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A C T A D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A D O  M Ê S  D E S E T E M B R O D A
A S S E M B L E I A M U N I C I P A L  D E P E N I C H E , R E A L I Z A D A  N O  D I A
3 0 D E S E T E M B R O D E 2 0 1 1 :

Aos trinta dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, no Auditório do
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,
estando presentes os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Américo de Araújo
Gonçalves (PS) e Carlos Alberto Lourenço de Almeida (CDU), respectivamente
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, os senhores Henrique Bertino
Batista Antunes (CDU), António Manuel Prioste Salvador (PSD), Raul Fernando
Conceição Santos (CDU), Floriano Serrano Sabino (CDU), António Filipe Monteiro
Vitória (CDU), respectivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda,
Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro e Serra d'El-Rei, e os senhores Anabela
Correia Dias (PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão
(CDU), Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), Vítor Miguel Silva Delgado Marques,
Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), Mariana da
Conceição Santos Rocha (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Natália Susana
Colaço Rocha (PS), Ademar Vala Marques (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás
(CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU), Maria Estrela Maia de
Paiva das Neves (CDU) e Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) 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 Municipal,
acerca da actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo;

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para
alteração do Plano Director Municipal de Peniche para adaptação ao Plano de
Ordenamento da Albufeira de São Domingos;

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração
ao Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche, que
consiste na alteração do artigo 15.º (momento de pagamento) de modo a que a parte fixa
das taxas pela emissão de alvarás seja cobrada aquando da entrega do processo, sem
alterar quaisquer valores; alteração ou supressão de partes que se mostram
incompatíveis com a legislação vigente e correcção de gralhas detectadas;

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração
por adaptação do Plano de Urbanização da Zona Sul.

O senhor Vítor Manuel Farricha Mamede só participou na reunião até à uma
hora e quarenta e cinco minutos do dia 1 de Outubro, altura em que decorria a
apreciação do ponto quarto da ordem de trabalhos, não tendo participado na votação
deste ponto.

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Maria Estrela Maia de Paiva das Neves
(CDU) e Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) encontravam-se a substituir os senhores
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Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), Sérgio Miguel Franco
Martins Leandro (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), João Manuel Jesus
Gomes (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), que comunicaram a sua ausência
nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Não compareceram à reunião os senhores Silvino Doirado Conceição João (PS),
José Joaquim Franco Antunes (CDU) e Anna Clara Leal Rodrigues (PSD), tendo a Mesa
informado que havia considerado a falta do senhor José Antunes justificada, nos termos
da alínea j) do n.º 1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e que os
senhores Silvino Doirado Conceição João (PS), presidente da Junta de Freguesia de
Ferrel, e Anna Clara Leal Rodrigues (PSD) não apresentaram pedido de justificação de
falta.

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

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :

Foram presentes as actas n.os 1 e 2/2011, das reuniões realizadas nos dias 25 de
Fevereiro e 28 de Abril de 2011, respectivamente, tendo sido dispensada a leitura das
mesmas por o respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da
Assembleia Municipal.

Postas à discussão usou da palavra o senhor Ademar Marques (PSD) que disse
já ter enviado um pedido de alteração à acta n.º 2/2011, para que seja transcrita,
conforme tinha solicitado numa das suas intervenções, a carta que enviou ao senhor
Presidente da Câmara Municipal, em Janeiro.

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

Acta n.º 1/2011 – Aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a favor e duas
abstenções, dos senhores António Salvador e Vítor Mamede.

Acta n.º 2/2011 – Aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor e uma
abstenção do senhor Vítor Mamede.

EXPEDIENTE :

O Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante se
referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por ter
sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um memorando
dos documentos recebidos:
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1 - Ofício, datado de 6 de Julho de 2011, do Grupo Parlamentar do PSD,
comunicando o início de funções parlamentares do deputado eleito pelo círculo de Leiria,
Paulo Batista Santos.

2 - Ofício n.º 741/C, datado de 4 de Julho de 2011, do Sindicato Nacional
Trabalhadores Administração Local, solicitando apoio à petição Não à redução do número
de autarquias e de trabalhadores.

3 - Ofício n.º 3704, datado de 26 de Junho de 2011, da Associação Técnicos
Administrativos Municipais, enviando boletim de inscrições para o XXXI Colóquio
Nacional da ATAM.

4 - Ofício, datado de 8 de Setembro de 2011, da ACISCP, solicitando apoio para
elaboração do Roteiro Associados ACISCP.

5 - Carta, datada de Setembro 2011, da Municipalia, divulgando XVI Salão
Internacional Equipamentos e Serviços Municipais, que se realiza de 18 a 21 de Outubro de
2011.

6 - Ofício n.º 2011/0567, datado de 31 de Agosto de 2011, da Comunidade
Intermunicipal do Oeste, comunicando o agendamento da próxima reunião da
Assembleia Intermunicipal da Oeste CIM.

7 - Ofício n.º 105/2011, datado de 21 de Junho de 2011, da Associação Nacional
Municípios Portugueses, enviando o cartão de delegado ao XIX Congresso Nacional.

8 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa:
a) Da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, para comemoração do 8.º

aniversário de elevação à categoria de vila, no dia 1 de Julho de 2011.
b) Da Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, para participar

no almoço convívio, no âmbito da festa anual em honra do Imaculado Coração de
Maria, no dia 23 de Julho de 2011.

c) Do Grupo Parlamentar Os Verdes, para participar na Audição Pública
sobre o Sector Ferroviário, no dia 26 de Julho de 2011.

d) Do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para participar no
jantar de encerramento do ano escolar, no dia 11 de Julho de 2011.

e) Do Patriarcado de Lisboa, para participar na cerimónia de homenagem
do seu Patriarca, no dia 23 de Julho de 2011.

f) Da Associação Cultural Sénior de Peniche, para participar no almoço
convívio, no âmbito do encerramento do ano lectivo, no dia 26 de Junho de 2011.

9 - Publicações periódicas:
a) Exemplar n.º 61 – Agosto de 2011, da revista Portugal e a UE;
b) Exemplar n.º 229 – Agosto de 2011, do boletim da ACISCP;
c) Exemplar de Julho/Agosto do Jornal das Misericórdias;
d) Exemplar n.º 265 – Junho de 2011, do jornal da Associação Portuguesa de

Deficientes;
e) Exemplar de Junho do Jornal das Misericórdias;
f) Exemplar n.º 60 – Maio de 2011, da revista Portugal e a UE.

Seguidamente, usou da palavra o senhor Tiago Gonçalves (PS) que sugeriu que
se felicitasse o senhor Deputado Paulo Batista Santos. O senhor Presidente da Mesa
informou que já o havia feito, aquando da recepção da carta Grupo Parlamentar do PSD.
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MOÇÕES , VOTOS DE LOUVOR , CONGRATULAÇÃO , SAUDAÇÃO , PROTESTO OU
PESAR :

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

Ademar Marques (PSD):
Apresentou o seguinte voto de pesar:
«Voto de Pesar pela morte da Senhora D. Ilda Gonçalves
O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche

propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de pesar pela morte da Senhora
Dona Ilda Maria Carvalho Gonçalves, que morreu no passado dia 29 de Agosto, aos 52
anos de idade.

Nas Marchas Populares de Atouguia da Baleia de este ano, em que com o ex-
Presidente Jorge Gonçalves liderou a Marcha do Casal Moinho, tivemos muitos de nós a
última oportunidade de a rever.

Entendemos que deve ficar testemunho público do reconhecimento do
Município no momento da sua partida. O facto de ter sido mulher do Presidente da
Câmara Municipal de Peniche, tornou-a uma cidadã presente no passado recente do
Concelho de Peniche, destacando-se sempre pela sua simpatia, humildade e
simplicidade.

Sabemos todos a dedicação que a política exige e o esforço e a compreensão que
são pedidos aos membros das famílias dos que se dedicam à política. A Senhora D. Ilda
Gonçalves partiu cedo de mais, depois de uma dolorosa e longa batalha com a doença.

Ao seu marido, o ex-Presidente da Câmara Municipal e ex-Deputado Jorge
Gonçalves, ao seu filho, o Coordenador do Grupo Municipal do PS, Deputado
Municipal Tiago Gonçalves, e à sua filha, a Arquitecta Magda Gonçalves, bem como aos
demais familiares, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária,
apresenta as mais sentidas condolências.

Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Disse que a Mesa subscreve o voto de pesar apresentado.

Tiago Gonçalves (PS):
Agradeceu, em seu nome e da sua família, o voto de pesar apresentado pelo

Grupo do PSD e a todos os que manifestaram o seu pesar pelo falecimento da sua mãe.
Apresentou os seguintes votos e moção:
«Voto de Saudação
Assunto: Vila de Ferrel
Decorrido o regular e formal percurso legislativo, entrou em vigor no passado

dia 27 de Junho de 2011, a Lei n.º 39/2011, de 22 de Junho, que elevou a povoação de
Ferrel, no município de Peniche, à categoria de Vila.

Em consequência disso a partir de 27 de Junho este concelho passou a ter mais
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uma sua povoação agraciada com a categoria de Vila, resultante de um projecto de lei
apresentado por um conterrâneo deste concelho, o ex-Deputado Jorge Gonçalves.

Esta vitória, fruto do esforço e trabalho de muitos anos, de muitas gentes de
Ferrel e de muitos autarcas de diferentes cores políticas, encontra-se agora terminada e
é motivo óbvio de orgulho para todos nós.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia
Municipal de Peniche reunida em 30 de Setembro de 2011, aprove o presente voto de
saudação à Vila de Ferrel e que do mesmo dê conhecimento aos órgãos autárquicos da
freguesia com o mesmo nome.

Paços do Município de Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

«Voto de Louvor
Assunto: Campeonato Euro-Africano de Pesca Submarina
Teve lugar no concelho e cidade de Peniche entre os dias 15 e 18 de Setembro de

2011, o 28.º Campeonato Euro-Africano de Pesca Submarina, cuja organização esteve a
cargo da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas, com o apoio de demais
entidades, entre as quais, o Município de Peniche.

Neste evento internacional participaram 42 atletas, provenientes de 15 países.
Cada jornada da prova teve uma duração de cinco horas e foram utilizadas perto de 50
embarcações entre as várias necessidades organizativas.

Consideramos que eventos como este dignificam a nossa terra e que promovem
as suas mais valias além fronteiras.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia
Municipal de Peniche, reunida em 30 de Setembro de 2011, aprove o presente voto de
louvor à Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas e que do mesmo lhe dê
conhecimento.

Paços do Município de Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

«Moção
Assunto: Arribas da Praia de São Bernardino
A manutenção e conservação das zonas de costa assume particular importância

no contexto geográfico onde o Concelho de Peniche se situa.
O problema da erosão do litoral não é de agora, todavia, pertence ao domínio

do presente a existência, ainda que não frequente, de incidentes envolvendo arribas nas
zonas de costa do nosso concelho.

O último episódio teve lugar na Praia de São Bernardino, numa altura de
considerável afluxo de carga humana. É sabido que o concelho vive não só de
actividades do sector pesqueiro e agrícola, mas também é preponderante, os serviços e
o turismo. Todas estas situações além de colocarem em causa a segurança de pessoas,
têm evidentes implicações para a imagem externa do concelho.

Mais do que neste momento encontrar responsabilidades e responsáveis,
importa sensibilizar e demonstrar veemente aos órgãos do poder central a preocupação
dos órgãos autárquicos perante esta problemática.

É ainda, no nosso entendimento, importante garantir que no caso concreto da
Praia de São Bernardino, que a suspensão do seu uso e acesso deve estar restrita a
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determinadas zonas devidamente assinaladas e ser acompanhada em simultâneo com o
anúncio e consequente realização de investimentos na arriba. A presente posição
acompanha a que foi tomada em sede de reunião da Câmara Municipal de Peniche no
dia 1 de Setembro de 2011.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia
Municipal de Peniche, reunida em 30 de Setembro de 2011, aprove a presente moção e
que do teor desta dê conhecimento a:

a) S. E. o Primeiro-Ministro de Portugal;
b) S. E. a Presidente da Assembleia da República;
c) S. E. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do

Território;
d) S. E. o Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território;
e) Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República.
Paços do Município de Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Submeteu a moção apresentada à discussão, não se tendo registado qualquer

intervenção.
Submetida a moção a votação, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade.

Cristina Leitão (PSD):
Apresentou o seguinte voto de congratulação:
«Voto de congratulação à Senhora D. Rosa Estevam Avelar
O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche

propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de congratulação à Senhora D.
Rosa Estevam Avelar, pela sua participação, com um belíssimo e inovador trabalho em
renda de bilros de Peniche, no concurso ao Prémio Nacional de Artesanato, com um
trabalho seleccionado para a modalidade de “Artesanato Tradicional”.

O trabalho, com o nome “A minha tia Maria Gila”, que mostra uma varina,
esteve exposto na FIA – Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, que decorreu no
passado mês de Junho, e esteve depois também exposto na Mostra de Rendas de Bilros
de Peniche, organizada pela Câmara Municipal.

Com este voto, propõe-se também reconhecer o notável trabalho da Senhora D.
Rosa Avelar em defesa da tradição das rendas de bilros de Peniche, a sua dedicação à
inovação, nos pontos e nas formas, que lhe valeram já a presença em diversas
exposições nacionais e internacionais.

Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Disse que a Mesa subscreve o voto de congratulação apresentado.

Paulo Balau (PSD):
Apresentou o seguinte voto de congratulação:
«Voto de congratulação ao Comandante Jacinto Pedrosa
O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche
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propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de congratulação ao antigo
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Peniche, Jacinto Pedrosa, que recebeu no
passado dia 19 de Junho, a Fénix de Honra, condecoração atribuída pela Liga de
Bombeiros Portugueses apenas pela segunda ocasião.

A condecoração foi atribuída no âmbito das comemorações dos 82 anos da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. O PSD propõe que
com este voto se enalteça o papel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, os nossos
soldados da paz, que prestam um inestimável serviço público, no nosso Concelho, no
Distrito de Leiria e sempre que são solicitados pelo País fora.

O PSD faz votos para que o exemplo do Comandante Jacinto Pedrosa e do
voluntariado nos Bombeiros possa servir para inspirar o serviço público voluntário
noutros sectores da nossa sociedade.

Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Disse que a Mesa subscreve o voto de congratulação apresentado.

Vítor Marques (PSD):
Apresentou o seguinte voto de louvor:
«Voto de louvor ao tenista Tiago Cação
O Grupo do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Peniche

propõe que a Assembleia Municipal aprove um voto de louvor ao tenista Tiago Cação,
natural de Peniche e jogador do Clube de Ténis das Caldas da Rainha que, se sagrou
Campeão Nacional de Sub 14 no passado dia 16 de Julho.

O jovem atleta, que iniciou a prática da modalidade no Clube de Ténis de
Peniche e conquistou o seu primeiro título nacional em 2010, sagrando-se Campeão
Nacional de Sub 12.

Com apenas 13 anos, alcançou agora o seu segundo título nacional em 2 anos
consecutivos, pelo que o Partido Social Democrata propõe que lhe seja enviado um voto
de louvor, pelo seu esforço, pela sua dedicação ao desporto e pela sua vitória.

Peniche, 30 de Setembro de 2011.» [Sic]

Presidente da Mesa, Rogério Cação:
Disse que a Mesa subscreve o voto de congratulação apresentado.
Apresentou, em nome da Mesa da Assembleia, um voto de pesar pelo recente

falecimento da irmã do Vereador Francisco Salvador, a Arquitecta Maria Cristina Pinto
da França Salvador Bogalho.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA :

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

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.09.2011  * Livro  21 * Fl. 225

«Julgo que é do conhecimento de todos as dificuldades que estão a ser vividas,
por várias razões, mas enfim, enquanto actor social que sou, e ligado a organizações de
intervenção social, preocupa-me, digamos, se quiserem, a fragilização da
sustentabilidade destas organizações, que está a decorrer de um aumento progressivo
dos custos, que não é, depois, de alguma maneira, compensado com o aumento das
receitas.

«Eu não estou a dizer que isto tem uma solução fácil, nem estou a dizer que este
tipo de organizações deve ter um tratamento especial, agora temos é de pensar nelas,
como estruturas de suporte à comunidade, e eu diria que aos elos mais frágeis da
comunidade.

«Porque é que eu trago este assunto aqui? Porque acho que é urgente, que nós,
enfim, passemos para o plano político a discussão destas dificuldades e, eventualmente,
até tentemos encontrar dentro deste quadro de dificuldades, que é reconhecido e que é
sentido por todos, algumas estratégias especiais para preservar um bocado a
sustentabilidade destas organizações, e sob o risco de, se calhar a curto prazo, algumas
delas colapsarem, como já está a acontecer. Eu hoje fiz uma deslocação ao Algarve e,
portanto, nem tem nada a ver connosco, onde estive em três organizações, e as situações
são, de facto, extremamente preocupantes, com níveis de ruptura já muito
consideráveis, portanto, a implicarem uma reflexão.

«Eu não queria falar de um “programa de emergência social”, digamos assim,
uma vez que essa ideia já tem a patente registada, mas, se calhar, devíamos fazer uma
reflexão sobre a emergência social, localizada no nosso território, que tem
particularidades, para que depois, em vez de falarmos linguagens que são distintas, em
função de quem está ligado a quê, falarmos uma linguagem que seja do interesse social
das nossas comunidades. E isso, se calhar, só se consegue se reflectirmos,
conjuntamente, os problemas. Deixo, para já, só aqui esta preocupação que, obviamente,
é muito mais sentida por quem está no terreno, enfim, para quem está a lidar já com os
problemas, mas que eu penso que é uma preocupação da comunidade, é uma
preocupação do território.

«Nós fazemos, normalmente nestas alturas, apelos à criatividade, eu julgo que,
de facto, as crises também são espaço para criatividade, mas são sobretudo espaços de
solidariedade, e nós temos que reinventar um bocado a solidariedade, exactamente em
moldes que sejam compatíveis com estas dificuldades. Fica aqui o desafio, para depois
não ficarmos a chorar sobre o leite derramado, quando, eventualmente, deixarmos de
ter retaguardas junto das populações mais frágeis, que consigam cobrir, digamos, as
necessidades, mais imediatas dessas populações.

«Portanto, para já, é mesmo só este alerta. Também não vos estou a dar
novidade nenhuma. Vocês, se calhar, estão, enfim, fartos de saber que as coisas são
assim, mas temo que nós não tenhamos muito tempo para esperar que as coisas
melhorem. Portanto, se calhar, deveríamos antecipar o debate, deveríamos antecipar
eventuais soluções, que também não sei quais são, a fim de acautelarmos. Obviamente
que estas situações vão de mal a pior, e, obviamente, que quando eu estou a dizer isso
proponho-me a trazer para esta casa a minha reflexão completa, inclusivamente com
factos, com dados, com números, para podermos, eventualmente, perceber esta
dimensão, que eu, aliás, partilho com a Câmara, frequentemente, e com o senhor
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Presidente e é uma preocupação.
«Eu, como sabem, tenho algumas responsabilidades em termos nacionais, ao

nível destas organizações. Portanto, este não é um problema que seja um problema de
Peniche, mas o nosso território é o nosso território, e portanto, temos particularidades
que, se calhar, outros territórios não têm, e, se calhar, temos potencialidades que, se
calhar, nestes momentos mais difíceis, temos que potenciar. Fica só, portanto, este
alerta, esta preocupação, se quiserem, este desabafo, como quiserem entender, mas que
tem exactamente a ver com o papel que nós temos nestas coisas políticas, que é
defender os interesses das populações, principalmente daquelas que estão mais
fragilizadas.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu estava a pedir exactamente o microfone para dar algumas palavras sobre a

questão que o Presidente da Assembleia aqui colocou. A situação é global, todos nós
sabemos, e não é difícil de adivinhar por duas ordens de razões: Porque, no capítulo das
famílias, as dificuldades vão sendo crescentes, e, por outro, aquilo que é normalmente
as próprias organizações, também tem essa diminuição de receitas.

«Eu creio que um espaço privilegiado, desde logo, para a avaliação e a reflexão
que o Presidente da Assembleia Municipal propõe poderá ser a Rede Social, o CLAS,
onde estão as mais diversas entidades, as autarquias, as forças policiais e de segurança e
as entidades ligadas à segurança social e à educação. Por isso, aceito esta sugestão,
recomendação, que foi um pouco nesse sentido, pela parte do Município e, neste caso,
como Presidente da Rede Social, podermos dinamizar, desde logo, uma avaliação das
situações e podermos depois, enfim, trazer a um debate mais alargado, em articulação
com a Assembleia Municipal e, no caso concreto, também com a Mesa da Assembleia
Municipal.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria começar por me associar, naturalmente, a essa preocupação. Acho

que é uma preocupação de todas as pessoas que têm responsabilidades políticas, e acho
que, neste momento, já usei esta palavra aqui uma vez, temos que usar de alguma
criatividade. Portanto, seria útil pensarmos, se calhar, em conjunto sobre se há
realmente forma de encontrar alguma forma alternativa à habitual, que hoje em dia
escasseia, que é o dinheiro público, para tentar ultrapassar essas dificuldades.

«A minha intervenção, posto este comentário, tem a ver com um voto que nós já
fizemos aqui na assembleia, e que me parece que será agora oportuno, desenvolver
alguma coisa sobre esse assunto e, como sabem, foi amplamente discutido esta semana.
O Governo apresentou o documento verde para a reforma das autarquias, nesse
documento verde vêm os critérios para a alteração do mapa de freguesias. A assembleia
já tinha acolhido uma proposta do grupo do PS, aprovado a discussão, precisamente do
mapa das freguesias. Na altura, julgo eu que em conferência de líderes, foi decidido,
tenho ideia disso, atrasar a discussão em função das eleições.

«Penso que agora, já com estes dados em cima da mesa, seria útil fazer duas
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coisas: Uma, marcar uma assembleia para esse efeito ou para a discussão pública,
conforme é sugerido no documento verde, mas julgo que seria mais útil que fosse feito
um grupo de trabalho, com representantes dos três partidos indicados pelas comissões
políticas, para poderem discutir a questão e poderem, também, trazer à assembleia
dados já em função dessa discussão, uma vez que o que se pretende é chegar a
consensos, e uma vez que, isso seria útil.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte pergunta:
«O senhor Deputado sugeria a criação de um grupo ao nível da Assembleia

Municipal?»

Ademar Marques (PSD):
Respondeu, dizendo:
«Era um grupo presidido pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e

com indicações de pessoas, ou pelas bancadas, ou pelas Comissões Políticas.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, uma vez que é aqui lançado assim um repto, eu perguntaria, e antes de

passar a palavra ao senhor Presidente, se os senhores, se os outros grupos municipais
querem, enfim, sobre esta proposta que está em cima da mesa, feita desta forma, se se
querem pronunciar. Mas, é só se quiserem, senão vamos pensar no assunto e virá cá
uma proposta já formatada sobre isso.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu não resisto a dizer que chamar livro verde a um livro daqueles e uma

proposta de consenso com as imposições, eu li aquilo, assim, com as imposições que, à
partida, traça, é um bocadinho complicado.

«De qualquer forma, quando o grupo do partido socialista apresentou, aqui há
uns meses, a proposta para ser discutida a questão das freguesias urbanas, nós
sugerimos, fui eu que fiz essa intervenção, que se alargasse o debate às freguesias
rurais.

«De qualquer forma, aquilo que é traçado no documento deixa-nos pouca
margem de manobra. Mas, entendo que será útil que se constitua esse grupo de
trabalho, não sei se será só uma pessoa por cada grupo político, provavelmente, na
minha opinião, nós vamos fazer a proposta mais tarde. Mas, na minha opinião, se
calhar dois adequava-se melhor, independentemente de considerar que cada um dos
partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, internamente, ou das forças
políticas, irá abordar esta questão e, proximamente, trarão aqui as suas opiniões.

«De qualquer forma, numa das actas que foi aprovada hoje, vem referida essa
moção que o Partido Socialista apresentou e, se eu não me engano, apontava para
Novembro uma assembleia municipal para debater este assunto. Portanto, é claro que é
urgente discutir isto, mas pronto, tínhamos todos consciência das limitações e ver o que
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é que se pode melhorar.
«É engraçado que, para minha surpresa, aquilo que eu ouvi esta semana na

rádio não foi surpresa nenhuma, de alto abaixo nos autarcas todos, são todos uma
cambada de malandros, principalmente algumas pessoas que já foram autarcas e que
agora não são, por acaso é engraçado realçar isso. Depois as questões de dinheiro e
assim, e essas questões todas que os políticos levam todos, mesmo que alguns de nós
entendamos que não se consideram políticos porque, eu não vivo da política, nunca vivi
da política, portanto, eu acima de tudo, sou um autarca com uma intervenção política,
eu e outros que andamos por aqui.

«De qualquer forma, penso que o grande problema da análise deste problema,
concretamente da questão das freguesias rurais, são naturalmente os problemas
político-partidários, e já no passado isso aconteceu, já aconteceu que, no fundo,
desenhou-se uma solução que poderia ser, isto é uma questão pessoal, é uma opinião
pessoal, que poderia ser mais defensora dos interesses das comunidades, e o que se
procurou foi arranjar argumentos para entravar uma solução que era, concretamente,
dividir a freguesia da Atouguia em dois. Na altura era o que se perspectivava. Quando
se perspectivou não era porque era uma freguesia do PS ou do PSD, era porque era uma
freguesia rural.

«Portanto, de qualquer forma, eu há bocado depois passou-me, que eu me
surpreendeu, recentemente, foi que há um número considerável de cidadãos da nossa
terra que fez questão de vir manifestar, junto da freguesia da Ajuda concretamente, o
desejo que a freguesia da Ajuda continue. Eu aqui há dias ouvi comentar que isto se
resolveria, respeitando a opinião dos cidadãos. É fazer uma consulta popular em cada
uma das freguesias e depois ver, porque, no fundo, isso não vai acontecer, porque se
vamos ser nós, os iluminados, os políticos que vamos decidir, independentemente de
algumas considerações que até são feitas nos documentos que podem, objectivamente,
ter razão de ser.

«Agora, o que eu acho de mal, independentemente de se falar nisto há algum
tempo, é que é quase posto em cima da mesa, e tem que ser já. Aliás, há lá o cronograma
e tumba, tumba, tumba. Aliás, neste momento, já está ultrapassado. Eu vi um, pelo
menos eu vi um, só se não é aquele.

«De qualquer forma, desculpem o meu arrastar da situação, concordamos com
a constituição desse grupo e, depois, em termos de Assembleia Municipal, temos de
cada um dar a sua opinião, independentemente de valer o que valha»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre essa questão, esse grupo de trabalho serviria, se bem percebi, para

discutir uma metodologia para depois orientar todo o debate em redor desta questão.
Penso que neste aspecto, nós, no grupo do Partido Socialista, somos favoráveis à sua
constituição, penso é que talvez a limitação a um membro por grupo político que pode
ser reduzido, uma vez que vamos discutir a forma como se vai fazer o debate de uma
questão que é muito sensível. Limitar isso apenas a uma pessoa pode limitar, também, o
conjunto de soluções que são debatidas, e portanto, alargá-lo não será mau de todo. Daí
a nossa opinião que, em relação ao número, talvez dois seria mais adequado.»
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Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, quando falei, não propus nenhum número, falei de um grupo de trabalho.

Mas, parece-me bem que sejam duas pessoas por comissão política.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Uma vez que há consenso, eu penso que podemos partir do princípio que é da

vontade dos três grupos municipais avançar com esse grupo. Portanto, cada grupo
municipal indicará os seus dois representantes, eventualmente mais um suplente. Eu,
entretanto, encarrego-me de dinamizar uma primeira reunião.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Nós iremos ter a nossa primeira reunião de câmara, depois da apresentação do

documento, na próxima terça-feira, a Câmara também irá, obviamente, apresentar uma
conclusão depois de o apreciar. Aquilo que nos apercebemos é que há dois níveis de
trabalho. Um é a apreciação do documento e saber se é de aceitar, liminarmente, aquilo
que é apresentado, porque está, neste momento, em sede de contributos. Outro que é,
em função do cenário, ao fim e ao cabo, de concretização daquela proposta, verificar, no
que diz respeito à questão das freguesias, todos os arranjos que, eventualmente, devam
ser necessários.

«Portanto, é uma posição que estamos, obviamente, preocupados com aquilo
que, desde já, indicia. Senão houver nenhum reordenamento, significaria que, à luz
daquele documento, Peniche ficaria com uma junta de freguesia na sede do Município e
uma única junta de freguesia na zona rural. Eu creio que, sem querer interferir naquilo
que serão as opções da Assembleia Municipal, que deveriam ser chamados também a
intervir nesse grupo de trabalho os próprios presidentes das juntas de freguesia, tendo
em conta que vamos estar a falar sobre uma matéria que interessará aos próprios e que
também conhecem. Mas, isto é uma matéria sobre a qual eu não tenho que me
pronunciar, mas julgo que será interessante também ouvi-los.»

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, não tendo nada contra os presidentes de junta, acho que, numa fase inicial,

podíamos começar com duas pessoas por grupo e, depois, se se verificar, no decorrer
dos trabalhos, porque pode acontecer que nesse grupo de trabalhos se entenda que se
deve passar à discussão na Assembleia Municipal, portanto, acho que, podemos decidir
isso depois.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu não queria entrar nesta polémica, porque acho que só com um decreto,

como eu costumo dizer, é que se vai resolver o problema das juntas. Porque, quer
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queiramos quer não, o Henrique não quer largar o poleiro, o colega da Atouguia
também não quer, e vai ser um bocado problemático, e nós pensamos todos em poupar,
mas ninguém quer largar os poleiros.

«Eu ia fazer uma proposta, aqui nesta assembleia, e já o fiz várias vezes,
relacionado com os dinheiros. Nós falamos sempre no problema social, que foi um
problema que o Rogério Cação abriu aqui a sessão, e eu ia fazer aqui uma proposta,
aquela proposta desonesta que eu costumo fazer muitas vezes, que é nós começarmos a
abdicar da nossa senha. Como a grande maioria de nós nunca vê a cor do dinheiro, os
partidos ficam com ele, e que, se calhar, de duas assembleias municipais, o dinheiro da
assembleia municipal reverter para uma associação com necessidades, iam-se
resolvendo os pequenos problemas.

«Eu penso que as forças políticas têm algumas contas para pagar, relacionadas
com algum património que têm, mas, se calhar, não faria muita falta, uma vez por
outra. Estamos a falar, se calhar, de uma verba que ronda os dois mil euros por sessão,
ou mais, e isso faria jeito a algumas instituições, da mesma forma que o Rogério aqui
começou.

«Aqui vimos o que vai acontecer a seguir às freguesias, elas vão reduzir por
uma questão económica, e nós, mesmo numa questão destas, já estamos aqui a tentar
empurrar. O senhor Presidente deu aqui uma sugestão, uma na cidade e uma no
concelho, é uma das questões que estão previstas e, se calhar, não vamos chegar a
entendimento nenhum, eu costumo dizer que o melhor é vir o decreto e depois logo se
vê.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Não tenho nada contra o grupo de trabalho, para discutir a questão do livro

negro. É verde? Pensei que era negro. É mais negro que verde, na verdade. Verde é a
cor do meu clube. Podem contar connosco para tudo o que seja levar por diante o
progresso do concelho de Peniche e não só, não podem contar connosco é para ajustar
contas com uma das mais gloriosas conquistas de Abril, que é o poder local. Parece que
o que está subjacente na proposta, e não me vou adiantar que a gente vai ter tempo de
discutir isso tudo bem, parece-me que o que está aqui é um ajuste de contas mesmo,
com o poder local. Mas, eu fico-me por aqui, não me quero adiantar, porque o grupo de
trabalho vai, de certeza, partir muita pedra em relação a isto.»

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Fez a seguinte intervenção:
«Na última assembleia municipal, questionei a Câmara por causa do

pagamento e da dívida que tem com a Freguesia de Atouguia da Baleia. Foi respondido,
pela parte do senhor Presidente da Câmara, que iria fazer um plano de pagamentos,
porque não era viável, por parte da Câmara, pagar tudo de uma só vez. Portanto, ia
fazer um plano de pagamentos. Já se passaram cerca de quatro, cinco meses, e nada foi
feito, pelo menos não tenho conhecimento de nada, não sei se está previsto algum
plano. Gostava de saber em que pé é que está esse plano.
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«Depois, há aqui uma situação que, de alguma forma, tenho algum desagrado
em relação a ela, porque eu andei alguns meses a lutar por isso, que é em termos de
sinalética na Estrada Nacional 247. Nós passamos ali naqueles cruzamentos de Geraldes
e da Bufarda, e aquelas placas que lá estão não se vê absolutamente nada, estão
completamente deterioradas. Com o Comandante Operacional da Protecção Civil
fotografámos aquilo e demos conhecimento à Estradas de Portugal, sobre a situação. E a
minha preocupação era que chegasse o Verão e aquilo estivesse na mesma. O Verão
passou e aquilo está na mesma! Mas, para espanto meu, agora na última reunião de
mapa de trabalhos, ao passar pelos armazéns gerais do Município, vejo as placas, lá
encostadas a um canto. Questionei o porquê das placas estarem ali e disseram-me que já
lá estava há cerca de quatro meses, desde Maio, e fiquei incrédulo. Acho que a Câmara
tinha feito um acordo com a Estradas de Portugal, em que iria a Câmara colocar estas
placas. Placas que indicam localidades como São Bernardino e Consolação, que são
praias nobres do nosso concelho. Eu gostava de saber qual a razão pela qual aquelas
placas não foram colocadas.

«Depois, queria levantar aqui outra questão, já que estamos a falar sobre a
Estradas de Portugal, a situação semafórica, na área da Freguesia da Atouguia da Baleia.
Há solução para aquilo ou não há? Os semáforos continuam a cair de podres,
entretanto, algum acidente, se calhar, virá a acontecer. Também com os semáforos,
queria questionar qual a situação.

«Falou-se aqui, há pouco também, sobre o acidente que ocorreu na praia de São
Bernardino, um problema que a Junta de Freguesia, ao longo dos anos, tem vindo a
alertar a Câmara, com ofícios e até mesmo aqui na própria assembleia municipal, nos
concelhos municipais de segurança de protecção civil, a dar conta do estado das nossas
arribas. O acidente aconteceu, penso que mais irão acontecer se nada for feito
entretanto. Mas, eu queria questionar, também, porque é que aquele acidente ocorreu,
em São Bernardino.

«Neste momento, aquela ribeira está completamente cheia de pedras, o Inverno
está a chegar, eu gostava de saber para quando a limpeza daquela ribeira, se é da
responsabilidade da Câmara, se é da responsabilidade de outra instituição qualquer,
mas alguma solução tem que ser feita, porque aquilo irá degradar completamente a
praia, se nada for feito. Além de outras limpezas, a nível de rios e ribeiros do nosso
concelho, porque não foram feitas limpezas nenhumas e o Inverno está próximo. Hoje
passei também ali pela praia do Molhe Leste e deparei-me com a foz do rio de São
Domingos completamente entulhada também. Estiveram lá ontem, ou anteontem, a
fazer uma pequena intervenção, mas, com estas marés-vivas que têm acontecido, a foz
está sempre completamente assoreada, não sei se há algum plano para o
desassoreamento daquela zona, porque pode gerar-se ali um problema gravíssimo.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,

fez a seguinte intervenção:
«Eu vou começar por um tema que já foi aqui abordado esta noite, que tem a

ver com a questão das arribas, tendo em conta que foi aquele que, durante este período,
mais me marcou e que resultou, também, de alguma maneira, e que traduz a
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preocupação que o Partido Socialista aqui colocou. Só para dizer que, no que diz
respeito à questão das arribas, há uma troca de correspondências e de comunicações,
extremamente forte, às quais nunca, nunca, nunca, se concretizou qualquer intervenção,
por parte do INAG, durante o Governo anterior. Portanto, quando nós levantamos estes
problemas, também tenhamos, às vezes, a percepção, digamos, da origem das coisas.
Folgo muito que agora, aqui em sede de assembleia municipal, o Partido Socialista, aqui
coloque esta questão. Ela já existe, há muitos anos, como nós sabemos, e aquilo que
temos a consciência, e o Presidente da Junta de Freguesia da Atouguia conhece, como os
outros todos conhecem, aquilo que tem sido o elevado cuidado que se tem tido, ao nível
da minimização dos riscos, com colocação, monitorização e colocação sistemática de
sinalética, tal como no caso que aconteceu, assim o estava. Por isso, comungo da
preocupação e aproveito para fazer esta ligação daquilo que a assembleia municipal
aqui colocou, que aprovou e que, nós próprios, em tempo oportuno, expressámos
também à tutela, neste caso o ministério que tem esta função, que é o mesmo.

«Gostava também de dizer que a Câmara Municipal, em cooperação com os
Bombeiros, e quero deixar aqui uma palavra também de apreços aos Bombeiros,
fizemos mais intervenções naquela arriba, imediatamente após aquela queda, e com
meios que foram bastante mobilizados, de forma a que tudo aquilo que era mais solto
pudesse sair com a utilização da equipa que os Bombeiros tem a esse nível. Quero, por
isso, deixar aqui também essa mensagem de muita preocupação, estamos muito
preocupados com o facto de, no contacto recente o senhor Secretário de Estado do
Ambiente, na sexta-feira passada, faz hoje 8 dias, e a propósito de uma reunião com
outro assunto, depois falámos também sobre este assunto, uma vez que eu tenho uma
reunião solicitada sobre isto, aproveitei para falar com o senhor Estado de Estado do
Ambiente, e a minha preocupação é quando se aponta para a identificação, digamos, de
um levantamento das situações que, eventualmente, possam colocar em perigo de
forma sistemática, que possa por em causa, ao fim e ao cabo, a segurança de pessoas. O
que é que isto quer dizer? É que, o facto de ser de forma sistemática, está a falar-se
daquelas que estão em populações, em povoações que possam usar mais
frequentemente e não de questões de sazonalidade, como no caso das praias. A posição
que assumi e que, ao fim e ao cabo, reiterando a posição que apresentei a Câmara, e que
a Câmara assim aprovou, é a de que há que intervir de forma exemplar, tendo em conta
que aquela situação estava identificada há muito tempo, sob pena de se alguma vez
acontecer alguma coisa, alguém teria que responder por isso.

«Estou preocupado, manifestei ao senhor Secretário de Estado que,
independentemente daquilo que sejam prioridades que venham a ser estabelecidas, não
acreditamos, o INAG não tem legitimidade, que agora deixou de sair, mas, ao fim e ao
cabo, a equipa que de alguma forma integra o INAG, não tem qualquer legitimidade
para dizer se é prioritário ou não, tal como no dia a seguir ao acidente veio colocar,
contra tudo aquilo que tinha dito no dia anterior. Portanto, só para vos dizer que há
uma preocupação da Câmara Municipal, e expressa recentemente junto do senhor
Secretário de Estado, manifestando a preocupação junto daquilo que me parece que
possa vir a ser a indicação. Por isso, o fazer chegar, como aqui foi proposto, ao Governo
esta preocupação é também bem-vinda. Há uma intervenção que o António fala,
relativamente há remoção daquilo que ali está, a remoção vai implicar meios
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consideráveis e, no quadro da relação com o INAG e a ARH, agora passou tudo para
aquela agência que engloba todas essas entidades. A Câmara tudo fará para diminuir,
atenuar, mas isso exige meios bastante fortes, como tu próprio constatas. Portanto, é
uma questão de voltar a colocar, a reposição, tendo em conta esta questão que está
identificada, e que aqui hoje também colocas.

«Depois, o António colocou uma questão sobre o plano de pagamentos à
Freguesia de Atouguia da Baleia, enfim, é o plano de pagamentos à Freguesia, mas,
também, a outro tipo de entidades e de fornecedores, a situação é complicada, como
todos sabem. Depois, quando for a apreciação da situação financeira, o Vereador Jorge
Abrantes irá dar uma informação. Estamos em falta, relativamente à elaboração do
plano, mas a dimensão temporal também não é aquela que disseste, embora sintamos
essas dificuldades, que eu creio que todos sabem.

«Quanto às questões dos semáforos e da sinalética, independentemente daquilo
que o Vice-Presidente possa falar, quero vos dizer o seguinte: A quantidade, não sei,
qual é que foi a origem da informação, mas, enfim, espero que também não haja aqui
este estender de prazos, comparando com a situação anterior, agora o que é um facto é
que, nos últimos meses, as múltiplas equipas que a Câmara Municipal tem envolvidas,
em um conjunto infindável de actividades e frentes de trabalho, de que os senhores
Presidentes de Junta também têm conhecimento, e que não temos tido mãos a medir,
face aos recursos que nós temos. Eu creio que essa é uma situação estanque. Logo que
passe a outra frente que nós temos, o Campeonato do Mundo e de afectação de recursos
em tudo aquilo que é a sua preparação.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Em resposta ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,

fez a seguinte intervenção:
«Primeiro, relativamente ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da

Atouguia da Baleia, que participou com os seus colegas Presidentes de Junta na reunião
de mapa de obras, a questão que colocou, relativamente à sinalização dos
procedimentos em causa, foi devidamente informado. O que acontece é que a Direcção
de Estradas de Leiria ou o Instituto de Estradas de Portugal, como queiram, deixou-nos
algumas placas para colocar e algum equipamento, não deixou o equipamento todo. Eu
sei que o senhor Presidente de Junta fez, no mesmo dia, um contacto para Leiria, e
tentou saber o que se passava, falou com o senhor Comandante Operacional, no mesmo
dia, por volta das 19 horas, para tentar sacar mais informação. Mas, a informação
objectiva, é que nós recebemos uma parte da sinalização para ser aplicada e a outra
parte não recebemos. Portanto, estamos à espera ainda, está incompleto o que veio,
muito incompleto, e já solicitámos que viessem as restantes placas de informação.

«Queria também dizer o seguinte: o senhor Presidente de Junta recebeu, como
todos os membros desta Assembleia, uma informação da actividade da Câmara desde a
última assembleia, pode não ter aí, mas eu tenho aqui disponível, em papel, e posso
ceder-lhe, e pode verificar que os três funcionários da secção de sinalização só fizeram
aquilo que está descrito entre as páginas 23 e 35. O senhor vai ver que aqueles senhores
pareciam uma comissão de festas, mas também na Atouguia, também Geraldes,
também na Coimbrã, e por aí fora, Bufarda, etc., etc., está ali tudo, Ferrel, Serra, Peniche,
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é à escolha, é só verificar. Mas, também posso dizer que estes mesmos três homens da
sinalização substituíram e colocaram nova sinalização, substituíram muita sinalização
que foi alvo, durante o período de Verão, de destruição, por parte de muita gente. Estou
a recordar-me de dois dias seguidos, naquilo que é o circuito Peniche/Baleal, a
sinalização foi toda ela mudada por estes homens, portanto, não foi por falta de
vontade que não se fez, senhor Presidente da Junta, foi porque não tivemos
oportunidade. Também quero dizer aos membros da Assembleia que já tinha justificado
isto ao senhor Presidente da Junta e a todos os presidentes de junta, em sede de mapa
de obras, e estão aqui os restantes presidentes de junta que podem confirmar o que eu
estou a dizer.

«Há outra coisa que eu também gostava de dizer ao senhor Presidente da Junta,
a Câmara, relativamente à Freguesia da Atouguia, como disse o senhor Presidente da
Câmara, tem valores em atraso. Mas, posso também descansar quem está nesta
assembleia, que não conhece o que é transferido para a Freguesia, que a Freguesia tem o
protocolo mensal em dia, tem os salários com pessoal que a Câmara paga, e são 10
salários, em dia, tem a ADSE em dia, e tem o gasóleo um bocadinho acima do dia.

«Rios e ribeiras: O procedimento está em curso, como é habitual nesta altura,
assim que tiver concluído, e como sabe nestas coisas de procedimentos, tem a ver com o
rio de São Domingos, tem a ver com todos os rios, tem a ver com a zona de Ferrel
também. Portanto, há aqui um procedimento que está em curso e demora sempre
algum tempo, sabemos como é que é a situação. Assim que for possível executamos a
obra.

«Os semáforos: O senhor presidente de junta está recordado que havia uns
semáforos que estavam em situações mais complicadas e que a Câmara foi retirá-los?
Relativamente aos restantes semáforos, nós, no momento adequado, no momento certo,
pedimos à Direcção de Estradas que fizesse o seguinte: Que desse para o património do
Município os semáforos que não funcionam, até ao momento não tivemos qualquer
resposta da parte da Estradas de Portugal.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Tenho aqui algumas questões a colocar, nomeadamente em relação ao hospital

de Peniche, houve a publicação de um documento num jornal, também circularam
alguns e-mails acerca disso, assinados por uma técnica. Eu penso que é importante que
nós possamos dar, e penso que, e essa também é uma dúvida, de que podíamos dar
publicidade, não sei se foi feito, pelo menos não li, portanto, também daí querer esse
esclarecimento, devia dar-se publicidade às conclusões daquelas reuniões que fizemos
com o Conselho de Administração do CHON. Também acho que chegou a altura de
activarmos as máquinas da comissão de acompanhamento que foi criada para a questão
da urgência do hospital, porque todas estas questões estão agora, cada vez mais, num
cenário de imprevisibilidade, dada a situação do país, nomeadamente relativamente a
cortes na área da saúde. Portanto, nunca é demais estarmos prevenidos

«Relativamente ao Baleal, a limpeza de praias e de contentores do lixo, não
temos as melhores informações relativamente àquilo que decorreu neste ano, e daí que
seja necessário fazer uma reflexão para a próxima época balnear.
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«Outra questão importante é sobre o ponto de situação das obras da biblioteca e
do CAR Surf.

«Depois, outra questão que também é importante, e que já veio a sessões
anteriores, sobre a venda ambulante. E de facto, começamos a pensar duas coisas: Que
há uma realidade que diz respeito àquilo que são as regras que estão em vigor e, depois,
há uma realidade virtual, que é a sua aplicação. Porque, no fundo, se formos ver a
qualquer dos dias, à porta do nosso Mercado Municipal em Peniche, verificamos que,
no fundo, o regulamento está numa aplicação virtual, porque não está a ser
minimamente aplicado. Depois pode dizer-se: “Bem, as forças de segurança não
atuam.” Então aí temos que avançar para outros patamares e podemos perguntar,
também, e aí também é necessário nós sabermos este esclarecimento, se foi publicado já
o edital onde não é autorizada a venda, ou onde é autorizada a venda. Já não me
recordo qual é o preceito do regulamento que o refere, mas haveria a necessidade de
por edital, estabelecer, ou o local onde não era a venda ou onde era a venda. Portanto,
pergunto se esse edital já foi publicado.

«Outra questão, relativamente ao Largo 5 de Outubro, aqui tão próximo. O
Largo 5 de Outubro, que eu, já em sessões anteriores, coloquei a questão do
incumprimento das regras de trânsito naquele espaço, e que, no fundo, nada se alterou,
até hoje. Parece que esta questão já se arrasta há, pelo menos, mais de seis anos, e é
importante saber quando é que teremos uma solução para aquela zona, porque é uma
zona que, supostamente, é pedonal. Mas, há ali uma realidade virtual, que às vezes é
pedonal, outras vezes é mista, outras vezes é aquilo que ninguém sabe o que é.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente à questão eu tem a ver com a divulgação das conclusões do

grupo de trabalho, eu não sei se publicamente ela foi divulgada, mas se não foi acho
que deve ser. Acho que foi entregue numa sessão pública, inclusivamente à senhora que
depois fez a carta que foi publicada no A Voz do Mar.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Tiago Gonçalves (PS), fez a seguinte intervenção:
«Começo pelo tema mais forte da intervenção do deputado Tiago, que é, de

facto, a questão da saúde. De facto, também há responsáveis governamentais sobre as
questões da saúde. Provavelmente, se se tivesse encontrado, no Governo anterior, uma
solução, hoje o Partido Socialista não estaria a colocar aqui esta questão. Enfim,
compreendo a preocupação, e a preocupação existe, estamos aqui no mundo e temos
ouvido aquilo que são os grandes cortes que aí vêm.

«Quero dizer-vos o seguinte: Reuni com o senhor Presidente do Conselho de
Administração do CHON, do Centro Hospitalar Oeste Norte, não tenho aqui presente a
data da reunião. Essa reunião veio na sequência de uma deslocação minha ao hospital,
quando fui confrontado com uma situação de avaria do equipamento de raio X. E,
porque eu fui até ao hospital, o senhor Presidente do Centro Hospitalar Oeste Norte
sentiu necessidade de me ligar, para, mais do que me dar informação sobre a situação,
saber porque é que eu me tinha lá deslocado daquela forma, sem ter comunicado. Como
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é evidente, o Presidente da Câmara desloca-se onde entender, no seu território, quando
os assuntos que lhe estão a ser colocados de forma directa lhe possam merecer a
atenção. Por isso, a todas as entidades, mesmo respeitando aquilo que é o
relacionamento interinstitucional, o Presidente de Câmara irá sempre. Fui, apercebi-me
da situação e a situação ficou resolvida.

«Mas, fundamentalmente, porque uma pessoa responsável no Centro
Hospitalar Oeste Norte terá dito e confirmado que, naquele momento, uma questão que
foi colocado porque é que o raio X não seria reparado, porque o hospital de Peniche era
para encerrar. Essa matéria, é uma matéria que, obviamente, foi qualificada pelo
próprio Presidente do Conselho de Administração como um desabafo, inclusivamente,
manifestou, um grande descontentamento pelo facto de ter havido um técnico a prestar
serviços no hospital me ter colocado a par da situação. Ao que eu disse ao Presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte que a preocupação dele
não devia ser tanto a pessoa que me deu a informação, mas então, a pessoa responsável
pelo serviço de urgências que colocou a questão da forma como colocou, embora depois
tenha qualificado como um desabafo.

«Portanto, a questão relativamente ao Centro Hospitalar, na relação com o
Centro Hospitalar Oeste Norte, temos uma situação que foi apreciada em reunião de
Câmara e foi solicitada uma audiência ao senhor Ministro da Saúde, para reflectirmos
sobre as intervenções que estavam previstas para o hospital e que foram tornadas
públicas pelas administrações do hospital e se prendiam com: 1) A obra na urgência; 2)
A intervenção que terá como principal base os cuidados continuados e aquilo que é a
criação dos outros espaços, para retornar aquilo que são os serviços que há de
compromisso com Peniche. O concurso estava elaborado, o caderno de encargos estava
elaborado, e é preciso, por isso mesmo, que haja responsáveis. Quando foram para
lançar o concurso, a informação que deram é que afinal não havia dinheiro, porque não
se tinha tido em conta o valor do IVA, nem o valor dos projectos e, como tal, entendiam
que não puderam fazer o lançamento, por não haver verba. O que é lamentável desta
parte, é que o Presidente do Conselho de Administração, que já tinha esta informação,
só porque eu me desloquei ao hospital, então é que instado, quando ele queria que eu
lhe explicasse porque é que fui ao hospital, eu disse: “Eu primeiro quero fazer-lhe
algumas perguntas e- depois, então, vamos a essa questão da minha deslocação ao
hospital.”

«Por isso, há uma preocupação relativamente a isso, e a minha outra
preocupação é o seguinte: Circulou uma carta aberta ao Município, e que enviei para o
senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte, no
sentido de que respondesse àquilo que, de alguma forma, porque não se trata de uma
pessoa que o fez de forma anónima, fá-lo de forma pública, para que eu pudesse trazer
aos dois órgãos, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, essa informação.
Apesar da insistência ainda não veio. Isto quer dizer que a relação que existe e a atitude
do senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte,
relativamente ao Município de Peniche, não é a relação que eu diria que seja a mais
desejável para o relacionamento institucional. Creio que as pessoas que aqui estão
poderão daí tirar as suas conclusões. Foi por isso mesmo que nós solicitámos audiência
ao senhor Ministro da Saúde, tendo em conta que no plano da organização
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administrativa da saúde vai haver também alterações significativas.
«Quanto ao ponto de situação das obras do CAR Surf, há um atraso nas obras.

Foi feito um acordo e a fiscalização da obra, que está a cargo da Câmara Municipal, tem
feito o seu acompanhamento. Houve uma prorrogação justificada, para o 10 de
Outubro, e a percepção que nós temos é que, a 10 de Outubro, aquilo que são os
trabalhos e face à situação da obra, ela não estará concluída nessa altura, porque estive
hoje na obra, que temos estado a acompanhar. No entanto, aquilo que nós iremos fazer,
no dia 14 de Outubro, e ficam desde já todos convidados para esse momento, é a
conferência de imprensa do Campeonato do Mundo, na véspera do início do
Campeonato, que é a 15 de Outubro, a um sábado. Esta conferência de imprensa, como
disse, será num sábado, dia 14 de Outubro, às cinco da tarde, e é seguida de uma
apresentação do Centro de Alto Rendimento, na situação em que estará nesse momento.
Hoje definimos um conjunto de intervenções a efectuar, por forma a aproveitarmos esta
oportunidade para dar a conhecer aquele recurso que durante o próximo ano irá entrar
em funcionamento.

«Quanto ao ponto de situação das obras da Biblioteca, estamos a trabalhar em
dois níveis: Estamos a aguardar a abertura de prazo para a entrega de candidatura e, ao
mesmo tempo, a concluir os projectos para o lançamento do concurso, em função,
também, como é óbvio, daquilo que se prevê que possam vir a ser as comparticipações
ao nível do QREN para esta obra.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Respondendo, também, ao senhor Tiago Gonçalves (PS), fez a seguinte

intervenção:
«Relativamente à venda ambulante, que foi a primeira questão, dizer o

seguinte: Em 31 de Maio deste ano, e estava a consultar a ata deste ano, os senhores
membros da Assembleia, que fiscalizam a Câmara, também o podem fazer, apresentei
uma proposta, em sede de reunião de Câmara, relativamente a uma nova localização,
relativamente à venda ambulante. Essa proposta não foi apreciada nessa reunião, foi
apreciada no final do mês de Junho, e não teve consenso da parte da Câmara. Daí, ficou
estabelecido que nós, conjuntamente com o departamento que está subjacente, que é o
Departamento de Energia e Ambiente, íamos estudar, e estamos a estudar, uma solução
diferente. Porque aquela que apresentámos não mereceu consenso e a Câmara entendeu
por bem, não havendo consenso, não aplicar aquela que foi proposta. Portanto, é uma
questão que me ultrapassa completamente, aquilo que me tinha sido colocado era fazer
uma proposta, a proposta foi feita, foram apresentadas duas soluções, a Câmara,
legitimamente, não aceitou, portanto, estamos a trabalhar numa terceira proposta. O
que tem de ficar claro é que não é por ausência de proposta que não está resolvido o
problema.

«Relativamente à questão do edital, há aqui uma questão que foi colocada que
nós vamos ver conjuntamente com o departamento da área administrativa, se falta
alguma coisa da nossa parte, porque a publicação em Diário da República foi feita,
atempadamente, por isso, o regulamento encontra-se em vigor, espero que a PSP e a
GNR estejam a cumprir, porque da nossa parte estamos também a cumprir.

«Relativamente ao outro aspecto, que tem a ver com a recolha do lixo, nós,
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relativamente à recolha do lixo, os senhores, depois, quando lerem a situação financeira,
podem, se calhar, observar o número de viaturas que esta Câmara adquiriu. Nós
batemos o recorde de aquisição de viaturas, comprámos seis viaturas para recolha do
lixo, os senhores podem consultar, está aí, é dever da Assembleia fiscalizar a Câmara e
eu apelo a isso. Comprámos seis viaturas para recolha do lixo e estamos a pagá-las. Por
isso, relativamente à recolha do lixo, aquilo que vos posso dizer é que a Câmara tem
feito um esforço notável ao nível do investimento, em termos de recursos, para que ela
melhore. Nós detectámos algumas situações que não são do nosso agrado,
relativamente à ilha, e, por isso, vamos trabalhar para melhorar. Mas, também
verificámos que, e ainda hoje antes de vir para aqui estive a ver o site Amigos de Peniche
e também li o que é dito, aliás é fácil, o Tiago também pode consultar rapidamente, e o
Ademar também pode, entretanto, todas as pessoas podem ver a crítica que é feita que
não é só a Câmara Municipal. Porque há dois tipos de coisas que têm de ser discutidas,
relativamente à limpeza de praias nós não tivemos qualquer reclamação, e não tivemos
qualquer reclamação porque também aí podemos dar exemplos do nosso investimento.
Nós tivemos um equipamento que faz a limpeza de todas as praias, num período que
vai das 22 horas até às 8 da manhã. As praias do nosso concelho ficam todas limpas
quando os utentes vão para a praia. O que nós tivemos reclamações, e aí sim, foi de
excesso de garrafas junto a ecopontos, tivemos essa reclamação e tivemos também
nalgumas zonas, que estão devidamente localizadas, onde existem restaurantes ou
bares, e que são um problema. Por isso vimos também a necessidade de, para o ano que
vem, criar um reforço, onde for possível, dessas situações.

«Agora relativamente à limpeza urbana do Baleal, peço imensa desculpa, a
Câmara Municipal de Peniche gasta milhares de contos, milhares, por ano, no apoio que
dá a uma junta de freguesia para fazer a limpeza, dentro da vila de Ferrel mas também
no Baleal. Ou os senhores não conhecem o protocolo? Claro que conhecem, os senhores
aprovaram-no! Nós aprovámos na Câmara e depois foi submetido à Assembleia
Municipal, e está lá a dizer quais são as competências de cada um, está preto no branco,
está lá escrito, e a letra é preta e o papel é branco, portanto, não há dúvida nenhuma
sobre isso.

«Largo 5 de Outubro: A Comissão Municipal de Trânsito irá reunir em
Outubro, serão apresentadas propostas, relativamente ao Largo 5 de Outubro, depois
será avaliado o conteúdo das conclusões.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Só para dizer o seguinte: Sem deixarmos de assumir aquilo que possam ser as

nossas responsabilidades em determinados momentos, mas eu acompanhei, por várias
formas, quero vos dizer que tem sido muito interessante a participação cívica
relativamente a isto, desta forma ou através de correio electrónico ou através de
facebook, etc.. Posso dizer-vos que foram detectadas várias situações de
irresponsabilidade ao nível dos senhores de estabelecimentos comerciais, foram
identificados através de resíduos que foram colocados fora do espaço próprio para
serem colocados, foram identificados, quer na zona da Ribeira, quer na zona do Baleal,
e também atitudes de, enfim, irresponsabilidade também, por parte de cidadãos. Ontem
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estive perante uma situação, também no Baleal, e que tivemos que intervir através de
uma informação, aliás, através de um e-mail que me foi dirigido por alguém que exige
uma atenção permanente.

«É só para dizer que há, de facto, algumas atitudes, por vezes, de
irresponsabilidade, que vão fazer com que nós possamos ter também alguma campanha
de sensibilização, mais uma vez porque as pessoas, mesmo tendo os depósitos, os
recipientes para colocar, teimam em colocar fora, não fazer a recolha selectiva.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu penso que, estas matérias do hospital, são matérias que foram assumidas

conjuntamente pela Câmara e pela Assembleia e acho que devem continuar assim. Eu
tomei aqui nota de duas intervenções que foram feitas pelo Executivo dentro das suas
funções. Uma delas, um pedido que foi feito ao senhor Presidente da Administração do
CHON, e outro que foi este pedido de reunião ao senhor Ministro. Aquilo que eu
solicitava ao senhor Presidente da Câmara era que associasse, na medida do possível,
sempre a Assembleia a estas démarches. Uma vez que me parece que as questões que
tem a ver com a saúde em Peniche, as questões que tem a ver com o hospital
particularmente, têm uma referência e um enquadramento que justificam que hajam
acções conjuntas, assumidas claramente em conjunto entre a Assembleia Municipal e a
Câmara Municipal. Portanto, desse ponto de vista, naturalmente que o Presidente da
Assembleia Municipal gostaria de acompanhar o mais de perto possível, dentro da sua
função fiscalizadora, claro está, estas démarches, e até para se poder associar a elas, não
só individualmente mas também como Presidente da Assembleia. Fica aqui esta
solicitação ao senhor Presidente da Câmara e ao digníssimo Executivo.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Só para usar o direito à réplica, em relação à questão do hospital, e

aproveitando, também, para responder à questão das arribas, à forma como o senhor
Presidente fez a sua abordagem do assunto. Eu penso que todos os que estão aqui
presentes assistiram a que, da minha parte e da parte do grupo do PS, em relação à
Moção, não houve uma abordagem política dos dois assuntos. Aliás, é lamentável e
triste assistir-se sempre a esta tentativa sistemática do senhor Presidente da Câmara de
ao querer parecer, e eu acho que não é, um líder de um partido político nacional,
porque remete sempre responsabilidades para outros. As arribas e o hospital são para
outros e tudo é culpa de outros.

«Depois, numa questão também, se calhar, de coerência, no CAR Surf também
falou sobre o assunto, mas esqueceu-se de dizer que também tinha sido um projecto do
Governo socialista. Quando se tem dois pesos e duas medidas, geralmente, as coisas
não correm bem. Portanto, como não gosto da politização em excesso, desta vez acho
que tenho que assinalar essa forma de estar, porque não é nada agraciadora do debate
político nesta assembleia. Também por outra questão, porque se nós quiséssemos ser
mauzinhos, e podíamos ser, depois de seis anos de presidência do Município, se esses
assuntos não estão resolvidos, nós também poderíamos dizer: Então, o senhor também
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tem algumas responsabilidades. Portanto, como tal, nós não entrámos por aí e
agradecíamos que, de futuro, que abandonasse esse tipo de postura.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Como sabem, não é muito meu hábito entrar nesse campo, mas,

fundamentalmente, porque são assuntos que normalmente são colocados e que
dependem muito do que são vontades terceiras e de responsabilidades ao nível
governamental e, portanto, quis colocar essa matéria, porque há responsáveis para que
as coisas não tivessem acontecido. Relativamente ao CAR Surf, só para dizer que, como
o próprio Tiago sabe, inicialmente o Governo não tinha incluído o Centro de Alto
Rendimento de Peniche e foi preciso uma forte movimentação para que Peniche tivesse
concretizado.»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Começava com uma pequena brincadeira, eu também acho que o senhor Vice-

Presidente, hoje, está é excessivamente pedagógico, da maneira como está a falar com a
assembleia municipal, mas, por mim, gosto. Gosto sempre de aprender e gosto sempre
que me vão ensinando e alertando para as minhas competências e obrigações.

«Antes de entrar na questão que mais me fez pedir a palavra, queria fazer aqui
duas ou três referências a outras matérias. Uma era, naturalmente, em relação à
primeira intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal, sobre as questões
das instituições sociais e o problema daquilo que chamou “emergência social”. Eu
quero dizer que partilho também muito da sua preocupação, a minha actividade
profissional faz com que esteja muito próximo, de uma forma indirecta, desse tipo de
instituições e apercebo-me do efeito de bola-de-neve que podem provocar as grandes
dificuldades com que essas instituições se debatem. Portanto, julgo que o senhor
Presidente da Câmara remeteu, e compreendo, para uma intervenção, para um estudo,
uma análise do próprio CLAS, também me parece importante. Mas, julgo que esta
questão deve ser também muito abordada aqui no seio da própria Assembleia
Municipal, porque ela, quer queiramos quer não, é uma questão muito política, é uma
questão que terá muito de político, que terá de ser discutida no âmbito político. Porque,
objectivamente, nestas coisas acho que devemos todos assumir o que é, o partido que
sustenta o próprio Governo é o partido que tem uma representação nesta Assembleia
Municipal também, e pode ter aqui um papel importante para levar as preocupações do
próprio concelho às instâncias de poder que bem entender.

«Referir também a questão do Documento Verde ou do “documento negro”,
como foi chamado. Eu quero dizer que concordo com a ideia que foi lançada da criação
de um grupo de trabalho. Julgo, também, que ele deve ter dois elementos. Não
concordo muito com a questão que foi levantada, já não me recordo por quem, que
devam ter os presidentes de junta em representação. Eu acho que é, com todo o respeito
aos presidentes de junta, eu tenho um presidente na junta onde moro, portanto, gosto
muito dele, e não é do meu partido ainda por cima, mas eu julgo que é limitativo. A
reforma administrativa, o livro verde é muito mais do que a simples redução do
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número de freguesias. Portanto, eu acho que a análise que deve ser feita não deve ser só
limitada a que se reduza o número de freguesias ou não. Por exemplo, também prevê
ou pode prever a redução do número de vereadores e, nesse caso, teríamos também que
propor os vereadores a integrar o grupo de trabalho. Eu acho que, neste momento, a
questão mais uma vez, esta também deve ser política, e aquilo que eu peço aos diversos
elementos dos diversos partidos que integrarem este grupo de trabalho, é que tentem
discuti-lo e analisa-lo. É evidente que os consensos vão ser muito difíceis, o Américo diz
que só por decreto, se calhar é verdade, mas acho que vale a pena discutir. Agora, só
valerá a pena discutir se não se for com ideias pré-concebidas, e se não se for já, como já
aqui foi dito, a chamar o “documento negro” àquilo, que quer desmantelar, ou que quer
ser um ajuste de contas com o poder local.

«O PSD é o grande partido do poder local em Portugal, não há nenhum partido
que tenha mais autarcas que o PSD alguma vez na história da democracia portuguesa.
Portanto, não é o PSD que quer fazer ajustes de contas com o poder local, pode não
estar a actuar de forma correcta, pode não ter a melhor ideia neste documento, mas,
pelo menos, tem um documento, é um instrumento de trabalho. Eu julgo que vale a
pena que as pessoas se dediquem a ele, estudem-no, leiam-no e discutam-no, mas
discuti-lo de uma forma desapaixonada, discuti-lo sem ideias pré-concebidas, que acho
que é isso é que valerá a pena fazer. Eu próprio, o Henrique falou nisso, eu próprio não
acho correcto, não acho mesmo nada correcto, a maneira como alguns membros do
Governo têm tratado os autarcas. Aliás, e tenho até ideia que já amaciaram, se é este o
termo que podemos dizer, o seu tipo de discurso, ao princípio eram muito mais
violentos e só faltava, se calhar, chamar nomes, chamar bandos de qualquer coisa aos
autarcas deste país, não me pareceu correcto, nunca gostei muito de ouvir esse tipo de
intervenção, e acho que não é justo que isso seja feito e queria deixar aqui a minha
opinião, muito claro nessa matéria.

«O terceiro ponto que queria falar era sobre as questões de saúde, já foi aqui
muito rebatido, muito discutido, mas eu, pessoalmente, assumi comigo mesmo que
sempre traria o alerta, nas assembleias municipais, ao futuro do hospital de Peniche.
Infelizmente, eu mantenho a minha teoria desde o princípio, que quem tinha razão foi
quem disse àquela utente que o hospital de Peniche não tinha lá o equipamento a
arranjar porque era para fechar. Eu, infelizmente, continuo muito preocupado com isso,
e mais preocupado hoje fiquei ainda com a intervenção que o senhor Presidente da
Câmara fez, sobre a preocupação e sobre as démarches que tem feito e os não resultados
que tem obtido. Eu julgo também que foi aqui referido pelo senhor Presidente da
Assembleia Municipal a importância desta Assembleia Municipal ir acompanhando e
estando ligada a todo este processo, até porque existe um grupo de trabalho que foi
constituído, um grupo de acompanhamento, que foi constituído e que também já foi
aqui referido, e já o disse noutras alturas. Está na hora de a Câmara, se não quiser
deixar andar este processo com o passar do tempo chegar aonde nós não queremos que
ele chegue, eu acho que está na hora desse grupo de acompanhamento ser reactivado e
trabalhar de uma forma muito séria para tentar salvar o nosso hospital.

«O senhor Presidente da Câmara falou também ainda há bocadito, era uma
pergunta que lhe fazia por curiosidade e não só, quando foi referida aqui a questão das
recolhas de lixo e das limpezas, que foram identificados alguns prevaricadores, não sei
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se foi este o termo, mas, objectivamente, identificou pessoas que não se portaram bem.
Eu queria saber se, objectivamente, houve alguma consequência para essas pessoas,
porque acho que é importante. Estão a dizer que sim, fico satisfeito com isso, e não sei
quem são, nem estou nada preocupado, e vou mais longe, acho que esse efeito, essas
posições que a Câmara tomou sobre essas pessoas, deveriam ser tão ou mais
publicitadas do que outras questões, para que se perceba que há determinado tipo de
questões que não se fazem e, quem as fizer, alguém está atento e faz o que deve ser
feito.

«Por último, e se calhar era a questão que mais me trazia aqui, eu, ao ler o Jornal
de Leiria desta semana, tive oportunidade de ver alguns elementos que achei
importantes sobre o Fórum Empresarial da Economia do Mar. O Fórum Empresarial da
Economia do Mar, como sabemos, ou julgo que muitos de nós saberão, tem a ver com
um livro que o professor Hernâni Lopes, em 2009, escreveu. O Híper Cluster das
Economias do Mar em Portugal é, no fundo, um fórum que tem um conjunto de
empresários e que aponta numa perspectiva de futuro o que é que o mar pode dar.

«Deixem-me dizer-vos quatro ou cinco questões que me parecem importantes.
Afirma esse fórum, no jornal, que: A pesca emprega 90 mil portugueses e é apontada
com um potencial de decrescimento significativo, podendo reduzir as nossas
importações; A economia do mar pode reportar 12 % do nosso Produto Interno Bruto,
até 2025; A extensão da plataforma continental poderá alcançar as 350 milhas; O
turismo náutico e a náutica de recreio podem crescer 11% ao ano; A energia de ondas
possibilitará ou poderá produzir até 20% do consumo eléctrico do nosso país.

«Estas são questões que este fórum considera importantes no futuro, e que
revelam, por si só, a importância que o mar pode ter na economia portuguesa. Por outro
lado, e aí já fruto de alguma pesquisa que fiz, o Plano Estratégico Nacional de Turismo
considera o turismo náutico como um dos dez produtos estratégicos de Portugal. Aqui
na nossa região sabemos que temos a Berlenga como uma reserva da UNESCO e
sabemos, também, que temos a Ericeira como uma reserva mundial de surf que
também, segundo procurei, é a primeira na Europa e a segunda no mundo. Temos, e
julgo aí que todos nós também sabemos, que o mar tem um conjunto enorme de
possibilidades no âmbito económico, turístico, desportivo, cultural e ambiental, o que,
no fundo, o próprio Fórum tenta reproduzir tudo isso. Ou seja, não querendo roubar
mais tempo, que me parece que não será necessário, o mar tem claramente uma
importância que poderá, se nós assim o quisermos, ser estratégica no desenvolvimento
do nosso país. Podemos aqui juntar a questão que está no genérico da economia, desde
a pesca até aos próprios transportes, etc..

«No dia 19 de Setembro, o tema do programa Prós e Contras, que teve a presença
senhora Ministra da Agricultura e Mar, foi a terra e o mar. Eu vou dar aqui uns
números que são umas percentagens calculadas por mim, portanto, carecem de rigor
técnico. Mas, seguramente, nesse programa Prós e Contras deve ter-se falado 90% sobre
agricultura, 5% sobre as florestas e 5% sobre o mar. E, nesses 5% sobre o mar, o que é
que assistimos? Com muito respeito, assistimos a um senhor, de uma Associação
Industrial da Pesca do Largo, uma coisa assim, eu não conheço, que estava na mesa, que
não me pareceu que tivesse tido uma intervenção com grande profundidade; o
Presidente da Associação dos Industriais do Frio, o senhor Manuel Tarré, por
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infelicidade de, enfim, faleceu-lhe um filho na hora do programa, teve que abandonar e
teve que ser substituído por uma pessoa que, também, enfim, que se calhar as
circunstâncias também não permitiram que tenha tido uma grande intervenção;
tivemos o Humberto Jorge, de Peniche, que quando tentou construir uma ideia, quando
tentou construir um raciocínio, lhe foi retirada a palavra, porque já não havia tempo
para o programa, tinha que acabar.

«Eu acho que aqui houve três ou quatro pessoas que estiveram muito mal:
esteve o programa, esteve a apresentadora a Fátima Campos Ferreira, esteve muito mal
a senhora Ministra, porque se é do mar devia ter exigido que o mar tivesse ali o
tratamento como a agricultura estava a ter, e esteve senhor Presidente da Câmara, eu
acho, e vai perdoar a minha sinceridade, que não foi a melhor actuação da sua parte o
perder tempo a mostrar a latinha da conserva para televisão filmar. Eu acho que o mar
foi tão maltratado ali, que nós temos coisas tão importantes a tirar do mar, para o
desenvolvimento da nossa terra e do nosso país, que a lata de conserva por si, pode ser
uma boa operação de campanha de marketing, mas não é suficiente e merecia mais,
porque o mar estava ali a ser muito maltratado. Aliás, eu dá-me vontade de sugerir a
esta Assembleia Municipal que, em ofício, em repúdio, seja no que for, diga aquela
senhora que apresenta o programa, que quando quiser falar do mar, fale como deve ser,
não é tratar o mar como tratou. E, se quiserem, como eu estou muito à vontade nessas
coisas, podem também enviar para a Ministra do Mar esta questão, que me parece que
ela não soube estar à altura daquilo que são as suas competências. Se a agricultura é
uma competência dela, o mar também o é.

«Por último, e porque considero muito importantes estas questões do mar, foi
no dia 29, ontem, foi o Dia Mundial do Mar. Eu fui ver quais eram os eventos e onde
ocorriam alguns eventos ligados ao mar, e encontrei Paço d`Arcos, Póvoa do Varzim,
Marco de Canaveses (não deixa de ser interessante), Estoril, Estoril, Aveiro, Matosinhos,
Porto, Figueira da Foz, Lisboa, Lisboa, Sines, Setúbal, Quarteira, Vila Moura, Porto,
Porto, Setúbal, Lisboa, Lisboa, Cascais, Lisboa, Madeira, Madeira, Açores, e não
encontrei Peniche. Parece-me que foi uma oportunidade que poderemos,
eventualmente, ter perdido. É evidente que isto encontrei no site do IPTM, portanto no
Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, mas, nas entidades promotoras,
encontramos aqui muitas Câmaras, a Câmara de Setúbal, do Porto, Loulé, por aí fora,
que entenderam que era importante o envolvimento nesta matéria. Portanto, aqui
também deixar o meu lamento por não nos termos, de alguma forma, associado ao Dia
Mundial do Mar.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor José Leitão (PSD), fez a seguinte intervenção:
«Vou começar exactamente pelo mar, relativamente às questões que o deputado

José Leitão colocou. O mar, para Peniche, é todos os dias. E posso dar-vos conta que,
hoje, o mar esteve no Ministério da Economia, através do senhor Presidente de Câmara,
que levou consigo o Presidente da Administração dos Estaleiros Navais de Peniche,
fruto de um conjunto de insistências, relativamente aquilo que é uma das nossas
preocupações e estivemos a falar sobre o reordenamento da bacia portuária.

«Eu pensava que o José Leitão pudesse colocar aqui, depois da observação que
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fez, crítica, relativamente à senhora Ministra do Mar, que pudesse também fazer aqui
uma observação crítica relativamente aquilo que também foi divulgado recentemente,
relativamente ao facto de ter sido lançado um concurso para a construção de
embarcações a partir de uma empresa dos Açores, em que excluiu, não cria condições
para que os estaleiros navais portugueses possam concorrer, isso é preocupação, isso foi
notícia.

«Quero dizer-vos que, quanto à avaliação sobre o meu desempenho
relativamente ao Prós e Contras, fui convidado para ir e fiz uma coisa que eu julgo que o
poderia ter feito, e iria falar sobre a nossa indústria conserveira, a acção de marketing da
lata de conserva, tenho muito orgulho nessa acção, porque essa tem sido uma forma
que, inclusivamente, foi reconhecida no próprio local pelos industriais das conservas.
Como o Presidente da Câmara de Peniche como um grande divulgador da indústria
conserveira e difusor da indústria conserveira, se houve alguma coisa que também
passou, foi exactamente isso, a lata de conserva como uma forma simbólica de defender
aquilo e dar a conhecer aquilo que é uma actividade importantíssima em Peniche, era
exactamente essa a razão e era exactamente sobre isso que era suposto o Presidente da
Câmara falar.

«Sobre a condução do programa, eu não tenho qualquer responsabilidade, e,
como é evidente, não quero, e acho que não é justo, transferir para o Presidente de
Câmara uma responsabilidade à qual ele não tem a mínima forma e, quando a
apresentadora coloca a lata de conserva, é porque ela sentiu que estava em falta, porque
entalou, na condução do seu programa, entalou a pesca entre a agricultura e a floresta.
Não que não tenha havido da parte do Presidente de Câmara a manifestação de
interesse em intervir. Rejeito, em absoluto, do José Leitão, essa ideia. Mais, na reunião
que hoje tive com o senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia, o Dr. Almeida
Henriques, dois outros assuntos que estiveram presentes, um no quadro da bacia
portuária e que é importante. Vou fazer chegar também, porque registei esta
manifestação de disponibilidade e interesse para que o grupo parlamentar da bancada
do PSD possa fazer chegar ao seu Governo as questões que têm a ver com questões
associadas ao assoreamento, ao desassoreamento neste caso, e à questão do
reordenamento da bacia portuária, fazendo-se, inclusivamente, cumprir aquilo que foi
objecto de resolução de Conselho de Ministros, que é o prolongamento do esporão
perpendicular ao Molhe Leste, para a configuração daquilo que eu determino como
marina urbana, aquilo para a náutica de recreio. Peço messas sobre estas intervenções.

«O mar não se esgota nestas questões que o senhor José Leitão aqui colocou.
Mais, queria também, permito-me por isso, enfim, uma vez que essa questão aqui foi
colocada, destacar que eu gostaria que, eventualmente, pudesse haver aqui uma
referência sobre aquilo que foi uma semana inteira dedicada à questão do mar e que
levou o mar às escolas secundárias do país e que trouxe 50 alunos das escolas
secundárias do país a Peniche, que tiveram contactos com diversas actividades, com a
pesca, com o porto, com o surf, com a Berlenga, com o mergulho e que tiveram por isso,
também, essa divulgação, por isso, peço messas.

«Quero dizer que recebi hoje, e ficam os meus colegas a saber, recebi hoje a
resposta a um pedido de audiência que formulei à senhora Secretária do Estado do
Turismo, exactamente para as questões associadas à pousada na fortaleza e à questão
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do apoio ao Campeonato do Mundo de Surf por mais 3 anos, que a Rip Curl já se
comprometeu com essa licença. Por isso, o Mar está omnipresente e hoje foi o Dia do
Mar, todos os dias são o Dia do Mar.

«Estamos presentes no turismo náutico, estamos presentes na energia das
ondas, enfim, penso que poderia ter merecido essa referência. Relativamente à criação
da Reserva da Biosfera da UNESCO, uma matéria importantíssima, acho que foi um
mérito, muito mérito da Câmara Municipal, o se ter concretizado esta reserva. Portanto
aqui fica também essa nota e estamos perfeitamente muito tranquilos, relativamente ao
trabalho que temos feito nas questões associadas ao mar, porque o mar, para nós, é
todos os dias.»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu só queria dizer duas coisas ao senhor Presidente da Câmara. Em primeiro

lugar não lhe atribui nenhuma responsabilidade na condução do programa, aliás, fui
claro a dizer que a senhora é que não se portou bem nessa matéria. E, depois,
politicamente, ó senhor Presidente, eu não estou, o senhor utilizou outra vez a questão
do “pede messas, pede messas”, eu não estou aqui a pedir messas a ninguém,
politicamente. Politicamente, eu estou aqui para dizer aquilo que acho mal, para dizer
aquilo que acho bem e para dizer a minha opinião sobre os assuntos, não estou aqui a
fazer medições com ninguém, que fique isso claro, de uma vez por todas.»

Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Em primeiro lugar quero fazer aqui um alerta, já não é a primeira vez que falo

sobre o assunto, em relação ao trânsito que circula em sentido contrário na Rua
Arquitecto Paulino Montez e na Rua António da Conceição Bento. Eu já tinha alertado
para isto noutra assembleia, o senhor Vice-Presidente disse-me que eu exagerei, quando
disse que todos os dias andavam automóveis em sentido contrário, mas é verdade e, no
Verão, verifica-se ainda mais, porque as pessoas são estrangeiras, não conseguem
detectar a sinalização vertical, é difícil de ver naquele ambiente urbano. Portanto, eu
propunha que se tentasse estudar uma sinalização horizontal, pôr umas raias, fazer uns
traçados, que mostrasse que realmente não se pode andar a circular naquele sentido, até
porque aquela área tem um problema, que é todos os cruzamentos serem muito
parecidos, mas depois as regras são diferentes. Num não se pode circular para os dois
lados, no outro não se pode… Eu acho que essa sinalização horizontal podia resolver.

«Depois, o outro assunto tem que ver com, eu espero que seja a última vez que
vou falar sobre isto, mas tem que ver com a participação pública da segunda fase do
fosso. Eu queria dizer ao executivo camarário que lamento que não tenham sido
aplicados os métodos adequados para a dita participação. A bancada CDU gosta de
dizer que a oposição é sempre do “bota abaixo”, mas eu gostaria que ficasse claro que
quando a oposição apresentou uma proposta construtiva e que era facilmente aplicável,
e repeti isto por alguns meses, o executivo ignorou, porque o que resultou da
participação que defendeu foi uma meia dúzia de opiniões, que, em termos percentuais,
corresponde a 0,04 da população do concelho. O senhor Presidente sabe bem que para
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se ouvir as opiniões das pessoas é necessário ir para a rua, ouvi-las. A Vereadora Clara
Abrantes fez isso quando quis saber opiniões sobre a habitação social, fez inquérito, na
altura 450 inquéritos, segundo informou. Neste caso do fosso, eu também teria apelado
à participação activa, teria sido interessante se a Câmara também tivesse adoptado essa
posição activa, como o PSD decidiu mostrar que isso era possível fazer, teve uma
atitude activa, elaborámos um questionário, bem ou mal, elaborámos para que se
perceba que era possível ir para a rua fazer facilmente esse trabalho, foi a título
exemplificativo. Depois entregámos ao senhor Presidente, juntamente com um
documento com algumas questões técnicas, que achámos importante que deveriam ser
consideradas no projecto. O que eu acho é que se perdeu assim uma oportunidade de se
envolver, verdadeiramente, os cidadãos nesta situação, que era estrutural.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta à senhora Cristina Leitão (PSD), fez a seguinte intervenção:
«Quanto à questão da sinalética e do trânsito, penso que já foi aqui afirmado,

enfim, fica aqui também essa sugestão, relativamente à sinalética horizontal e, portanto,
os serviços, e particularmente aqui o senhor Vice-Presidente, terão, obviamente, isso em
conta.

«Quanto à questão da participação pública, foi aquele o caminho. Quero
registar, ao fim e ao cabo, o trabalho que o PSD fez e que nos fez chegar. Fizemos aquilo
que, no conjunto, entendemos que seria adequado. Incluímos na Convenção Sou de
Peniche, houve a apresentação, e aqui falámos sobre essa matéria, foi anunciado, é um
espaço de participação pública que foi garantida, esteve também em divulgação, foi a
forma que nós entendemos. Poderíamos ter feito mais? Muito da nossa vida nós
podemos fazer sempre muito mais: Face a um conjunto de situações e de múltiplas
frentes em termos de trabalho, considero que não o ter feito é que poderia ser objecto
dessa crítica.»

Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu compreendo que tenha tido essa estratégia, para fazer a participação, e diga

que acha que abriu condições para que houvesse a participação. Naturalmente a
apresentação é importante. Já no primeiro projecto as coisas começaram assim, houve
uma apresentação e depois houve uma série de reuniões. Eu acho é que o senhor
Presidente não está à espera que, numa sala cheia de gente, em que metade da sala
eram funcionários da autarquia, outra metade eram alunos da escola, e depois quem
participou na Convenção Sou de Peniche são as pessoas que normalmente têm aqui
assento e podem participar na assembleia. É difícil as pessoas, olhando para a
apresentação, terem uma opinião concreta sobre o tema. Portanto, não se pode querer
que numa convenção, em que se apresenta uma coisa, que se obtenha logo informação.
É natural que aquela forma de fazer o e-mail, só quem está realmente muito interessado
com o tema é que o faz. Eu acho que temos que procurar que as pessoas participem e
acho que esta versão do e-mail não é activo, é passivo, ficamos à espera que elas
participem, nós já sabemos como é que é a participação nestas coisas. Portanto, eu
espero que da próxima vez possamos adoptar outra estratégia.»
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Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu estava aqui a ouvir as declarações e as respostas do senhor Vice-Presidente,

sobre a questão da venda ambulante. Eloquência teve-a, teve-a e teve-a bem, eloquente,
com espírito que só ele é que sabe. E, quem ouve pela primeira vez, até acredita que ele
está a dizer coisas certas. Os senhores já sabem que eu, desde há muito tempo, que me
debato com esta questão da venda ambulante. Eu não posso acreditar que um executivo
não tenha a coragem de dizer que não aplica um regulamento, uma versão que
praticamente pediu para ser feita e que está em vigor, e vem dizer que está a aplicar
mas que não aplica porque não tem um espaço. Senhor Vice-Presidente, pode não ter o
espaço, acredito que ainda não o tenha e que não o tenha definido. Peniche é muito
grande e devem andar à procura dele, agora o regulamento, as regras têm que estar em
vigor, e isso é um dado assente. Agora vir dizer que não se aplica porque não encontra
um espaço, então não aplicamos nenhumas regras porque não se encontra um espaço.
De uma vez por todas, assumam que não têm coragem de aplicar o regulamento e
depois não chutem a bola para a PSP e GNR, porque também em reuniões, na altura da
preparação do documento, eles próprios disseram: “Para quê? Se a Câmara não faz
nada! Nós levamos as participações e não autuam.” Eu não sei quem diz a verdade, eu
estive nas reuniões, permita-me que alguma vez diga alguma coisa verdade. Eu estive
nas reuniões, aí nisso peço messas também. Aí peço messas! Por isso, quando falarem
do regulamento, assumam que não o aplicam. É certo que eu não tenho tecnologias,
computadores novos, especiais, moderníssimo, mas tenho uma maquinazinha que tem
aqui fotografias que a zona da praça, quando sai de lá aquele espectáculo, está cheia de
lixo, mas vou enaltecer e vou dar os parabéns à Câmara por identificar os comerciantes
que metem o lixo nos locais que não devem meter. E agora pergunto: Mas tem poder
para identificar tão bem os comerciantes e não tem para quem anda a prevaricar na
venda ambulante? Isso já não tem capacidade de identificar? É difícil perceber isto! Eu
compreendo, o comerciante está lá sempre, todos os dias, de porta aberta, a venda
ambulante a gente sabe o que é, contribui para o PIB, então aí é para as receitas da
Câmara deve ser do melhor, isso o senhor já não se preocupa. Por isso, quando falarem
da venda ambulante e eu estiver por perto vou sempre referir que os senhores não têm
condições nem coragem de aplicar o regulamento. E isso é grave. Não vou pedir à
Assembleia que o faça, que participe desde acto, que já muitas vezes se disse que
deveria ser o que devia ser feito, que era apresentar queixa de que a Câmara não actua
no regulamento e faz ouvidos e fecha os olhos à situação. Por isso, era isso que eu
queria dizer.

«Depois, quanto à questão do mar, eu só queria dizer aqui uma coisa, e acho
que o senhor Presidente, quanto às messas, acredito que de marketing e publicidade é
reconhecido como muito fotogénico, acho que deve ser o que tem mais messas nesse
sentido. Mas, eu pergunto: Dessas intervenções todas que tem tido na divulgação do
mar, das conservas, tudo isso, durante estes anos que está a fazer essa promoção, o que
é que sente no resultado da pesca, em Peniche? Tem havido desenvolvimento? Tem
havido mais barcos de pesca? Tem havido mais pessoas na pesca? Ou todas essas
actividades estão estagnadas? Eu, sinceramente, desconheço e queria saber se tem
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havido progressão nessa vinda de tantas pessoas a Peniche, se é para depois
ingressarem na carreira de pescador ou se é para ir e vir? Como o mar, há ir e voltar.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Carlos Santana (PSD), fez a seguinte intervenção:
«Eu estava a ver como é que ia responder a esta. Há bocadinho, quando eu

estava a reagir, não era em sentido crítico, era, como é óbvio, aquilo que são as
afirmações. Nós, nas tuas intervenções, ninguém põe em causa relativamente à questão
da seriedade e da verdade das questões que são colocadas e à forma que é feito.

«Começava por esta última parte, pelas questões do mar, e relembrava uma
informação que já tinha dado aqui há algum tempo atrás e aquilo que foi o
acompanhamento que fizemos entre a actividade empresarial, nomeadamente quando
foi a instalação da plataforma de pescado. Posso dizer que houve um acompanhamento
fortíssimo da nossa parte, de modo a que pudéssemos receber, e em tempo, aquele
investimento. Essa é uma forma que não tem marketing, mas que também o faz. Se
reparássemos, por exemplo, como acompanhámos a obra de construção dos armazéns
dos nossos armadores, quer para o cerco, quer para a actividade da pesca artesanal, e
tentar encontrar um enquadramento estético para aquela entrada, na Avenida do
Monsenhor Bastos. Eu creio que tenho recebido os maiores elogios pela solução
encontrada, que foi uma solução em que a Câmara Municipal interveio. Portanto, nós
estamos próximos. Não é a nós que compete fazer os investimentos. Tenho sempre
recebido, da parte dos senhores armadores e particularmente da organização de
produtores, e aquela que mais tem a ver com o cerco, uma palavra de estímulo, e eu
diria de concordância, relativamente às intervenções que nós temos feito. Só que não
nos compete a nós sermos gestores das unidades de pesca, nem somos nós os autores
das legislações, das dificuldades que são criadas ao nível, por exemplo, daquilo que
teve a ver com a contribuição para a pesca.

«Posso dizer que apresentámos ao senhor Secretário de Estado do Mar, e foi
referenciado também ao senhor Secretário de Estado da Segurança Social, aquilo que
tem a ver com a resolução de um problema, que tem a ver com os pescadores
reformados, relativamente a uma situação social que também é pertinente, face àquilo
que são as reformas de miséria que os pescadores reformados têm. Também nesse
domínio fazemos! Se há uma componente de visibilidade que nós temos, essa
componente de visibilidade é positiva, porque, de alguma forma, alerta para os
problemas, chama a atenção para o potencial e, depois, a iniciativa privada tem aí um
trabalho também para fazer.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Em resposta ao senhor Carlos Santana (PSD), fez a seguinte intervenção:
«É sempre um prazer falar sobre este assunto com o deputado Santana.

Primeiro agradecer, não sei se era um registo que queria fazer, no início da sua
intervenção, à forma como eu falei dos assuntos anteriores. Fico satisfeito pelo
reconhecimento público que me fez aqui. Segundo: deixe-me chamar-lhe a atenção para
as actas da Assembleia Municipal, e os senhores acabaram de aprovar nesta reunião
algumas, e eu chamo-lhe a atenção para a acta do dia 25 de Fevereiro, a propósito da
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venda ambulante, eu sempre disse que era um assunto difícil. Aliás, vou ler o que disse
na altura que está aqui transcrito, diz assim: “O senhor Vice-Presidente disse que a
situação que está em frente ao mercado não é de fácil resolução para ninguém. Como
não é de fácil resolução para ninguém o que existe há cerca de 30 anos junto à central.”
Eu queria ler isto porque são os senhores que dizem umas coisas e nós dizemos outras,
depois fica registado aqui nas actas, e para um eleito da Assembleia Municipal faz
sempre todo o sentido ler aquilo que cada um diz aqui nas reuniões.

«E dizer e reafirmar aquilo que disse há pouco: No dia 31 de Maio de 2011, eu
apresentei uma proposta, em sede de Câmara, que não teve o consenso quando foi
discutida. Caros amigos, eu sou um dos membros da Câmara, portanto, a
responsabilidade de não haver consenso não foi da minha parte. Eu apresentei uma
proposta, tivesse ela o mérito que tivesse, mas teve o mérito de ser apresentada e não
teve o apoio. Se os senhores quiserem, porque os senhores fazem parte de uma família
política com assento nesta Assembleia e também na Câmara, têm dois vereadores na
Câmara, quando fizerem o trabalho de casa da próxima assembleia, questionem os
vossos vereadores porque é que o assunto não ficou aprovado. Eu já referi que o facto
de não ter existido consenso em relação a esta matéria, levou a que fosse dado uma
orientação, para que conjuntamente com o Departamento de Energia e Ambiente, que
tutela os mercados, se encontrasse uma solução para aquelas pessoas, e que,
inclusivamente, foi colocada a hipótese de alguns daqueles vendedores poderem
vender no interior do Mercado Municipal.

«Portanto, queria dar esta nota, é um dos aspectos que estamos a trabalhar.
Como os senhores sabem, os senhores têm obrigação de saber isto, porque fazem parte
do mesmo partido, os partidos concorrem num concelho, é só um, não há o partido do
PSD na Assembleia e o partido do PSD na Câmara, nem da CDU na Câmara nem da
CDU, ou do PS, que é para não ficar ninguém de fora, o Bloco de Esquerda ficou porque
não elegeu ninguém, mas isso é outra razão e nós não temos culpa disso. Agora,
relativamente aos que foram eleitos, têm todos que coordenar a sua acção e quando
chegam à assembleia saber estas coisas todas. Portanto, não há uma decisão
relativamente aos vendedores ambulantes porque não houve consenso, mas houve uma
proposta apresentada por mim, em sede de Câmara, e o trabalho de casa está feito.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu reconheço que o senhor Vice-Presidente teve muitos trabalhos de casa para

fazer ao longo da sua vida escolar, mas aí dou de barato também. Agora diga-me uma
coisa: Mas quem é que está na Câmara, no executivo? Quem é? Só para fala dos
deputados da oposição? Então não têm maioria para tomar uma decisão? Quer dizer,
para alterar as datas das reuniões, que não são mensais, trimestrais, os senhores tomam
as decisões, obrigam que as reuniões sejam de 15 em 15 dias, tomaram uma decisão por
maioria, então e agora não tem coragem? Quem é que pediu este regulamento novo?
Quem foi? Pergunto! Vá ver o trabalho de casa, vá lá ver! Quem é que o pediu? E mais,
o documento não está aprovado? Senhor Vice-Presidente qual é que é a proposta que o
senhor tem que fazer na Câmara? Se o documento está aprovado? Tem que ser
executado o documento. Posto em prática. O senhor já não tem nada que pôr, que dar
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opiniões, ele existe, está aprovado. Ele não deixa de estar aprovado pelo facto de não
existir, o lugar existe. O senhor não se esqueça que eu também fui ver aos cadernos
eleitorais e os senhores têm maioria, por isso tomem a decisão, tomem a decisão! E com
maioria! Olhe, não há preocupação nenhuma com a oposição, basta tomarem a decisão
que não há mais nada a ver. Encontrem o lugar que os senhores querem e imponham e
resolvem o vosso problema democraticamente, que é utilizando a maioria, que é isso
que está consagrado.

«Eu agora digo uma coisa, o tempo que o senhor deputado perde a ver
trabalhos de casa e a ver quando é que as pessoas telefonam, senhor Vice-Presidente,
também não é vice-presidente mas a gente chama, é vereador, mas pronto, Vice-
Presidente, em vez de se preocupar com os trabalhos de casa e de saber quando é que as
pessoas telefonam para Leiria, para aqui e para acolá, que isso são tiques de bandeiras
pretas, eu gostava de saber se alguma vez contactou as pessoas que estão no mercado,
nas lojas, a assistir aquela forte coacção que existe ali. Já lhes perguntou qual é o receio
que elas têm de estar ali? O medo que elas têm de estar ali? Já perguntou? Não, está
mais preocupado com os telefonemas que se faz para Leiria, e isso é o seu problema. E,
quando fala, pensa que é tudo linear, mas não é. Mas olhe, um conselho, use a
democracia e tome a decisão em maioria.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu tomo a palavra porque, para além da questão dos senhores deputados, mas

também pelo público presente, porque é assim: Carlos, nós sabemos como é que
funcionam as tomadas de decisão ao nível dos municípios, das câmaras municipais.
Agora é assim, este é um assunto que não é, convenhamos, um assunto de fácil
resolução, certo? E, por isso, tentamos encontrar aquilo que seja uma solução que seja
uma solução exequível. Se a solução fosse fácil, enfim, ter-se-ia encontrado. E, por isso,
os contributos que são dados pelos senhores vereadores, todos eles, são importantes,
para nós encontrarmos concertação, e respeitamos e valorizamos isso. Agora
concertação é difícil.

«Lembro que houve uma atitude, enfim, permissiva, na altura até foi, e o Carlos
sabe disso, de forma crescente por parte da PSP, a partir de uma determinada altura,
que disse o seguinte: “Enquanto a outra família estiver na Rua António Conceição
Bento, nós vamos deixar de actuar sobre os outros que ali estão.” Um processo que
vinha, como sabes, ainda do tempo do senhor João Augusto e que tomou uma medida e
que fez logo no próprio regulamento. Logo que o regulamento entrou em
funcionamento, ele ficou logo ali. E a atitude que, a partir de determinada altura com
uma determinada pessoa que passou a existir, foi de “se aqueles ali estão, estão a
contrariar o regulamento, não intervimos nos outros” e foi isto que provocou este
desequilíbrio. Agora, como é evidente, a situação não é fácil. Tentou-se encontrar uma
solução. Eu creio que esta manifestação daquilo que o senhor Vice-Presidente aqui
colocou, de tentarmos, progressivamente, encontrar uma solução, vamos ter de
continuar. Agora alguém tem dúvidas do problema que temos ali? Mas nós vamos
encontrar a solução!»
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Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Fez a seguinte intervenção:
«Eu só pedi para intervir porque eu, há pouco, fiquei incrédulo com uma

situação que ouvi aqui da parte do senhor Vice-Presidente querer responsabilizar as
juntas de freguesia da limpeza das praias. Nunca tal facto aconteceu, as juntas de
freguesia nunca foram responsabilizadas pelas limpezas de praias. Este ano, em termos
de limpezas de praias, já que se está a falar de limpezas de praias, correu muito mal,
pelo menos na parte que me toca, a Consolação, nomeadamente mais a praia da
Consolação, correu pessimamente mal. Sempre houve da parte da Câmara a
contratualização de uma empresa para fazer a limpeza da praia e da localidade.
Recordo que a Consolação, de Inverno, se calhar, tem lá 30 pessoas a viver e, no Verão,
se calhar, são mais de 10 mil as pessoas que lá estão. Depois, o estar a reportar ao
protocolo que existe, o protocolo de delegação de competências da junta de freguesia
para a limpeza das praias é impensável, para já é um protocolo que devia ser
actualizado, é um protocolo que foi elaborado há 14 anos. Da parte da Junta de
Freguesia, embora tenha tentado minorar, mandando regularmente lá funcionários da
Junta de Freguesia fazer a limpeza, e eu recordo também que da parte da Câmara
Municipal foi colocado à disposição da Junta de Freguesia um equipamento, que era a
varredoura, que teve o Verão todo nas oficinas do Município, tanto que nunca
trabalhou durante esse tempo. É impensável para uma junta de freguesia, eu vejo a
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, na parte do Verão, com n localidades em
festas, e a necessidade de limpeza dessas localidades, estar preocupada com a limpeza
das praias da sua freguesia. Portanto, é a primeira vez que eu oiço esta situação, e
queria que ficasse esclarecido.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Em resposta ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,

António Salvador (PSD), fez a seguinte intervenção:
«Eu não disse isso, senhor Presidente da Junta, não vale a pena ficar incrédulo,

porque eu não disse isso, eu disse que, relativamente às competências das freguesias,
está claro, está preto no branco, e foram os termos que eu usei, que está no protocolo
que à junta de freguesia compete a limpeza urbana, e que, no caso de Ferrel, é limpeza
dentro da vila de Ferrel e no Baleal. Eu não falei, e reafirmo isto, que a competência das
juntas é limpar praias, não disse nada disto, nem pode ser, bem pelo contrário, aquilo
que eu disse e acrescentei é que a Câmara fez um esforço adicional para alargar o
horário do período das limpezas das praias, das 22 até 8 horas da manhã. Foram esses
os exemplos que eu dei, queria que ficasse claro que eu não disse nada disso, está
bem?»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Primeiro, quero começar pelo registo de que lamento as considerações que o

senhor Américo fez, em relação ao exercício de funções dos presidentes de junta e que
se referiu concretamente a dois. Se ele entende que ser presidente de junta é um poleiro,



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.09.2011  * Livro  21 * Fl. 252

também posso considerar que ser presidente da escola é um poleirozinho maiorzinho.
Não é?

«Uma das coisas que eu estranho, é que muitos dos autarcas, membros de
assembleia e outros, nunca se tivessem candidatado a presidente de junta, para
perceberem o que é ser presidente de junta. A maior parte dos autarcas não sabe o que é
ser presidente de junta, senão não se faziam considerações dessas, e depois fazem-se
considerações sem se saber o percurso das pessoas, nem a forma como as pessoas vão
para os lugares e aceitam fazer parte de uma lista. É que há pessoas que se põem em
bicos de pés para fazer parte dos lugares e das listas, e outros fazem o contrário. Eu
habituei-me, ao longo da minha vida, a fazer sempre resistência em quase praticamente
todos os lugares em que tenho participado e em que participo actualmente.

«Até posso dizer que, em relação à alteração da lei e se fizer só uma junta, se eu
tivesse assim tanta apetência pelo poleiro, subescrevia já inteiramente a proposta do
PSD para se alterar as juntas da cidade, porque eu aí podia continuar a concorrer, neste
momento, pela lei, sou impedido de concorrer. Portanto, não tenho apetência nenhuma
pelo tal poleiro e por essa junta nova. Acho é que as juntas de freguesia devem ser
alteradas nos seus âmbitos, em função dos interesses das populações, mas dos
interesses das populações, não é da politiquice, interesses das populações, isso é que
sim.

«Quando se considera os urbanos, saber o que é que há para fazer e o que é que
não há para fazer, o que é que as juntas fazem. Eu, já no primeiro mandato que exerci,
desafiei: Faça-se os protocolos de acordo com o que cada um faz, e que prova que faz.
Porque isto de ser presidente de junta, ou ser membro de uma junta, ou ser membro de
uma câmara é a mesma coisa, se nós temos apetência, se queremos mexer-nos, se
queremos trabalhar. Eu fui vereador durante um ano e tal, depois fui de férias durante
sete anos, e eu sei o que é que fazia, e não estava a tempo inteiro nem a meio tempo, e a
Câmara era do PSD, e eu ia fazer todos os dias serão para o trabalho que eu devia fazer
durante o dia.

«Portanto, a mim choca-me, aos outros colegas pode não chocar, mas a mim
choca-me, porque é assim: Cada um sabe o que é que vai na sua casa e não esperava,
sinceramente, de ti não esperava, se calhar saiu-te, provavelmente como também me sai
a mim, e acabamos por desculpar isso.

«Ó senhor doutor, você de vez em quando mente, mente de uma forma
descarada. Você há bocado estava a dizer que não mente, você mente de uma forma
descarada. Disse que foi ver aos cadernos eleitorais que os senhores tinham maioria
absoluta. É mentira! Isso não se vê nos cadernos eleitorais. Fica mal a um advogado
tecer essas considerações. É só um à parte.

«Em relação à saúde, isto é uma coisa séria, e eu entendo que, como alguns
disseram já hoje nesta sala, que é preciso reanimar a postura que se teve no passado, em
relação à saúde, ao hospital e ao CHON. Já hoje foi também referido que era bom
sensibilizar o PSD no sentido de sensibilizar as instâncias superiores. Eu acho que não
devia ser assim, mas pronto, a gente sabe que é assim, no sentido de, pelo menos, fazer
alguma coisa no Centro de Saúde. Há anos que se reclama e reclama da vergonha que é
o acesso ao piso inferior do Centro de Saúde. Quem tem uma cadeira de rodas, quem é
idoso, aquilo é uma vergonha. Eu vou lá, ainda esta semana fui lá, é uma vergonha.
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Alguém tem de fazer sentir isto, são coisas menores, não é assim nada de transcendente.
«Portanto, em relação à saúde, é assim: Eu acho que deve ser reanimada a

Comissão ou outra forma de comissão entre a Câmara e a Assembleia Municipal e que,
se calhar, se deveria sensibilizar também a população, no sentido de que está
preocupada, é das coisas que as pessoas mais sentem, e que, às vezes, alguns de nós não
temos essa atenção, que é as questões de saúde e que se vão agravar, naturalmente.

«Em relação a outras coisas que foram faladas, eu também fui aos Prós. Aquilo é
mais prós para a agricultura e contras para a pesca. Naturalmente, eu também me senti
muito mal no meio daquilo tudo, mas pronto, já estou habituado. Mas isto vem no
seguimento daquilo que é a política do PSD em relação às pescas. O PSD nunca teve,
não estou a dizer que foi o PSD daqui, digo o PSD nacional, nunca teve apetência pelas
pescas. Pelo contrário, quando eu, aqui há pouco tempo, ouvi o professor Cavaco Silva,
Presidente da República Portuguesa, vir a Peniche e falar do mar, todo entusiasmado,
eu fiquei assim como os cãezinhos quando tomam banho: Eu estou a ouvir bem isto?
Porque, efectivamente, é assim, a gente tem que dizer, e agora há mais pessoas a dizer,
o Cavaco foi, infelizmente, o coveiro das pescas portuguesas.

«Eu nunca compro o Expresso. A minha mulher, esta semana, para levar o
saquinho de que gostava muito, foi comprar o Expresso. E diz assim um escritor, no
fundo, jornalista/escritor que eu, tirando a parte do Porto, o resto gosto muito de ler o
que ele escreve: “Tudo começou, em minha opinião, com o Governo de Cavaco Silva e a
enxurrada de dinheiros europeus que foram uma oportunidade histórica perdida sem
honra nem proveito. Com Cavaco, Portugal dedicou-se a destruir e abandonar todos e
cada um dos sectores produtivos: agricultura, pescas, marinha mercante, portos,
indústria extractiva (falta a metalomecânica e mais umas coisinhas). Em lugar disso,
apostou no turismo de massas, na floresta de eucaliptos, na construção e nas grandes
obras públicas como auto-estradas.” Isto vem no Expresso, e já percebi que perceberam
quem é que escreveu, não é?

«No fundo, em determinada altura da nossa vida, se puséssemos aqui PCP, isto
era uma coisa horrorosa, lá está Partido Comunista Português a dizer… Eu, por acaso,
digo isto, muitas vezes, há anos, em conversas particulares, e é a raiz dos nossos
problemas. Agora, não vale nada e a gente vai ter que encontrar um rumo para o nosso
país, e quanto mais melhor, não é o rumo que, neste momento, na minha opinião, se
está a traçar. Mas, sem recuperar os sectores estratégicos da economia portuguesa, nós
não vamos lá. E, ao contrário do que alguém disse hoje aqui, em termos de pesca, na
minha opinião, naturalmente há outros que devem ter outra opinião, infelizmente não
vamos no caminho certo, e há alguns sinais que demonstram isso. Acima de tudo,
porque se desincentivou os jovens e as pessoas a investirem na pesca. De vez em
quando, aparece um maluco ou outro, por acaso, o tio do Santana comprou mais um
barquinho, fez mais um barquinho, e um barquinho que ainda custou umas notas
pretas, com certeza, e outros, um ou outro compram, ainda esta semana dois barcos
estavam aí quase parados e houve logo uns moços que foram, mas é assim, é uma
situação ou outra. Aquilo que era a mola real da nossa comunidade, e estou a falar da
nossa comunidade, antes das cooperativas havia 4200 pescadores em Peniche, esse é
que é o número que tenho. Hoje há mil, dizem assim, há uns 800, pronto, são números
que não são rigorosos, mas esta é que é a verdade.
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«Portanto, outra das coisas que eu penso que se deveria ter em conta, e que a
Câmara deveria ter em conta, não é pelo brilhante papel que tem desempenhado em
termos de porto, nalguns aspectos, pelo menos para aqueles que têm barco, e que
exercem a actividade da pesca como eu exerço, de vez em quando, que agora também
tenho um armazém como pequeno armador. Há situações dentro do porto que são
inadmissíveis e ninguém, não sei qual é a força que se tem que utilizar para fazer sentir
isso, como é que linguetas no cais de acostagem estão improprias para as embarcações,
mas há anos, há anos, e depois tem que se pôr as embarcações… A sardinha tem um
cais novo, desenrasca-se, os outros todos têm que ir lá para o outro cantinho, que é novo
e está tudo já ao monte. E tem que pagar, é que a gente paga. Cada vez que vai ao mar,
tem que pagar. Depois, há outras coisas, ali coisas pequenas, eu cada vez que entro no
porto de pesca ou que alguém vai à minha procura quando eu lá estou dentro, e então
as pessoas mais idosas, aquilo é escandaloso, aquelas linguetas, aquelas rotundas não
faz sentido nenhum. Já disse várias vezes, aquilo é uma provocação, aos mais idosos
pelo menos, os novos ainda têm que olhar e que ter calma e mais não sei o quê, agora os
idosos, aqui há dias o meu sogro deu dez voltas àquilo e não conseguia sair. Teve que
vir uma pessoa para o demonstrar. Não se faz, eu acho que aquilo não se faz, e aquilo
são dinheiros de todos e a gente tem que fazer sentir isso.

«Por norma, eu sei que os sindicatos não são ouvidos, mas as associações de
armadores da nossa terra deviam fazer-se sentir mais, eu estou cada vez mais
preocupado com as pescas. Porquê? Acho que a Ministra não tem nenhuma apetência
para as pescas. Depois é assim, Ministério, o PSD já eu cabo dele há muitos anos, depois
passou para Secretaria de Estado, agora Direcção-Geral das Pescas, então mas quem é
que vai tratar das pescas? Não é muita coisa, mas aquilo é tão burocrático, tanta
burocracia, que eu não, sinceramente, estou preocupado, não por mim, que eu não
tenho, só estou preocupado com a minha saúde, o resto, desde que tenha saúde, não há
crise. Mas, em relação a uma grande parte dos pescadores e do sector, estou
preocupado. E depois é assim, como eu sei, como o Zé há bocado referiu, aquele senhor
que lá estava na bancada é da ADAPI - Associação dos Armadores das Pescas
Industriais mas, acima de tudo, é o arrasto que manda naquilo. E o outro que falou
também da coisa, Jorge Pires, também é da ADAPI, o que substituiu aquele senhor que,
infelizmente, lhe morreu o filho. E o lóbi do arrasto sempre teve uma forte influência
junto do CDS, o próprio PS também correspondeu, todos, mas é assim, acho que há
uma orientação, as pessoas no fundo estão apáticas, as pessoas já não, quando derem
por elas, está tudo em cima, caiu-lhes o mundo em cima. E isso obriga a que algumas
coisas que poderiam ser resolvidas, e pressionadas no dia-a-dia, eu penso que as
pessoas não estão a pressionar e deviam pressionar.

«Em relação ao fosso, posso entender como justa a vossa preocupação, em
relação à participação da população, mas também aqui, é assim, também é verdade, às
vezes puxa-se a população, ou puxa-se as pessoas para participar e as pessoas não
participam. Mas, eu também olho par’ A Voz do Mar, vocês, para já, são muito
apadrinhados pel’ A Voz do Mar, têm essa felicidade. São, são, não é de agora, já há
muito tempo, e eu estou à vontade, que o meu cunhado foi administrador d’ A Voz do
Mar durante muitos anos, portanto, não há razões… Não, não é por causa disso, é uma
orientação, tudo bem. E a gente olha para aquilo e também cheira, todos nós sabemos
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como é que aquilo se faz. A gente também cheira aquilo, um bocadinho, a campanha
eleitoral do PSD, portanto, as eleições são daqui a dois anos, tudo bem, é o resto, mas a
gente olha para aquilo e outras pessoas também podem olhar. Depois, eu comecei por
dizer que todos nós sabemos como estas coisas se fazem, quando estamos na oposição,
quando não estamos, quando é campanha eleitoral e quando não é, portanto, todos nós
sabemos, uns mais que outros, mas sabem.

«Já agora, para acabar a minha intervenção, também é verdade, mas, por acaso,
fazia bem, em tantas intervenções, que de vez em quando aparecesse: “É pá! Finalmente
arranjaram o Centro Coordenador de Transportes, aquilo está bonito, pá!” Levou-se
anos a criticar aquilo. Podiam dizer: “Olha a Prageira, quando a gente entra para a
Avenida Monsenhor Bastos, aquele amarelo até realça mais que os outros, olha está
bem enquadrado, aquela escola até parece outra, já começaram aquela ruazinha, ali ao
pé da Rua Cidade de Seia, que a Junta da Ajuda, há anos, que anda a chatear e os
moradores.” Os moradores que vieram aqui, com toda a justiça. É pá, de vez em
quando também sabe bem.»

José Amador (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Portanto, queria felicitar, na verdade, a iniciativa do senhor Presidente da

Câmara quando foi a Óbidos ter com a Selecção Nacional, aparecendo depois no jornal,
em ponto grande, com uma prancha de surf. Já o tenho visto na televisão, e ele no mar,
ele não é grande surfista, mas vi-o todo bonito, com uma prancha de surf. Mas, a mim, o
que me dá mais gosto ver, é que, tal como o senhor Presidente da Assembleia Municipal
disse, ainda agora, que as IPSS estão a atravessar momentos que não são bons, e todos
nós conhecemos, esta prancha, pela informação que me é dada, vai ser leiloada e o
contributo desse leilão vai ser dado a uma instituição, o que eu acho uma ideia muito
positiva.

«Depois sobre o mar, fico muito lisonjeado pelo senhor Presidente dar-nos aqui
na sua informação, uma série de iniciativas onde participou sobre o mar, que, na
verdade, só honra o concelho a que preside, e são vastas. Não vos vou ler porque não
vale a pena. Chamava só a atenção que, sobre o mar, sobre os pescadores, sobre a pesca
e sobre esta temática, normalmente, o Dia do Pescador foi considerado, em Diário da
República, ficou dia 31 de Maio. Nesse dia 31 de Maio, normalmente, há um colóquio
da parte da manhã, em que, na verdade, a participação da oposição é sempre muito
fraca, e era bom que aparecesse e que desse contributos, que só lhe ficava, na minha
perspectiva, muito bem.

«Sobre a referência que foi feita ao livro negro, porque não tem nada de verde,
verde é, como eu disse, a cor do meu clube. Eu também tenho a ideia de que o Zé
Leitão, aquilo não soou, que não venha para aqui com ideias pré-concebidas. Isto deve
ser discutido abertamente, não tenho nada contra o grupo de trabalho. Ele referiu que o
PSD é o partido que mais autarcas têm em Portugal, e na verdade é. E, por acaso, é esses
que eu já estou a ver na televisão a reclamarem sobre determinadas matérias,
nomeadamente, mas não vamos discutir isso agora, não temos tempo, nomeadamente
no que toca às chefias, porque parece que vai haver aqui uma razia de pessoas que têm
de ser postas a andar, se isto fosse aprovado tal e qual como a proposta do PSD.
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Enquanto a tróica estrangeira propõe 15% a 17% de redução das chefias, o PSD, na sua
proposta que apresenta, por isso é que eu disse que é o livro negro, e o meu partido diz
a mesma coisa, naturalmente, propõe 52%, não é brincadeira nenhuma, é uma pequena
diferença, mas não vamos discutir agora o livro negro, é que para mim, não vale a pena.

«Por fim, e para terminar esta referência, e nunca é a mais, nunca é demais
realçar, queria também felicitar a Câmara pela obra realizada no terminal rodoviário de
Peniche, que engrandece Peniche. Normalmente, costuma-se dizer mal, mas são essas
obras que são feitas que engrandecem a nossa terra e o nosso concelho.»

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

Neste período não registaram quaisquer intervenções.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

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

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

Ademar Marques (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, há pouco, quando se falou do CAR Surf, acabei por não intervir, porque

não vinha na ordem e eu achei que podia deixar para esta altura, uma vez que isto fala
da intervenção do Presidente. Eu queria só perguntar, suponho que o contrato de
empreitada tenha em conta penalizações para os atrasos, se a Câmara está a ponderar
fazer isso, uma vez que já é a terceira vez que se vai adiar. Já foram adiadas duas vezes
e gostaria de saber se isso vai ser ponderado ou não. Em relação, e julgo que isto será
uma questão para o Vereador Jorge Abrantes, mas se o senhor Presidente assim
entender, o Vereador Francisco Salvador pediu na reunião de Câmara uma informação,
que julgo que estará pronta, ou prestes a estar pronta, porque ficou de ser apresentada
por agora, e se já nos puder indicar, também poderá dar-nos conta disso, que é uma
listagem dos subsídios atribuídos em sede de Câmara Municipal e ainda não pagos, e
era para saber se essa listagem já está pronta e se nos pode adiantar qual é que é o
montante em causa.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Em resposta ao senhor Ademar Marques (PSD), fez a seguinte intervenção:
«Aquilo que eu poderia falar da questão que o Ademar aqui colocou é o

seguinte: Há uma fiscalização, a fiscalização está a cargo da Câmara Municipal, neste
caso, noutras nós temos algumas contratações externas. Portanto, aquilo que for a
verificação e o relatório que a fiscalização nos fizer, será isso que obviamente a Câmara
vai ter em conta, relativamente às razões do adiamento e, se houver necessidade e se for
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nesse sentido, de penalizar, ele será penalizado. A obra é acompanhada de duas formas,
uma pela fiscalização, outra, do ponto de vista mais político, é feita, mas aquilo que a
fiscalização nos apresentar, é aquilo que nós, obviamente, iremos apreciar.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Para ser um bocado rápido aqui na apreciação e tendo em conta um pormenor,

normalmente a informação da actividade do senhor Presidente é avaliada isoladamente,
há perguntas sobre essas questões e a situação financeira tinha um tratamento
autónomo, que merecia uma intervenção inicial, para enquadrar a evolução, e penso
que estarmos a pôr agora as duas coisas junto ao relatório da actividade, acaba por criar
este equivoco. Mas, de qualquer forma, para introduzir a questão e tendo em conta os
dados que foram fornecidos, relativos a 14 de Setembro, e comparando com os dados
anteriores que tínhamos a 9 de Junho, portanto 3 meses de diferença, o que é que
verificamos? Verifica-se que há um valor global semelhante nestes dois períodos,
semelhante ao montante da dívida total no que se refere seja a empréstimos de curto
prazo, seja a locações a curto prazo, fornecedores, empréstimos a longo prazo e locações
a longo prazo, valor esse que não atinge os 2 milhões de euros.

«Ou seja, em termos globais, não há uma alteração do valor e penso que, neste
momento, e dado que estamos numa data importante que é o fim do mês de Setembro,
e a partir de amanhã vai entrar em vigor aquilo que só estava previsto para 2012, mas
que por via das medidas que foram antecipadas se vai iniciar amanhã, que é o IVA da
electricidade passar para 23%. Lembrar que, de acordo com o estudo que a Associação
Nacional de Municípios Portuguese fez para os 278 concelhos do continente, com base
na facturação de 2010, que como sabem teve IVA a 5% até Junho e IVA de 6% entre
Julho e Dezembro, com base na facturação de electricidade dos municípios, de 2010,
com estas taxas de IVA, actualizando para 23%, que é o valor que a partir de amanhã se
inicia, os municípios portugueses vão ter um agravamento de despesa, exclusivamente
pela diferença de IVA, de 45 milhões de euros/ano, com base na facturação de 2010.
Naturalmente que isto é o somatório dos 278 municípios nacionais do continente. No
caso de Peniche, esse valor é de 128 mil e 100 euros, só pelo facto de amanhã iniciar-se
uma taxa de 23% de IVA na electricidade e tendo como base a facturação de
electricidade ao Município em 2010.

«Só para termos consciência de que, também para os municípios, o impacto das
medidas que estão a ser tomadas e que foram anunciadas, que têm sido anunciadas
desde o ano passado, continuam a ser anunciadas este ano e vão continuar a ser
anunciadas para o próximo ano, têm uma extrema importância no que diz respeito à
capacidade financeira de um município. E estou aqui a dar o exemplo concreto daquilo
que, em termos práticos, significará uma despesa adicional, só por causa da mudança
de IVA, de 128 mil euros.

«Também hoje, e dado que já se falou hoje do documento que foi divulgado no
passado no dia 26, intitulado Documento Verde, alguns já o designam o livro negro, a
versão que está no Governo por acaso até é azul, o documento saiu com uma capa azul,
mas pronto, o Documento Verde que foi distribuído tem aqui algumas questões que, no
que diz respeito aos municípios, convém desde já também salientar. Lembrar que, no
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memorando da tróica para 2012, vai haver uma redução das transferências para os
municípios de 175 milhões de euros, o que significa, face à actual situação, mais uma
redução na ordem de 6% a 7% daquilo que são as actuais transferências do Orçamento
de Estado para os municípios. Esta situação, prevista para 2012, também está prevista
para 2013, ou seja, não é uma situação exclusiva do ano de 2012, é uma situação também
para 2013, os 175 milhões de euros que estão previstos de redução. Portanto, foi uma
medida que foi definida no memorando de entendimento, com vigência para 2012 e
para 2013, e estamos aqui perante mais uma redução significativa. No caso de Peniche
será o Orçamento de Estado que irá apresentar o valor final, mas penso que, no final, a
redução para Peniche ultrapassará entre os 300 a 400 mil euros de redução de
transferências do Orçamento de Estado para 2012.

«Eu julgo que, e tendo em conta o documento que foi apresentado esta semana,
eu leria na página 7 do documento, ainda nos considerandos e no que diz respeito às
autarquias, porque este documento é virado para as autarquias e diz assim: “É essencial
caminhar para orçamentos de base zero, ganhar escalas de actuação na gestão corrente e
nos investimentos, mudar o modelo de governação autárquica, promovendo mais
transparência, simplificar as estruturas organizacionais, promover a coesão territorial
ao reduzir a despesa pública e melhorar a vida dos cidadãos.” Ou seja, há aqui uma
ideia extremamente importante que é lançada neste documento, relativamente a esta
questão que estamos a falar, que é o lançamento da ideia dos orçamentos de base zero
para os municípios. Finalmente, também referiria um capítulo particular do
financiamento e da gestão municipal interna e intermunicipal, também a referência que
é feita de uma medida, na alínea e) dos objectivos que estão aqui apresentados neste
documento, que diz assim “Revisão do regime de financiamento das autarquias locais
com vista à prossecução dos seguintes objectivos: 1. Sustentabilidade financeira; 2.
Novo paradigma da receita própria.“

«Já agora, pegaria também no Jornal de Negócios de anteontem, quarta-feira, em
que o Secretário da Administração Local, o ex-Presidente da Câmara do Município de
Penela, avança com a ideia que vai ao encontro do que o documento propõe que é:
“Linha de crédito em estudo para as Câmaras pagarem dívidas.” Ou seja, neste
momento, este conjunto de elementos que estou a disponibilizar aqui, são tudo questões
recentes e desta semana, identificam um problema que é as reduções de receitas dos
municípios, e o caso de Peniche não foge a essa redução, e enuncia um conjunto de
propostas que estão, neste momento, na mesa, e que vão constituir, dado o prazo de
trabalho que é anunciado no documento sobre esta matéria, nos próximos meses, que
isto é até ao primeiro semestre de 2012 terá de ser concluído, em matérias tão
complicadas quanto estas que aqui referenciei como Lei das Finanças Locais,
orçamentos de base zero, redução das receitas por via de um conjunto de medidas que
estão aprovadas e que estão em vigor. Naturalmente que toda a situação financeira do
Município de Peniche está a ser afectada e vai, naturalmente, ser afectada por aquilo
que durante os próximos meses esta matéria evoluir.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Ia só pôr aqui uma questão ao senhor Vereador Jorge Abrantes, visto que falou
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aqui no problema da electricidade, se a Câmara já equacionou, por exemplo, e
convidava o senhor Vereador quando saísse daqui a ir até à praça de Peniche, que tem
dois projectores virados para a praça que, se calhar, pagavam quase que o IVA, se a
autarquia já pensou, se não é cortar a iluminação pública é cortar a partir de
determinada hora, aquilo que não faz falta a ninguém. A partir da uma da manhã, se
calhar, os monumentos iluminados não fazem falta a ninguém, por exemplo, regar
quando está a chover, não faz falta a ninguém, e eu já dei alguns exemplos destes aqui
nesta assembleia. Quando está a chover ninguém pensa na rega, é que se está a chover
nós pagamos a água na mesma, e a electricidade é igual.

«Existe uma quantidade de monumentos, aqui em Peniche, como a Fortaleza,
estão iluminados a horas que ao sábado, em que os bares estão a funcionar e que há
muita gente, tudo bem, agora, desde domingo à noite a quinta-feira à noite, se calhar,
algumas situações em que se podia poupar mais hoje em dia, senhor Vereador. Fizeram
muito bem aqui nesta avenida, que tem a ver com o Largo 5 de Outubro, passaram a
utilizar um tipo de iluminação com leds, que é aquilo que é muito mais económico,
continuamos a ter, nomeadamente a iluminar a Câmara Municipal de Peniche, alguns
projectores que têm custos a nível de iluminação muito grandes. Nós falamos destas
situações todas da economia e continuamos a ter um Município com tudo iluminado, a
praça, para mim, é o mais flagrante que deve ser para iluminar, aquilo é bom para ir à
caça aos passarinhos, que estão nas palmeiras bem iluminadas, aquilo é só por baixo
mandar uma cacetada que vêm os passarinhos cá para baixo, porque está bem
iluminada. Para já, é um monumento, é assim, um edifício que não é muito pobre, tem
ali umas palmeiras à frente, e estão ali dois projectores brutais, durante toda a noite, e às
vezes também um bocadinho de dia, porque também se esquecem de mudar os
sensores de iluminação em relação àquele espaço.

«Eu penso que nós deveríamos, efectivamente, discutir estas questões, mas
também começar a poupar naquilo que é importante, não é tirar a iluminação pública, é
retirar algumas situações. E ia perguntar-lhe, em relação à iluminação de Natal, o que é
que estão a pensar fazer no concelho todo?»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu também queria fazer uma pergunta ao senhor Vereador Jorge Abrantes,

que nos abriu aqui de uma forma muito clara, aproveitando o tempo de antena para nos
explicar a situação financeira, aproveitando a situação para nos abrir a discussão acerca
do Documento Verde, azul, negro, e não nos disse nada sobre a situação financeira da
Câmara, duas questões:

«Uma prende-se um bocado com aquilo que o Américo disse, na parte da
iluminação concretamente, o Américo denunciou alguns sítios, e eu até lhe sugeria, já
agora, quando fosse fazer o percurso nocturno, e se me quiser convidar posso
acompanha-lo, fazer até alguns serviços da Câmara. Leva a chave para apagar as luzes
que ficam acesas. Isto porquê? Eu julgo que a questão dos cortes nas transferências, e
neste caso concreto na questão do IVA, são dados adquiridos e sabemos que isto vai
acontecer. Aliás, o senhor Vereador, nas diversas assembleias municipais, vem, ao
longo do tempo, referindo sempre os cortes que a Câmara está a ter, como justificação
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da situação financeira, e eu vejo-me obrigado a fazer-lhe uma pergunta, que já lhe fiz
outra vez, é se a Câmara Municipal de Peniche tem algum plano de contenção ao nível
de despesas. Como é que vai rearranjar a sua situação financeira para compensar, de
certa maneira, estes cortes. Até porque, ó senhor Vereador, o plano da tróica que foi
aqui anunciado como corte nas transferências municipais, mas também prevê outras
coisas e prevê, naturalmente, algumas questões que têm a ver com eliminação de
despesas, portanto, há aqui um alguma balança que deve ser ponderada. É evidente que
temos a consciência que vai pesar muito mais a parte dos cortes e, portanto, a redução
dos dinheiros disponíveis para os diversos organismos e, nomeadamente, para as
autarquias, agora isso tem só a ver simplesmente com uma coisa, andámos durante
muitos anos a gastar o dinheiro que não era nosso, e agora temos que o pagar. Portanto,
como temos que o pagar, e temos todos que o pagar, eu voltava à mesma questão que já
lhe pus aqui há alguns tempos, é se o Município de Peniche tem algum programa
financeiro de recuperação financeira, de reorganização, como é que pensa, no fundo,
reajustar a situação financeira da Câmara a este novo modelo que aí vem.»

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria levantar aqui uma questão sobre a actividade do Município, no

relatório da actividade municipal, nas páginas 38 e 39, tem aqui a secção de asfalto. E na
secção de asfalto, aqui em determinada altura, tem “aplicação de massa betuminosa em
diversos arruamentos de Ferrel, Rua dos Livraldos, Avenida do Mar, Rua 25 de Abril,
Rua das Camélias, Rua Luís de Camões, Rua do Jardim Escola, Rua das Mulheres, Rua
do Paraíso.” Depois, a determinada altura, tem “aplicação de massa betuminosa em
diversos arruamentos de Serra d’El-Rei, Rua do Passo, Rua do Dr. Pedrosa, Beco das
Oliveiras, Rua dos Penedos, Rua da Nossa Senhora do Rosário, Rua Nova, Travessa dos
Valinhos e Travessa do Rossio”. Nada contra a aplicação da massa asfáltica nestas duas
localidades. O lamento é que há localidades, na área da Freguesia, que, há 6 anos, não
vêm um graveto de massa asfáltica. Ainda mais, quando estavam aqui a aplicar na
Serra d’El-Rei, eu, por acaso, ia a passar e deparei-me que estavam a aplicar massa
asfáltica em arruamentos que, se calhar, aqueles arruamentos eram os melhores que eu
tinha na área da freguesia, e continuo a dizer, portanto, há localidades, na área da
Freguesia, que, nos últimos 6 anos, nunca foram contempladas com qualquer
alcatroamento. Eu já sei que o senhor Vice-Presidente me vai dizer que também foi
aplicado na área da Freguesia da Atouguia da Baleia, na rua da associação do Casal
Moinho, não foi em rua nenhuma da associação, portanto, aquilo foi um espaço lateral à
associação, não é rua nenhuma. Foi na estrada que liga a Atouguia ao Lugar da Estrada,
aquilo foi fazer um remendo, foi o que se lá foi fazer, um remendo. Eu tenho que
lamentar isto, porque estas localidades, normalmente, são sempre contempladas com
alcatrão, e é como eu digo, há localidades, na área da Freguesia, que nunca viram
qualquer alcatroamento. E não pode dizer que não tenha conhecimento dessa situação,
porque, da parte da Junta de Freguesia, está sempre a identificar as necessidades de
alcatroamento de algumas ruas das localidades da Freguesia. Se calhar, são os
presidentes de junta destas localidades que são mais interventivos, mais pressionantes,
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se calhar, a culpa é minha. Eu queria uma resposta em relação a isto.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Depois de ouvir o Vereador Jorge Abrantes a falar sobre a situação financeira,

e porque hoje celebra-se também um bom dia para a Câmara, que é o final do prazo do
pagamento do IMI, que deve ser uma boa receita, e que vamos aprovar a nova taxa. Eu
gostaria de saber, uma vez que criticam todas as tomadas de posição do estado em
aumentar a carga dos impostos, se estão a estudar, uma vez que nunca o fizeram
durante todo o tempo que estão cá, aplicaram sempre a taxa máxima, enquanto havia
outros municípios vizinhos que aplicavam um valor inferior. Eu gostaria de saber se
agora vão dar uma demonstração de como mostrar ao Governo que podem baixar os
impostos ao cidadão, porque não há grande problema no país. É dado o limite mínimo
e o limite máximo, por isso, tem uma boa oportunidade de demonstrar como é que
numa situação de crise podem utilizar o limite mínimo, já que o Estado aplica sempre o
limite máximo, por isso é uma boa oportunidade para demonstrarem isso. Mas queria
ressaltar isso porque vamos, brevemente, aprovar e era para, se calhar, o executivo
pensar nessa situação. Para além disso, também na questão do IRS, já agora que
também se fala nisso, o que é que estão a pensar, se vão reduzir também, disponibilizar
uma parte da receita para beneficiar os contribuintes que estão penalizados por este
Governo.

«Por outro lado, também gostaria de saber, uma vez que em assembleias
anteriores, o senhor Vereador disse que havia um acordo com as empresas, com os
nossos fornecedores, que estava tudo controlado e que está tudo a ser pago. Neste mapa
que estou a ver aqui, que nos foi entregue, temos dívidas desde 2009. Não sei se viram,
pronto, se calhar também é uma cratera da Madeira. O espelho também reflecte em nós,
e então, gostaria de saber, se havia o acordo de pagamento, como é que ainda hoje se
reflecte dívidas de 2009?

«Por outro lado, também gostaria de perguntar, isto se calhar é a minha opinião
e se calhar o estado em que está Portugal deve-se a isto, como é que a Câmara deve à
ADSE, e são os primeiros com as bandeiras pretas a reivindicar que não se paga à
Segurança Social dos trabalhadores, como é que temos aqui uma dívida de 286 mil
euros à ADSE, e já vem reportada de 2009 com uma dívida de 152 mil. Eu sei que tudo é
Estado, nada se paga ao Estado, é a resposta que certamente vão dar, mas pronto,
agradeço a resposta.

«Por outro lado, também gostava de saber quando é que está a situação dos
SMAS paga, porque continuamos em 1 milhão e 300 mil euros por pagar, não sei se a
situação dos SMAS está estável, mas se calhar também está em crise, porque não vai
haver receitas. Pudera, 1 milhão e 300 mil fazia muito bem aos SMAS. Por isso, perante
este panorama todo, que estava tudo controlado, que nas dívidas aos fornecedores
tinham havido acordos, que não só estavam a recorrer ao factoring, que eu estava
enganado, e não, só se estava a recorrer ao sistema de factoring, que estava tudo
controlado com os fornecedores, como é que ainda hoje conseguimos ver dívidas de
2009? Isto é, se é tão bom a fazer contas, se é tão bom a fazer medias, explique-me qual é
a média de pagamento, o prazo médio de pagamento aos fornecedores, que isto é
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gritante! Embora isto, como já foi dito aqui pela bancada da CDU, isto não põe em
perigo os fornecedores, eles estão todos a nadar em dinheiro, o Estado é que não está,
mas, os patrões, que tem as suas empresas, esses estão a nadar em dinheiro, queria
saber se vai haver aqui algum controle ou se está a haver já? Como o colega de bancada
disse, se tem algum plano para face a isto. Com estas dívidas todas, com a redução de
receitas, com o aumento, certamente, e os senhores aí enganaram-se sempre, de todas as
vezes erram nas contas que fazem para o IMI, obrigam o munícipe a pagar o máximo,
porque dizem que vão perder receitas, e depois ficamos todos os anos a saber que
recebem mais do que as contas que fizeram. Gostaria de saber, se perante isto, como é
que fica a Câmara, se há dinheiro para ordenados? Há dinheiro para pagar aos
fornecedores? Como é que está a situação financeira real da Câmara? Porque, neste país,
pelos vistos, há buracos em todo o lado.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta questão do relatório da actividade e da informação escrita e

financeira, também queria corroborar a intervenção anterior, relativamente às
preocupações que sempre assistiram a este grupo, relativamente aos Serviços
Municipalizados, e ao acumular de dívida que a Câmara Municipal, recorrentemente,
tem junto dos SMAS. Todavia, também há aqui uma questão que é, em sessões
anteriores, houve deputados municipais do PS que questionaram a informação
financeira, relativamente aos valores em dívida em atraso a fornecedores. Foi-nos dito,
pelo senhor Vereador das Finanças, que havia questões que não eram preocupantes,
porque havia um acordo de factoring com vários fornecedores. Fazendo a análise, e só
olhando para a coluna de 2009, dos valores em atraso de 2009, podemos conseguir
verificar que, grande parte, mais de 50%, dos fornecedores que têm dívidas em atraso,
relativamente a 2009, não estão com acordos de factoring. E essa questão também é
preocupante, estamos a olhar para 2009, não são assim tão poucos dias e, portanto,
gostaríamos de saber, da parte do senhor Vereador das Finanças, qual é a previsão para
pagamentos nessa matéria.

«Depois, também recordo que, há pouco, o senhor Presidente da Câmara falou
da questão de que houve um concurso público nos Açores e que houve um barco que
não podia ser construído cá. Pela mesma ordem de ideias, se somos favoráveis a esse
entendimento, também temos de ser favoráveis ao entendimento de que a Câmara deve
privilegiar os fornecedores locais, o que nem sempre acontece. O próprio senhor
Presidente até já o recusou aqui, em sessões anteriores, quando falámos das questões
dos problemas e da asfixia ao comércio local, relativamente às dívidas do Município,
portanto, queria dar essa nota.

«Uma última nota, relativamente à rotunda da Avenida do Porto de Pesca. Se,
de facto, o executivo municipal, da experiência que teve dos últimos tempos, que teve
após a conclusão dessa obra, consegue daí retirar alguma reflexão acerca daquela obra,
se de facto, ela está inteiramente no sentido da sua execução da forma correcta. Porque,
se calhar, há ali pormenores que devem ser repensados ou corrigidos, talvez na parte de
quem vem no sentido de Peniche, a zona já de fora de Peniche, ou seja, daqui para a
zona da Galp, se, de facto, não há necessidade de verificar o espaço que a rotunda tem,
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nomeadamente nesse sentido de trânsito. Ou seja, fazer ali a circulação de duas viaturas
automóveis é extremamente complicado, temos que ver isto com algum tipo de reflexão
e eu já tentei, várias vezes, cumprir ali a 100% o código e é difícil, nem é necessário
andar a 50 nem a 40, é necessário andar ali com muitos cuidados. Eu penso que tem que
haver uma reflexão sobre essa matéria, eu acho que, em relação à solução viária
construída, não me leva a apontar nenhuma crítica ao facto de se fazer ali uma rotunda,
há apenas um pormenor de execução, e penso que não fica mal a ninguém reconhecer
essa questão.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu começaria pela questão que o José Leitão colocou sobre eu não ter dito nada

sobre a situação financeira. Eu julgo que fui claro na intervenção que fiz, que foi com
base nos elementos que foram fornecidos aos deputados municipais. Comparando a
situação de Junho com a de Setembro, verifica-se, para o conjunto, aquilo que é dívidas
a terceiros do Município, a manutenção do valor, foi a afirmação que eu fiz. Dizer que
eu nada disse sobre a situação financeira, eu disse que, no espaço de três meses, que as
pessoas vão acompanhando a informação que em cada assembleia municipal vão
recebendo. Portanto, eu apenas estou a enquadrar e a dar aquilo que são os dados
essenciais da informação financeira que foi distribuída a todos os deputados.

«Para o Carlos Santana, eu posso já tranquiliza-lo. Relativamente ao IMI, vamos
manter as taxas, a proposta que vamos trazer à Assembleia é a de manutenção das taxas
que estão em vigor e, relativamente ao IRS, não vamos introduzir qualquer proposta de
redução, aliás, há semelhança do que faz quase 2/3 ou 3/4 dos municípios portugueses.
O feedback que tenho tido é que todos os municípios que tinham taxas inferiores estão
todos a levar para o máximo, precisamente para conseguir, por essa via, ter alguma
melhoria das suas receitas. No nosso caso, até nem é o caso, porque estamos no IMI com
as taxas máximas, taxas máximas aquelas que nos foram impostas, inclusive, há 3 anos,
pela imposição que foi feita para mudar para 0, 7 e 0,4 os máximos legais. Isso foram
disposições superiores que os municípios foram obrigados a aprovar e, por isso, é que
reduzimos, e no IRS, os 5% que está determinado, será essa a proposta que irá ser
apresentada.

«No que diz respeito à ADSE, a ADSE, neste momento, tem uma cativação
permanente nas transferências do Orçamento de Estado, destinadas a essa frente, o que
faz com que, e penso que foi uma medida tomada há 2 anos, no sentido de evitar que a
ADSE se transformasse, em termos nacionais, também numa forma dos municípios, por
via do não pagamento, criassem um valor muito grande na dívida à ADSE. É um
fenómeno também geral, no nosso caso há cativações mensais, para este fim, que, pelo
menos, estão a evitar o agravamento da situação da ADSE. Lembrar que dívidas à
ADSE existiram sempre, que eu me lembro, quando eu estive na Assembleia Municipal,
há 15 anos, já estavam cá as dívidas, e era recorrente as situações de atraso de
pagamento à ADSE.

«Sobre os acordos em vigor, eu julgo que há aqui um pormenor que, se vocês
repararem no total de 2009, da informação de Junho e da informação de Setembro, há
uma redução de cerca de 300 mil euros. Eu dou um exemplo que está logo a seguir ao
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caso dos SMAS e já lá iremos, é o caso da Valorsul. A Valorsul, em Junho, tinha uma
dívida de 598 mil euros, neste momento, está 534 mil, ou seja, a Valorsul já recebeu, por
via do acordo que fizemos com o BPI, relativamente às dívidas à Valorsul, e que nem sei
se é em 30 se é em 36 prestações, neste momento, esta dívida que está aqui registada,
por via desse acordo, a Valorsul já recebeu, e nós, mensalmente, estamos a transferir 25
mil euros ou 28 mil euros mensais para regularização disto. Por isso, é que este valor vai
reduzindo. Mas, quem diz a Valorsul, diz um conjunto muito vasto de empresas que
estão qui com dívidas de 2009 e que já receberam esse valor, e já receberam há 2 anos,
porque o acordo foi para 36 meses e estamos a pagar as prestações entre 24 a 26
prestações das 36 que foram os acordos de pagamentos destes valores, já estamos na
parte final dessas prestações. Portanto, as empresas receberam, estão aqui as dívidas,
mas esta dívida é paga mensalmente a bancos, em função dos acordos que
estabelecemos na altura, portanto era relembrar esta situação.

«Sobre os SMAS, eu continuo a dizer, e novamente repete-se o Documento Verde
que foi recentemente divulgado, também há um capítulo que um dos eixos é o sector
empresarial local. Está omissa nas afirmações e no documento, nas afirmações que têm
sido feitas sobre a matéria, qual é o lugar destes serviços municipalizados no quadro
deste sector empresarial local. Vamos, por exemplo, imaginar que se impõe a integração
dos Serviços Municipalizados no Município. O que é que acontecia? A dívida
desparecia! Os Serviços Municipalizados são da Câmara, a Câmara ao dever aos
Serviços está a dever a ela própria, se pagar aos Serviços é receita dos Serviços, mas que
é um serviço municipalizado. Portanto, eu não percebo é porque é que se utiliza o
agravamento da situação financeira dos SMAS, da dívida da Câmara aos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento, como um factor importante. Já quando, há
mais de um ano, quando falámos desta questão, vimos que é uma situação que também
se arrastou ao longo de muitos mandatos, cresceu e, neste momento, é um valor muito
elevado. É um valor que, suponho, estava na ordem dos 500 mil euros, quando a CDU
chegou em 2006, e, neste momento, está é de 1 milhão e 300 mil. Mas eu pergunto: Se
amanhã os Serviços forem extintos, o que é que acontece a esta dívida? Consolida-se
naquilo que será a situação da Câmara e nos mil e um problemas que essa situação…
Ou seja, eu gostaria muito de ter situações como esta na situação dos fornecedores e,
infelizmente, não tenho.

«Por isso, repito, o problema, neste momento, em termos de planeamento de
pagamentos, passa por situações de enquadramento geral. O que é que temos?
Reduções de receitas, muito significativas, e dificuldades em aumentar outras que, por
essa via, pudéssemos tentar criar. No que diz respeito a planos e a programas de
contenção, eles tem sido muitos, inclusive no campo da iluminação pública. A
instalação dos relógios astronómicos, que foi feita em todos os postos de transformação
do concelho, neste momento, significa uma redução muito significativa daquilo que é o
essencial da nossa despesa e podemos falar de pequenos gestos, pequenos pormenores,
mas o essencial da despesa de iluminação pública, tem a ver com a iluminação pública
das ruas, e a introdução dos relógios astronómicos acabou por significar aquilo que é
uma medida, de facto, importante no quadro de redução das despesas de iluminação
pública. Mas, também o projecto que a Agência Oeste Sustentável está a desenvolver,
no quadro da implantação da iluminação led em todos os concelhos do Oeste, num
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investimento de muitos milhões de euros, eu não tenho aqui o número certo, mas são
largos milhões de euros. Isso significará, se os resultados forem aqueles que estão a ser
desenhados nos estudos que estão a ser desenvolvidos, também reduções muito
significativas, naquilo que é a componente de iluminação pública dos municípios.
Agora, nós fomos pioneiros na instalação deste tipo de equipamentos no Oeste. A
intervenção que fizemos no Largo 5 de Outubro foi uma intervenção com investimentos
que têm alguma dimensão, mas que os resultados, em termos de economia, são muito
significativos e é isso que desejamos no futuro.

«Têm sido múltiplas as frentes, umas porque somos obrigados, outras porque
as temos estudado e posto em prática, as múltiplas frentes onde temos reduzido
despesas, procurado ir ao encontro daquilo que são as dificuldades e os problemas que
nos desafiam e que nos vão desafiar. O que eu julgo que é importante, e fiz isso na
intervenção inicial, é alertar para que o quadro em que a situação financeira das
autarquias vai evoluir nos próximos meses, desde logo, espero que ainda no princípio
de Outubro, meados de Outubro, quando o Orçamento de Estado for anunciado. Eu
penso que está aí o dado essencial para percebermos de que forma é que o Orçamento
de Estado vai mexer nas finanças das autarquias. Eu penso que nós poderíamos estar
aqui a desenhar os cenários mais negros, ou mais verdes, ou mais azuis, mas o que for
determinado nas propostas que vierem, julgo que vai condicionar, inclusive, os
trabalhos que estamos a desenvolver neste momento para a elaboração do orçamento
para 2012. De facto, temos que ter consciência que os tempos são de grandes mudanças
que vão surgir e que temos de estar preparados para olhar para elas, e reconheço, são
necessários planos de contenção da despesa nos pequenos pormenores, nas pequenas
despesas que, somadas, constituem grandes reduções. Mas, penso que mais importante
é todo o cenário que nos envolve, esse sim, que nos merece uma enorme preocupação e,
às tantas, os pequenos gestos poderão não ser suficientes, para os problemas que aí
vêm, em termos de dificuldades financeiras para as autarquias.»

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Fez a seguinte intervenção:
«Queria só dizer-vos o seguinte, relativamente aos projectores da fachada da

Câmara foram desligados, portanto, não estão a funcionar, não consomem.
Relativamente aos relógios astronómicos, só sublinhar isto que o Jorge disse, este mês
ficaram todos instalados, portanto, aquilo que se prevê é uma redução de 10% do
consumo, relativamente a esta iluminação pública.

«Relativamente à questão do asfaltamento, o Presidente da Junta de Atouguia
da Baleia já colocou isto em sede de mapa de obras, portanto, isto já e a versão número
dois da sua intervenção. E na versão número dois da minha resposta é dizer o seguinte:
O que está escrito é um facto, é real, o alcatrão foi colocado naquelas duas localidades,
aliás, em três freguesias que o senhor Presidente acrescentou, e bem, relativamente à
freguesia da Atouguia da Baleia, e também foi dito ao senhor Presidente que, assim que
tivéssemos alcatrão disponível, íamos colocá-lo nas ruas que mais necessitam na
freguesia de Atouguia. Referimo-nos, concretamente, à rua que dá acesso à sociedade
filarmónica, referimo-nos a uma das ruas do Casais de Mestre Mendo e por aí a fora.
Senhor Presidente, muitas, não tenho dúvidas sobre isso, agora eu gostava que ficasse
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claro, para todos os membros da Assembleia, que nós estamos na versão número dois
deste tema, e que já tivemos os dois oportunidade de intervir sobre o assunto e assim
passamos menos tempo a discutir.

«Sobre a rotunda, agradeço o contributo que o Tiago deu, mas nós, até ao
momento, a única reclamação que temos é que aquilo funciona bem, a velocidade
reduziu, e julgo que a pessoa que está em melhores condições para falar sobre aquela
rotunda é quem vive ali próximo, é o José Leitão.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«De facto, o Vereador Francisco Salvador tem feito vários pedidos sobre essa

informação, na última reunião foi-lhe transmitido que na próxima reunião, tendo em
conta o que estava a ser preparado para aprovação de subsídios para o corrente ano,
que seria entregue a informação pretendida. Essa informação está quase concluída e
será entregue na próxima terça-feira ao Vereador, pelo que depois terão conhecimento
da situação.»

Vítor Mamede (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria colocar aqui algumas questões. Uma era para discordar do senhor

Vereador Jorge Abrantes, quando ele diz que é a mesma coisa dever 500 mil euros aos
Serviços Municipalizados ou 1 milhão e 300 mil. Dá-me a sensação que não, que há
dívidas que são geríveis e não diminuem drasticamente a capacidade de intervenção
dos Serviços, há outras que começam, provavelmente, não sei, os senhores que estão no
Conselho de Administração dos Serviços saberão, mas, penso eu, que começam a
limitar, seriamente, a capacidade de intervenção dos Serviços, e nós precisamos, do meu
ponto de vista, de ter uns Serviços que possam intervir, porque há muito onde intervir,
se os Serviços conseguirem fazer.

«Disse depois que há aqui dívidas que estão lançadas mas que não são
verdadeiras, porque há o acordo do factoring. Não é? Foi isso mais ou menos que quis
dizer, pelo menos eu percebi assim. Queria falar-lhe aqui de um exemplo muito
concreto: Construções Pragosa: 2009 - 176 444,00 euros; depois zeros; e, em Abril de 2011 -
3760,00; total: 180 204,00 euros. Esta dívida não é verdadeira? Este total não é
verdadeiro? Ah é! Pronto. Provavelmente, estes 3760,00, deduzo que são juros da
dívida.»

Vereador Jorge Abrantes:
Em resposta ao senhor Vítor Mamede, fez a seguinte intervenção:
«É só para tentar perceber, é o que nós devemos ao banco do valor da dívida

que tínhamos à Construções Pragosa. Neste momento, a Construções Pragosa recebeu este
dinheiro do banco, e nós, neste momento, temos registada esta dívida, que está a ser
mensalmente regularizada. Em Setembro estava 176 mil euros, assim como em Junho
estava em 232 mil euros. Portanto, ao longo destes meses, por via do acordo, a
Construções Pragosa não nos chateia para a gente pagar estes valores de 2009. Já
percebeu?»
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Vítor Mamede (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Ok, já percebi! Relativamente aos planos de contenção, eu acredito que a

Câmara tenha alguns planos, agora acho que era interessante, até do ponto de vista
pedagógico, que houvesse um texto, para a própria Assembleia ter conhecimento dos
pequenos pormenores onde a Câmara vai fazendo algumas economias. Porque, se não,
depois as pessoas, apercebem-se que há alguns, inclusivamente, que são atribuídos e
que põem em dúvida se, efectivamente, haverá planos de contenção. Penso que não se
perdia nada que a Câmara, e eu acredito no que o senhor Vereador está a dizer, que há
de facto planos de contenção, mas se eles fossem passados a escrito, sendo dado
conhecimento à Assembleia, acho que era bom.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Senhor Vereador, eu também queria que me esclarecesse, dei economia 1 e 2,

mas contabilidade não dei. O senhor diz que há acordos feitos com o banco e a Câmara
paga ao banco e não paga aos fornecedores desses acordos. Correcto? Foi isso que
disse? Então, eu pergunto: Como é que aqui vem reflectido os empréstimos e vem os
fornecedores também? Não há duplicação de valores? Como é que depois o senhor diz:
Dívida a médio e a longo prazo - empréstimos - 5 milhões 170 mil; e depois diz: Dívida
de curto prazo - fornecedores - 6 milhões 153,326 mil. E eu pergunto: Isto não é o total
da listagem de fornecedores? Então, mas, desculpe a minha ignorância, devo estar mal,
mas a contabilidade está duplicada, desculpe ter afirmado isto.»

Vereador Jorge Abrantes:
Em resposta ao senhor Carlos Santana, fez a seguinte intervenção:
«Não, é só para explicar, os quadros nessa folha resumo, que é a primeira folha

da informação, tudo o que tem a ver com empréstimos e locações financeiras tem os
anexos dos empréstimos e das locações financeiras, o que permite verificar o que é que
se deve em termos de empréstimos contraídos, aprovados aqui na Assembleia
Municipal, para determinados fins e quais são os valores que tem de ser pagos. Neste
caso, no ano de 2011, que são esses que estão aí para curto prazo, e aqueles que têm de
ser pagos, de 2012 em diante, seja prazos de 10, 15 ou 20 anos, enfim, tudo o que fica
para cima de 2012 está nas duas linhas de baixo que é empréstimos de médio e longo
prazo, seja de empréstimos, seja de locações financeiras.

«Entretanto, na lista a fornecedores, estão as dívidas aos fornecedores. Pegando
no exemplo que o Vítor há bocado falou, Construções Pragosa, em determinado
momento, tinham um valor de 500, 400 e tal mil euros para receber. O que é que
fizemos? Fez-se um acordo entre Construções Pragosa, Câmara e banco. As Construções
Pragosa receberam esse valor e o Município compromete-se a pagar, em 25, 26, 30 ou 36
prestações, esse valor ao banco. E, neste momento, a dívida, apesar de estarmos a pagar
ao banco, é correspondente ao valor desse fornecedor.»

Carlos Santana (PSD):
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Colocou a seguinte questão:
«Então, todos eles já receberam tudo o que está aqui? Já receberam?

Vereador Jorge Abrantes:
Respondeu ao senhor Carlos Santana, dizendo:
«Os que tem esse acordo.»

Carlos Santana (PSD):
Colocou a seguinte questão:
«E quais são? Se estão todos na mesma lista?»

Vereador Jorge Abrantes:
Respondeu ao senhor Carlos Santana, dizendo:
«Eu, há bocado, penso que fui claro a dizer que o essencial dos fornecedores

que estão aí na lista, de 2009, estão com essa situação já regularizada. No entanto,
existem alguns onde isso não acontece. Mas, o essencial, e aqueles números, depois a
gente olha para o total e vê no total de 2009, da informação mais recente, nós
verificamos os 2 milhões 336 mil, se tirarmos 1 milhão e 300 mil dos SMAS, fica 1
milhão 270 mil, se tirarmos os 534 mil da Valorsul, que também está no quadro, ficamos
com…»

Carlos Santana (PSD):
Interrompeu o senhor Vereador Jorge Abrantes, dizendo:
«Não deve nada! Isso acredito perfeitamente.»

Vereador Jorge Abrantes:
Replicou:
«Vamos lá ver se são acordos que estão a ser pagos e não ficam em atraso.»

Carlos Santana (PSD):
Perguntou:
«Os SMAS também?»

Vereador Jorge Abrantes:
Respondeu ao senhor Carlos Santana, dizendo:
«Os SMAS não. Eu não referi os SMAS. Eu suponho que retirei os SMAS, por

causa da especificidade da sua situação. Retirando a Valorsul, a Pragosa, todo um
conjunto de fornecedores que estão aqui identificados mas que, na prática, os
fornecedores já receberam esse valor, esta dimensão da dívida de 2009 acaba por ser
bastante menos relevante do que aquela que a leitura desta linha permitiria fazer.»

Carlos Santana (PSD):
Retorquiu:
«Sim, compreendo. Então, apelava que, para o próximo mapa, fizessem aqui

uma legendazinha ou um asteriscozinho para nós sabermos, se não, andamos sempre
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aqui induzidos neste erro.»

Vereador Jorge Abrantes:
Respondeu:
«Teremos essa preocupação.»

Carlos Santana (PSD):
Continuou, dizendo:
«Por outro lado, queria também manifestar esta minha compreensão daquilo

que disse, que foi: “Se os SMAS se extinguirem, está consolidada.” Bom presságio.
Porque, se todas as empresas a que se deve dinheiro falirem, as dívidas estão todas
consolidadas, e agora compreendo porque é que certas empresas geridas com esses
critérios vão todas à falência. Que é o que a gente vê aí, essas empresas do país,
cooperativas e tudo mais, que vão todas à falência. É com este critério de que alguém
há-de falir.

«Depois, só para terminar, queria só perguntar porque é que, neste mês,
estamos numa situação de execução orçamental, aqui na questão de loteamentos,
estavam previstos 2 milhões e 330 mil euros, e só estamos com 59 mil euros. Eu já sei
que o senhor Vereador vai-me dizer que, de facto, há contenção e há crise, os alvarás
estão para se levantar e ninguém levanta. Mas, isso já disse o ano passado e inflacionou
para este ano este valor. Porque será? Porque isto não vamos receber de certeza, agora,
se formos ver a execução orçamental da despesa, aí acredito que está toda na plenitude,
que foi o que se passou o ano passado também, ela está sempre na plenitude.»

José Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Ó senhor Vereador Jorge Abrantes, quando eu lhe disse que não explicou nada

da situação financeira da Câmara, vai-me perdoar, até pela sua formação técnica, que,
de facto, fazer uma intervenção sobre a situação financeira da Câmara não é dizer
assim: “Olha, em Junho devíamos dez e agora só devemos 9,5, está bom!”. Não é assim!
Vai-me desculpar, mas não é. Como também não é dizer que o problema da ADSE se
paga com aquilo que eles nos descontam. Quer dizer, se eles não descontassem nada
não se pagava nada, é a conclusão imediata. E, quando nós falamos em planos de
contenção e de algumas regras do jogo para reduzir despesas, é evidente que há aqui
um dado que você não disse, mas que depois o senhor Vice-Presidente veio em seu
auxílio, e bem, e que me esclareceu. É que quando instalam os relógios astronómicos,
praticamente, pelo que nos foi informado, conseguem recuperar o acréscimo que o IVA
vai ter na energia eléctrica, o que significa que foi uma medida boa e foi uma medida
que já nos pôs a zero a redução orçamental que vamos ter no IVA. Portanto, parece-me
importante estas coisas, e assim é que é falarmos na situação financeira da Câmara, na
situação actual e na situação futura. Não é dizer que o livro verde nos tira isto, que são
128 mil euros de IVA, e não sei quê, não. Há estas questões, felizmente, um colega seu
veio em seu auxílio nestas matérias.

«Ano de 2009, eu já começo a ficar, perdoem-me a expressão, isto não é para o
senhor Vereador, é para todos nós, cansado das dívidas de 2009 e desta trapalhada dos
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factorings. Aquilo que eu acho que era interessante e que se resolve em duas penadas,
senhor Vereador, traga na lista dos fornecedores de 2009 os que têm factoring e os que
não tem factoring, e pronto, acabou, de uma vez por todas se resolve isto. E porque é
assim, se eu vir a lista de 2009, em que todos os fornecedores, à excepção de um que o
senhor matou hoje, que é os SMAS, e da Valorsul, que parece que tem um acordo com
eles, se todos os fornecedores tiverem um acordo de factoring, bom, tudo bem, tudo
bem. Agora, se houver uns que têm e outros que nós ainda devemos facturas de 2009,
parece-me que, financeiramente e eticamente, não é correcto. A mim, também sou
sincero, que me faz alguma confusão, esta questão dos acordos do BPI para pagar
dívida, que consubstancia um financiamento na banca, não é? Portanto, o banco
empresta à Câmara para a Câmara pagar ao fornecedor, e eu não tenho ideia de ter
passado pela Assembleia Municipal esse tipo de empréstimo ou de financiamento, mas
isso é uma questão que depois nós poderemos ver, quando vier essa lista, a ver se
acabamos de vez com esta questão de 2009.

«Ó senhor Vereador, e mesmo para terminar, este processo de suicídio dos
SMAS, eu acho que não devia ter dito, não lhe fica bem, até porque o senhor foi
Presidente dos SMAS. E é assim: Não é indiferente devermos 500 mil ou devermos 1
milhão e tal, mesmo que seja a nós próprios, isso é o princípio mais errado de gestão
que pode existir no mundo, e esse, se calhar, foi um princípio que levou muitos países
do mundo civilizado à situação que estão a viver neste momento. Até porque, essa
dívida, teve na sua origem, custos aos serviços que foram prestados ao Município, ou
alguém, quem quer que seja. Os SMAS tiveram de pagar a alguém ordenados para fazer
aquelas horas, que geraram esta dívida. Portanto, não é indiferente e não lhe fica bem,
até porque foi Presidente dos SMAS, tal como eu fui, dizer duas coisas: Dizer essa
barbaridade técnica e dizer que os SMAS estão mortos porque o senhor os vai matar.
Não gostei sinceramente de ter ouvido isso.

«A rotunda, é evidente, como utente daquela zona, acho que é excelente.»

Licínio Pereira (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu queria terminar esta intervenção, parece que sou o último inscrito, com

uma certa ironia, eu acho que foi tudo muito politicamente correcto, até aqui, e acho
que estas preocupações que foram aqui demonstradas, e com uma certa eloquência, vão
ser ultrapassadas com o sonho de Pedro Passos Coelho. Ele quer viver num país 100%
privatizado, iremos ter o To Zé substituído por um gestor da Mackenzie, iremos ter os
SMAS como o Dochen Water. Portanto, teremos 50% de desempregados, os outros 50%
recebem salários em taças de arroz. No litoral alentejano e no algarve é criado um
grande condomínio de luxo fechado, fica só o Ministério da Justiça, da Administração
Interna e da Defesa. Estes dois últimos vão ter como função fiscalizar os bairros
degradados da área de Lisboa e grande Porto. Portanto, está resolvido o problema.»

Vereador Jorge Abrantes:
Fez a seguinte intervenção:
«Dois comentários, muito rápidos, às questões que foram colocadas. Em

primeiro lugar, dizer que a instalação dos relógios astronómicos não teve nada a ver
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com a decisão do Governo de aumentar o IVA de 6% para 23%, foi uma medida que já
projectámos o ano passado, que está, neste momento, concretizada e que, infelizmente,
as receitas que resultam da redução da despesa em termos de iluminação pública, desse
investimento que fazemos, não vão servir para melhorar a situação financeira do
Município, porque, entretanto, a partir de amanhã, digo, repito, o IVA da electricidade,
hoje, passou de 6% para 23%.

«E em segundo lugar, e que fique claro, José Leitão, não fiz nenhuma afirmação
de que os Serviços estariam defuntos. Antes pelo contrário, o que eu digo é que, neste
momento, num dos eixos do Documento Verde há uma coisa chamada sector empresarial
local, vai sair, espera-se pela publicação do livro branco do sector empresarial local, e
vamos aguardar o que é que esse livro branco vai trazer. Portanto, o que nós sabemos é
que não tem havido nas afirmações dos governantes, dos técnicos que estão a elaborar
estes documentos, não tem havido uma identificação particular dos serviços
municipalizados do país, que, neste momento, já só são 23, já foram quase uma centena,
neste momento já há só há vinte e poucos serviços municipalizados no país. Peniche é
um deles, mas o problema é que também o conceito de serviço municipalizado, neste
momento, não se sabe muito bem onde é que vai cair, no quadro desta reforma que vem
aí do sector empresarial local. Portanto, não sou eu que estou a anunciar nada. Eu estou
é a alertar para aquilo que vão ser posições que vão ser tomadas pelo Governo e no
quadro de uma realidade chamada sector empresarial local.»

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
ALTERAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE PENICHE PARA ADAPTAÇÃO
AO PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE SÃO DOMINGOS :

Passando a Assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos,
não se registaram quaisquer intervenções.

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia Municipal
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal para alteração
do Plano Director Municipal de Peniche para adaptação ao Plano de Ordenamento da
Albufeira de São Domingos. (M-Doc1)

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS
DO MUNICÍPIO DE PENICHE , QUE CONSISTE NA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 15.º
(MOMENTO DE PAGAMENTO) DE MODO A QUE A PART E FIXA DAS TAXAS PEL A
EMISSÃO DE ALVARÁS S EJA COBRADA AQUANDO DA ENTREGA DO PROCESSO ,
SEM ALTERAR QUAISQUER VALORES ; ALTERAÇÃO OU SUPRESS ÃO DE PARTES
QUE SE MOSTRAM INCOMPATÍVEIS COM A LEGIS LAÇÃO VIGENTE E CORR ECÇÃO
DE GRALHAS DETECTADA S :

Passando a Assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos,
usaram da palavra os senhores:
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Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Eu quero agradecer a presença dos técnicos que nos estão a acompanhar nesta

sessão, particularmente ao Eng.º Pires, que está aqui ansioso por ter também o seu
momento de glória. Esta é uma proposta que não trás qualquer tipo de agravamento,
relativamente aquilo que são os custos da parte dos promotores, mas o que há é, e isso é
consagrado em termos da possibilidade que nos é dada, para haver, desde logo, um
comprometimento de quem apresenta os projectos, de modo a que possa corresponder
àquilo que é a afectação dos recursos que o município tem com toda a matéria
processual.

«Portanto, não há agravamento, o que é feito aqui é gerar uma receita no
momento em que é gerado o respectivo custo, e que vem estimular a que os senhores,
quando apresentam os seus próprios processos, como têm uma intenção de fazerem
uma determinada obra, portanto, terem, desde logo, o adiantamento. Porque nós temos
que pagar os ordenados aos trabalhadores e esta é uma forma de ajustar o fluxo
financeiro, aquilo que é o fluxo económico em matéria de despesa do Município»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«A questão que nós tínhamos aqui a colocar é se foi feita alguma simulação dos

valores que isso implica. Se a Câmara Municipal considerou e fez alguma reflexão sobre
se este é o momento mais propício, ou seja, perante uma crise no sector da construção,
para aplicar este tipo de regras.

«Também uma questão relativamente ao facto de, se vamos exigir um
pagamento de uma taxa, de uma parte fixa, se também vai haver a correspondente
evolução dos instrumentos de planeamento, para que depois os interessados na área da
construção civil possam avançar com os seus projectos, porque também convém
acautelar essa situação.»

Presidente da Câmara, António José Correia:
Respondendo ao senhor Tiago Gonçalves (PS), fez a seguinte intervenção:
«São duas questões que o Tiago coloca. A primeira é a resposta que dei

anteriormente, a segunda tem a ver com a questão dos instrumentos de ordenamento
do território. Esses estão em desenvolvimento, tal como nós demos a informação, pode
dar-se nova informação, actualizada, sobre o ponto da situação, aliás, na última
assembleia, esteve aqui o senhor Eng.º Pires. Agora o problema é que esta também é
uma medida que, ao fim e ao cabo, a Câmara, entendeu colocar, porque existem custos
fixos que o Município tem e que, obviamente, implica, por parte de quem apresenta ou
manifesta, pressupostamente, uma intenção de concretizar esse próprio
empreendimento, e, desde logo, suscita os respectivos custos. Para evitar, também, uma
situação de, ao fim e ao cabo, eu diria de ir lançando o barro à parede, até ao momento e
depois ficarmos a suportar custos, que são significativos, de todos os procedimentos, e
há aqui pessoas que conhecem quais é que são esses custos, por forma a que, do ponto
de vista da tesouraria, nós possamos ter um maior equilíbrio. Não considero que isto
ponha em causa os investimentos que as pessoas pretendam fazer. Mas faz com que as
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pessoas, ao apresentarem os seus projectos, assumam, desde logo, também um
comprometimento com aquilo que estão a apresentar.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Este sublinhado, estas palavras a cor, que aparecem no regulamento,

representam o quê? São alterações? Adaptações à lei? O que é que elas querem dizer?
Por exemplo: Há uma parte que vem a cor, que é o caravanismo, e não sei se é uma
imposição da lei ou se é uma coisa que se pretende que seja incluída»

Director do DPGU, José Pires:
Fez a seguinte intervenção:
«Relativamente a essa questão, o que está aqui em causa de substancial é o

artigo 15.º, que já previa que fossem cobradas taxas à cabeça, só que não previa era
quanto era. Como até agora não era significativo o número de processos que não
chegavam ao fim, ou seja, nós cobrávamos a taxa aquando do levantamento dos alvarás,
para simplificar as coisas. Neste momento, está a ser assustador a quantidade de
processos que não chegam ao fim, portanto, todo o trabalho que nós fazemos é a custo
zero, e somos o único município que o faz. Todos os municípios aqui da zona cobram as
chamadas taxas de apreciação. Nós não cobramos, porque entendemos que pode não
ser muito legal. Mas, de qualquer modo, o que é que se cobra à cabeça? Portanto, como
não estava previsto, nós não cobrávamos à cabeça, porque não estava calculado esse
valor. Digamos que a maneira mais fácil é dizer assim: Nós cobramos a parte fixa do
alvará, que no caso dos loteamentos são 124,00 euros e no caso de uma obra normal de
construção, seja ela de que valor for, são 49, 88 euros. Portanto, é esse valor que se cobra
à cabeça, só para que nós não tenhamos um trabalho inglório, que depois chega ao fim e
não é levantado alvará. Digamos que todo aquele processo que custou ao Município
muitos euros não teve nenhum retorno.»

Relativamente às outras questões, o que está aí a vermelho são correcções de
gralhas, que foram detectadas, e adaptações à legislação actual. No caso do
caravanismo, estava parques de campismo e agora, com a nova legislação do turismo, a
nova lei dos empreendimentos turísticos, passaram a chamar-se parques de campismo e
caravanismo. O resto não tem mais nada de substancial.»

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia deliberou, por
maioria, com vinte e um votos a favor e três abstenções, dos senhores Vítor Mamede
(PS), Anabela Dias (PS) e Natália Rocha (PS), aprovar a proposta da Câmara Municipal
de alteração ao Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de
Peniche, que consiste na alteração do artigo 15.º (momento de pagamento) de modo a
que a parte fixa das taxas pela emissão de alvarás seja cobrada aquando da entrega do
processo, sem alterar quaisquer valores; alteração ou supressão de partes que se
mostram incompatíveis com a legislação vigente e correcção de gralhas detectadas. (M-
Doc2)

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
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ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL :

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

Director do DPGU, José Pires:
Fez a seguinte intervenção:
«Há uma alteração do Plano de Urbanização da Zona Sul que tem a ver, única e

simplesmente, com um caso particular de um empreendedor turístico, aliás, é o único
empreendimento turístico que lá existe, e que se dirigiu à Câmara, com um
requerimento, onde alegava que o empreendimento não era rentável como estava.
Pedia um alargamento da zona, para poder ampliar esse empreendimento, e pedia
também mais um piso em altura, para poder transformar aquele hotel, que estamos a
falar de um hotel de 3 estrelas, para 4 estrelas. Eu não percebo nada de hotelaria, mas o
requerimento dizia que não era viável se não fosse assim.

«A Câmara aceitou fazer a alteração, foi uma decisão, por unanimidade, da
Câmara, e ordenou-nos, a nós, serviços, que a fizéssemos. A questão que se punha é se
podia ser uma alteração por adaptação ou não. A primeira coisa que fizemos foi pedir o
parecer à Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, que é a jurista especialista na área de urbanismo
que colabora connosco. O parecer foi emitido e a Dr.ª Fernanda Paula Oliveira defende
que sim, que pode ser feita a alteração por adaptação.

«As alterações por adaptação, só para explicar mais um bocadinho, no caso do
PDM, que nós há pouco vimos, era alteração a um plano de natureza superior, por
exemplo, ou alteração da legislação. Mas, também é importante nos caso de plano de
urbanização e nos casos dos planos de pormenor, está previsto na aliena d) do artigo
97.º do Regime Jurídico de Urbanização de Edificação, que quando não exceder os 3%,
na prática é o que se passa também com os loteamentos, quando não exceder os 3% da
área prevista de construção, se pode encaixar na alteração por adaptação. Neste caso,
temos, não 3%, mas temos 0,63 %. Portanto, ficamos muito aquém. A Dr.ª Fernanda
Paula Oliveira entende que, nesta base, pode a Câmara, e a Câmara só aceitou a questão
da aplicação de um piso, não aceitou a questão do alargamento, portanto, isso já
levantava outras questões, pode efectivamente autorizar ali mais um piso e, portanto,
salvar o empreendimento turístico, digamos.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«A questão que eu queria colocar é a seguinte: Se esta alteração, ou melhor, se

outras pessoas, no mesmo tipo de situação, podem pedir o mesmo tipo de alteração.»

Director do DPGU, José Pires:
Em resposta ao senhor Américo Gonçalves (PS), fez a seguinte intervenção:
«Como é óbvio, isso depende de uma decisão política da Câmara, isto é

essencialmente uma decisão política. Penso que, neste caso, a decisão teve a ver com o
facto de ser um empreendimento, e um empreendimento que tem postos de trabalho,
um empreendimento e uma actividade económica. Agora, é evidente que, neste caso,
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este empreendimento gastou 0,63% dos 3% que nós tínhamos para gastar em situações
semelhantes. Ou seja, ficámos com 2,37% para outros tipos ou situações semelhantes
que a Câmara queira também aceitar nestas condições.»

Américo Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu já sabia que o senhor me ia responder isso e agora vou fazer-lhe outra

pergunta, ou vou fazer ao senhor Presidente da Câmara. É que, em relação às outras
situações turísticas, se toda a gente pedir, adeus dois vírgula não sei quantos, e se não
vamos criar aqui uma situação de exclusividade, em relação a uma determinada zona.
Eu sou a favor, como é óbvio, porque entendo que, não sei quantos quartos aquilo tem,
não faço a mínima ideia, se tem 10 se tem 15, eu acho que estas situações só são
rentáveis a partir dos 60, se calhar, ou dos 70, não é? O meu problema é se não estamos
a criar aqui uma situação de exclusividade para uma determinada zona e que amanha
esta Assembleia não venha a ser acusada de que permitiu uma situação pontual,
preterindo, se calhar, no futuro, outro tipo de situações, a minha situação é só essa, não
é mais nenhuma.»

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu, correndo o risco, eu gosto de correr riscos de vez em quando, de amanhã

ser acusado de estar a defender os interesses do empresário de Peniche, eu só quero
dizer ao Américo que esta situação do Marçal não é igual a mais nenhuma. O Marçal já
foi, na minha opinião, prejudicado pela Câmara de Peniche em muitos e muitos
milhares de euros, porque fez um investimento grande, ao longo de uma parte da sua
vida, e criou expectativas num determinado sentido, e depois apareceu-lhe a ETAR ali
em cima, ou lá em baixo, o que é certo é que está escondida mas o cheiro está lá. Eu
acho que nós devemos, aliás, eu sou apologista disso, e nalguns tempos passados isso
veio à liça, é para isso o papel das Câmaras, o papel da nossa Câmara é para ter a
sensibilidade, na minha opinião, para situações dessas, seja o Marçal, o José Joaquim, ou
seja quem for. Porque, no fundo, tu estás a bater na tecla, naturalmente eu não tenho
formação nessa área, é um empreendimento daqueles ou um serviço daqueles, passa a
ter rentabilidade quando tem um certo número de quartos, e ele não tem. Aliás, eu acho
que é de toda a justiça, eu penso que no passado, e inclusive houve contenciosos graves
entre ele e a Câmara, no passado fez-se injustiças, na minha opinião, sempre tive esta
opinião, em relação àquele empreendimento, a Câmara, depois de ter tomado a decisão
de construir lá a ETAR, só tinha que chegar a um acordo ou fazer uma permuta com
aquele investidor, ou ficar com aquilo.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Sobre esta matéria, nós queríamos colocar aqui uma questão, que é aquela que

já foi aqui levantada pelo deputado Américo Gonçalves e depois já abordada nas outras
intervenções, sobre os 3% da totalidade do plano. Sendo que este valor que vai ser gasto
vai diminuir o valor total, daqui já está resolvida uma questão, que esta parte não tem
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aplicação em relação só àquela zona, ou seja, a zona 2, penso que é assim que se chama,
ou seja, a redução é global aos 3% da área total a ocupar.»

Director do DPGU, José Pires:
Respondendo ao senhor Tiago Gonçalves (PS), fez a seguinte intervenção:
«A questão não tem a ver com a área a ocupar, é a área total do plano, daquele

plano. Aquele plano, para quem não conhece, começa na zona do Carreiro de Joanes, na
zona onde acaba o Lapadusso, e vai até ao Cabo Carvoeiro, e é limitado pelo Caminho
do Farol Sul. O plano é esse e é essa zona que nós estamos a falar, não existe lá mais
nenhum empreendimento turístico, portanto, estamos a falar numa zona limitada, eu
gostava de esclarecer isso. Os outros empreendimentos turísticos não são abrangidos
por isto, não têm nada a ver com estes 3%, nem com este plano. Portanto, os 3% de
variação e pode ser 3% de variação para cima ou par baixo, portanto, os 3% de variação
têm a ver só com aquela zona.»

Tiago Gonçalves (PS):
Fez a seguinte intervenção:
«Senhor Presidente, parece que estamos perante uma situação que é muito

concreta, que não tem nada nem de abstracto, nem de geral, nós sabemos que é para um
caso específico, que é para resolver um problema de um particular. Eu penso que temos
que analisar isto com mais profundidade, não é que seja contra a resolução do
problema, nem contra o princípio que está subjacente ao assunto, mas tenho aqui uma
problemática que é a informação que nos foi disponibilizada, sem desprimor nenhum
para os técnicos, pelo contrário, limita-se a uma parte do próprio plano. Eu acho que
nós temos que analisar isto num todo, e não apenas numa área tão reduzida, ou seja, se
vai haver uma redução ao bolo global dos 3% nós temos que analisar o plano todo e não
apenas só esta parte. Por isso, penso que a melhor solução, até para nos deixar ponderar
melhor, porque para já a primeira dúvida que tinha era se esta redução se aplicava
apenas à ZT2 ou se era global, era a primeira dúvida que tinha e já me foi esclarecida.
Acho que, sinceramente, poderíamos retirar este ponto, não sei se há alguma urgência
nesta deliberação, por um motivo muito simples: porque parece-me que, havendo esta
dúvida inicial, eu tenho todo o direito de a ver aqui ser esclarecida e de poder, depois,
formular um juízo em consciência para votar. Se não houver acolhimento a essa
questão, vou ter que ou ausentar-me da sala ou votar contra. É apenas isso, mas não
tem nada a ver com o princípio, o princípio eu concordo que estamos perante a situação
de um investimento privado que é necessário, que há um problema e que podemos
encontrar uma solução para ele. Agora, deixem-nos, pelo menos, votar em consciência,
eu acho que era pelo menos isso o mínimo que se exige em democracia.»

Carlos Santana (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu concordo, mais ou menos, com o que foi dito pelo Henrique Bertino, pelo

Tiago, mas devíamos ter aqui várias variantes, que foram faladas e que, se calhar, estas
coisas já estariam resolvidas quando, em deliberação de 31 de Julho de 2008, a revisão
do plano de urbanização sul era para tentar solucionar os desfasamentos existentes e, na
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altura, o senhor Presidente disse: “Estejam descansados, que isto em seis meses vai ser
resolvido.” Estamos a falar de 2008! Ora, mais uma vez, estamos aqui, em cima do
joelho, a tentar solucionar situações que, em certa medida, é um dever da Câmara
solucionar um problema de um munícipe. Mas, isto é mais do que a situação de um
munícipe, penso que temos toda uma área que já devia estar, por isso, foi o executivo
em 2008, e até agora nada.

«Quando, se calhar para aparecer na fotografia do Michellin, aparece esta
situação “aqui d’El Rei”, é uma urgência, quando esta urgência já estava descrita em
2008. Agora pergunto: Porque é que, mais uma vez, isto é posto em cima da mesa como
urgente? Quando a Câmara já anda a deliberar em 2008. Porque é que foi? O problema
não existia na altura? Existia, a ETAR não foi criada ontem, já existe há mais tempo.
Também é caso para dizer, quando um particular mete uma obra, ou clandestina ou
com irregularidades, a Câmara embarga e atira abaixo, se calhar, aqui, o que deviam
atirar abaixo era a ETAR. Agora, temos aqui uma situação complicadíssima, é verdade,
é evidente. Agora, será que essa pergunta que foi feita vai andar por todos? Que é:
Então, quando eu tiver um problema de rentabilidade do meu negócio, vou pedir
alteração do PDM? E é legítimo pedir, eu acho que é legítimo pedir, e vamos cair aqui
na chamada regra do precedente, que é abrimos uma excepção, que é legítima,
concordo perfeitamente.

«Mas, estamos a criar outra situação, mas depois pegar, e aí não concordo com
o Henrique Bertino, quando diz que é de acordo com o valor do investimento, para um
o seu investimento de 2 milhões é um esforço enorme, mas para outro cidadão com um
investimento de 10 mil euros, também para ele, pode ser um esforço enorme. E está em
causa um direito que ele quer, e aí não podemos ir pelo investimento. Devemos é
planear, que é aquilo que se pede há bastante tempo, e que a Câmara pegue nos planos
que se fazem em 6 meses e prepare-os num ano. Eu não peço mais. O que se consegue
fazer, de boca, em 6 meses, que a Câmara faça num ano, que isso eu gostava também
que o senhor Presidente explicasse, como é que há deliberação da revisão do plano para
os desfasamentos existentes nessa zona sul, em 2008, e hoje é que estamos a discutir que
há uma necessidade urgente de fazer esta alteração, num lugar verde, penso eu.
Embora, também legitimamente, diga que devemos solucionar o problema, porque
andamos a retardar as soluções. Agora, vai outra pessoa que vai construir noutro lado,
quer fazer mais 3 andares para rentabilizar o seu negócio, como é que é? Vamos
também dizer: Sim senhora, altera-se o plano. É legítimo, porque, amanhã, ou por
exemplo, temos a questão da orla costeira, houve uma altura que era a uns
determinados metros do mar, agora aumentaram. É legítimo isso tudo. Agora, será que
isso deve ser feito sempre em cima do joelho? Não concordo e gostaria de saber porque
é que, desde 2008 até agora, a tal revisão de seis meses não foi feita.»

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU):
Fez a seguinte intervenção:
«Nós, neste ponto, corremos também aqui sérios riscos de sermos incoerentes,

às vezes. Por um lado, somos todos facilitadores dos empreendedores e, depois, quando
se trata de uma questão que é uma questão de empreendedorismo, exigimos mundos e
fundos para a clarificar. Eu julgo que nós, e isto obviamente dentro da legitimidade que
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existe, e eu não estou a por aqui em causa a legitimidade das questões que foram
levantadas, mas, obviamente, que, para mim, há coisas que são absolutamente
fundamentais de equacionar aqui.

«Qualquer empreendedor pode colocar uma situação destas relativamente ao
plano de urbanização, como este colocou, e este colocou legitimamente, foi objecto de
uma decisão unânime da autarquia. Eu penso que isto foi objecto, digamos, de uma
deliberação unânime da autarquia, o que, obviamente, prova, eu parto do princípio que
a autarquia quando tem este tipo de eleições, sobre estas matérias importantes, o faz
também em consciência, quer dizer que ponderou bem esta situação. E toda a gente
sabe esta situação, é que se fosse uma situação desconhecida, ainda por cima esta
situação está identificada, ou seja, não se pode aqui dizer que há aqui uma decisão que,
por interpostos caminhos, vai ter uma certa, não, a gente sabe quem é, enfim, qual é o
empreendimento, sabemos qual é a pessoa, sabemos tudo. Toda a gente sabe também, e
não é preciso ser empresário, que aquela estrutura, para ser rentável, não pode
continuar com aquela dimensão, também não é preciso tirar nem ser especialista em
economia.

«O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o que está aqui em
causa é exactamente o termos ou não informação suficiente. Eu, neste momento, por
exemplo, relativamente a esta matéria, considero que tenho informação suficiente para
poder decidir em consciência. É óbvio que não poderia deixar de chamar a atenção para
o facto de podermos, muitas vezes, com estas indecisões, também pormos em causa o
empreendedorismo e acho que temos de ser coerentes, às vezes, com o nosso discurso,
sempre para os dois lados, e nem sempre somos, e eu contra mim falo, às vezes, se
calhar, também. Mas, acho que, neste caso, as coisas para mim são muito claras.»

Cristina Leitão (PSD):
Fez a seguinte intervenção:
«Eu quero apenas esclarecer a intervenção do Carlos Santana, que, se calhar, ele

não explicou bem. Mas, a verdade é esta: Nós não estamos contra que se resolva esta
situação e que se resolva isto, porque nós até sabemos o que aconteceu em tribunal e o
problema que o empreendimento tem. Agora, nós não podemos é deixar de discutir
aqui os assuntos, porque é aqui o espaço em que o devemos fazer. Discutir os assuntos
de uma forma mais geral e, portanto, se estamos aqui a trabalhar uma situação de uma
alteração de um empreendimento que aconteceu agora, antes ou depois não interessa,
também temos de estar disponíveis para discutir o porquê, porque é que não se fez a
revisão deste plano, que nós sabemos que é um dos planos que temos em vigor, mas
que não é possível ser aplicado. Ele tem desfasamentos do ponto de vista técnico, se
uma outra pessoa quiser fazer um empreendimento naquele local tem muitas
dificuldades porque, tecnicamente, o plano tem esses tais desfasamentos. Portanto,
aquilo acaba por ser quase que para se cumprir uma regra não se cumpre a outra, e a
Câmara conhece os problemas, tanto que deliberou a tal revisão de 2008. Portanto, eu
acho que aqui é o momento, sim senhora, podemos fazer essa adaptação, mas atenção
que é necessário mesmo tratar o assunto de fundo, porque senão aí estamos a ser
injustos, porque esta situação vai realmente ver a situação resolvida, mas todos os
outros que podem vir a investir ali não.»
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Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez a seguinte intervenção:
«Nós estamos aqui perante uma situação, que é uma situação objectiva, ou seja,

estamos perante uma situação que é uma realidade empresarial existente, e estamos
perante uma situação de que um instrumento de ordenamento do território não
corresponde aquilo que são as questões de hoje. Temos de encontrar soluções com
promotores, e penso que a Cristina também sabe a forma como temos trabalhado em
diálogo com promotores, não do ponto de vista de empreendimentos turísticos, como
este caso, porque não há nenhuma manifestação de interesse, e isso que fique claro,
porque se tivéssemos neste momento perante uma existente manifestação de interesse
de algum empreendimento turístico com esta finalidade, a questão teria esse cuidado de
equidade. Por isso, objectivamente, há esta manifestação de interesse, é bom, é quase
em contra ciclo, que haja este investimento. Objectivamente, também, aquilo que
constatámos é essa alteração ou revisão do plano, ela não foi feita, já falámos das razões,
várias vezes, desde as questões associadas às questões da cartografia e também aos
meios financeiros que qualquer plano exige, portanto, aquilo que para as Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2012 vai ser uma matéria, que nós próprios iremos
trazer. Por isso, considero que não estamos a violar nenhum princípio de equidade e,
com oportunidade e em contra ciclo, estamos a viabilizar a concretização de um
investimento que é bem-vindo.»

Submetida a proposta a votação, de braço no ar, a Assembleia deliberou, por
maioria, com vinte votos a favor, um voto contra, do senhor Tiago Gonçalves (PS), e
duas abstenções, das senhoras Anabela Dias (PS) e Natália Rocha (PS), aprovar a
proposta da Câmara Municipal de alteração por adaptação do Plano de Urbanização da
Zona Sul. (M-Doc3)

O senhor Tiago Gonçalves apresentou a seguinte declaração de voto:
«DECLARAÇÃO DE VOTO
Assunto: Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração

por adaptação do Plano de Urbanização da Zona Sul
Subscritor: Deputado Tiago Gonçalves (PS)
Acerca do presente assunto, entendi, votar contra a proposta submetida pela

Câmara Municipal, tendo por base os seguintes fundamentos:
1. O conteúdo da informação da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento

e Controlo, datada de 22 de Julho de 2011 e remetida aos deputados municipais não era
suficientemente esclarecedora quanto à percentagem que a ampliação do
empreendimento em causa ocuparia face ao acréscimo permitido de 3% aos volumes de
construção do Plano de Urbanização da Zona Sul;

2. O valor percentual que a ampliação em causa apenas foi esclarecido pela
equipa técnica municipal no decurso da discussão deste ponto da ordem de trabalhos;

3. Não foi presente aos deputados municipais uma análise, nem facultado o
acesso integral de informação sobre o impacto global desta alteração no Plano de
Urbanização da Zona Sul, tendo sido tão-somente presente um mapa da zona onde o
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empreendimento se situa.
Assim, considerando, ainda os seguintes argumentos:
1. Estas decisões devem estar intimamente ligadas a critérios de equidade,

transparência e ponderação acima de qualquer dúvida ou suspeita, dado tratar-se de
matéria sensível e de impacto urbanístico considerável;

2. A matéria e o pedido em causa não é abstracto nem geral, pelo contrário, é
bastante pessoal e absolutamente concreto;

3. Que à semelhança do que tem sido habitual, a Mesa da Assembleia
Municipal não tem um critério exigente de informação face aos serviços a fim de
proporcionar decisões conscientes com um juízo prévio das mesmas, dado que, não
deve ser minutos antes do momento da votação que os decisores devem tomar
conhecimento de pormenores essenciais como é a percentagem que esta ampliação
ocuparia do acréscimo máximo até 3% de área de construção inicialmente prevista em
planos de urbanização;

Entendi então, de forma consciente, que apesar:
1. De ser favorável ao princípio de encontrar as melhores soluções para

garantir a criação de mais-valias e de riqueza, o que era o caso;
2. De reconhecer a importância do empreendimento em causa para o

turismo, emprego e para a economia local;
Deveria votar contra, a única forma que legalmente tenho de salvaguardar uma

posição de falta de consciência sobre os efeitos e causas de determinada votação, sendo
também, de realçar, que desconheço e não identificaria em qualquer contacto ocasional
o requerente desta pretensão, pelo que, nada me move contra o mesmo nem contra os
investimentos ou acções empresariais que promove, e ainda bem, dado que, no meu
entendimento pessoal, a decisão política na esfera pública deve abstrair-se desse tipo de
conhecimentos pessoais ou de outro tipo de motivações.

Paços do Município de Peniche, 30 de Setembro de 2011.
O DEPUTADO MUNICIPAL DO PS, Tiago Gonçalves» [sic]

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ACTA :

Para efeitos de execução imediata, a Assembleia deliberou aprovar a minuta da
presente acta, por unanimidade, nos termos do número três do artigo nonagésimo
segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de
Setembro.

ENCERRAMENTO :

Sendo duas horas do dia um de Outubro, o senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta, observando o artigo 63.º do Regimento da Assembleia Municipal de
Peniche, aprovado em 25 de Junho de 2010, que estipula que a acta de cada reunião ou
sessão contenha as intervenções de cada membro da Assembleia Municipal, que
eu, Josselène Nunes Teodoro Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,
subscrevo e com ele assino.


