é tão simples como isto, não peço mais nada, quando discordarem de mim, façam o favor,
ponham-se na fila, há tanta gente.

Eu não estou de maneira nenhuma exaltado, mas também já me exaltei, peço desculpa
por isso, mas tinha que deixar aqui a minha posição e, portanto, que fique claro que eu nem
subscrevo tudo o que se diz aqui nem subscrevo e muito menos corroboro qualquer tipo…, não é
a minha forma de estar, nem é a minha forma de ser, nem a minha forma de estar e nunca será.
Eu vou tentando levar as coisas da forma mais tranquila que conheço.»

João Gomes (PS):
Realçou que não chamou o senhor Presidente da Mesa de desonesto ou mal-educado,

que se limitou a dizer que o senhor Presidente da Mesa chamou à atenção dos membros da
Assembleia Municipal e citou dois nomes, o dele e o do senhor Tiago Gonçalves, quando havia
um outro membro da Assembleia que lhe estava a chamar nomes e o senhor Presidente da Mesa
não citou o nome dele. Perguntou ao senhor Presidente da Mesa se não deveria de chamar a
atenção aos três.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Disse que não tinha chamado a atenção a ninguém.

João Gomes (PS):
Disse que o senhor Presidente da Mesa citou o nome dele e do senhor Tiago Gonçalves.

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Pediu desculpa por ter citado os nomes dos dois membros do Partido Socialista.
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

Neste período não registaram quaisquer intervenções.

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO:

O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão prosseguiram no
próximo dia 6 de Maio, com a realização de nova reunião, no mesmo local e pelas 21.30 horas,
com dispensa de convocação escrita e com a seguinte ordem de trabalhos:

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 tomada de posição sobre o Manifesto “Investir na Educação,

Defender a Escola Pública”, enviado pela FENPROF e subscrito por várias organizações de
educação.

3. Eleição do Presidente de Junta que representará as Juntas de Freguesia do
Município no XIX Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos Serviços
Municipalizados do exercício de 2010.

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Orçamento da Receita e da Despesas e
Plano Plurianual de Investimentos para 2011, dos Serviços Municipalizados.

6. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas da Câmara
Municipal do exercício de 2010.

7. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e
Plano Plurianual de Investimentos para 2011 da Câmara Municipal.

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para entrada gratuita e
redução de 20% do valor de ingresso no Museu Municipal, nos termos do protocolo a celebrar
com a Estrutura de Missão Para os Assuntos do Mar, no âmbito do projecto “Passaporte do
Mar”.

ENCERRAMENTO:

Sendo zero horas e cinquenta minutos do dia vinte e nove de Abril, o Senhor Presidente
da Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que
eu, Directora do Departamento de Administrativo e Financeiro, em
regime de substituição, subscrevo e com ele assino.


