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AACCTTAA  NN..ºº   11//22001100  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  F E V E R E I R O  D A  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  1 9  

D E  F E V E R E I R O  D E  2 0 1 0 :  
 
Aos dezanove dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, 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, Américo de Araújo 
Gonçalves, e Carlos Alberto Lourenço de Almeida, respectivamente Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista 
Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Raul Fernando Conceição Santos, Floriano 
Serrano Sabino, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Pedro 
Manuel Tavares Varão, José António Bombas Amador, Mariana da Conceição Santos 
Rocha, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória Félix Martins Brás, 
Licínio Pereira, Carlos Manuel Alves Santana, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 
Cristina Maria Luís Leitão, José António Leitão da Silva, Ademar Vala Marques, Paulo 
Jorge Amaro Balau, Rui Pedro Maia dos Santos, Anabela Correia Dias, Tiago Jorge 
Carvalho Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes e Natália Susana Colaço Rocha, reuniu a 
Assembleia Municipal de Peniche com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de “antes da ordem do dia” 

 
2.º - Período da ordem do dia: 

1. Apreciação e votação da deliberação da Câmara Municipal que 
aprovou a adjudicação da contracção de empréstimo a longo prazo para construção do 
“Centro de Alto Rendimento de Surf”; 

2. Apreciação e votação da deliberação que aprovou a 1.ª Revisão ao 
Orçamento e ao PPI para 2010; 

3. Apreciação e votação da deliberação camarária de 29 de Dezembro de 
2009, relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de terreno, localizadas 
no Sítio do Convento; 

4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 26 de Janeiro de 
2010, relativa à desafectação do domínio público de duas parcelas de terreno, 
localizadas no Sítio do Convento; 
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5. Apreciação e aprovação das alterações ao Regimento da Assembleia 
Municipal. 

 
3.º - Período de intervenção do público. 

 
Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador e os Vereadores Senhores Maria 
Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge 
Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 
Domingos. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia Municipal dos 

seguintes pedidos de suspensão de mandato, por motivos de ordem profissional: 
- Da Senhora Anna Clara Leal Rodrigues, para o dia de hoje;  
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, para o dia de hoje. 
 
A Assembleia concedeu, por unanimidade, as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguiam das respectivas 
listas da CDU, o Senhor Licínio Pereira e do PSD, o Senhor Rui Pedro Maia dos Santos, 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião.   

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 
Neste período usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Propôs que, por só hoje ter recebido a proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal da comissão constituída para o efeito e por não haver condições para tal 
documento ser discutido e votado, o ponto n.º 5 da ordem de trabalhos fosse retirado. 

 
A Assembleia deliberou, por unanimidade, retirar o referido ponto da ordem de 

trabalhos. 
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a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foi presente a acta n.º 10/2009, da sessão realizada em 28 de Dezembro de 2009, 
tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto ter sido previamente 
distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal. 

 
Posta à discussão, intervieram os Senhores adiante identificados: 
 
Ademar Marques: 
Disse que tinha enviado alterações à acta para complemento das suas 

intervenções, assim como rectificação à declaração de voto apresentado pelo PSD. 
 
Cristina Leitão: 
Disse que também tinha enviado alterações à acta para complemento das suas 

intervenções. 
 
António Salvador: 
Solicitou que a sua intervenção sobre o campo de jogos do GDA deveria ser 

mais pormenorizada, assim como a resposta do Presidente da Câmara dada sobre este 
assunto. 

 
Paulo Balau: 
Disse que a questão colocada por si ao Vereador Jorge Abrantes não tinha sido 

devidamente transcrita, sobre o recebimento da tarifa de recolha de lixo. Especificou 
que tinha questionado, por a Câmara não pagar à Resioeste e receber o valor cobrado da 
tarifa do lixo pelos SMAS, se iria devolver essa tarifa aos munícipes.  

 
Tiago Gonçalves: 
Disse que na sua intervenção constante no primeiro parágrafo da página 160 se 

tinha referido à Rua 25 de Abril e a Baleal Sol Village. 
 
Presidente da Mesa: 
Disse que todas as alterações solicitadas iriam ser introduzidas e de seguida pôs 

a acta em questão à aprovação, com as referidas alterações. 
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Submetida à votação, foi a citada acta aprovada por unanimidade. 
 
b) EXPEDIENTE 

 
O Senhor 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: 

 
1 - Circular n.º 153/2009, datada de 27 de Novembro de 2009, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo o cartão de delegado ao XVIII 
Congresso daquela Associação. 

2 - Ofício n.º GAB.0343.09, datado de 18 de Dezembro de 2009, do Governador 
Civil de Leiria, apresentando cumprimentos e dando conhecimento da continuidade de 
funções como Governador Civil. 

3 - Ofício n.º AM/S-47/2009, datado de 30 de Dezembro de 2009, da Assembleia 
Municipal de Vila do Conde, remetendo proposta de recomendação ao Governo para 
que adopte as diligências necessárias à convocação de um referendo para a instituição 
da Regionalização. 

4 - Carta, datada de 13 de Janeiro de 2010, dos Deputados do Partido Comunista 
Português ao Parlamento Europeu, remetendo, para conhecimento, pergunta escrita 
apresentada à Comissão das Comunidades Europeias sobre “Apoio à recuperação das 
áreas afectadas pelo mau tempo em Portugal”. 

5 - Ofício com a ref.ª 2010/61, datado de 14 de Janeiro de 2010, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste – OesteCIM, remetendo, para conhecimento, as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2010 daquela Comunidade Intermunicipal. 

6 - Carta n.º 160, datada de 29 de Janeiro de 2010, do Agrupamento de Escolas 
de Atouguia da Baleia, remetendo convite ao Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal para estar presente na cerimónia de entrega do prémio “Guilherme de 
Corni”, que terá lugar no dia 12 de Fevereiro. 

7 - Carta, datada de 4 de Fevereiro de 2010, do Senhor José Maria Henriques da 
Silva, remetendo cópias de cartas endereçadas aos SMAS e Presidente da Câmaras 
relativas a anomalias verificadas na sua habitação provocadas alegadamente por 
trabalhos efectuados por aqueles serviços na via pública. 

8 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 
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a) Da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, para o III 
Congresso Internacional de Turismo Leiria e Oeste, subordinado ao tema “A Imagem e 
a Sustentabilidade dos Destinos Turísticos”. 

b) Da Associação de Desporto Amador de Peniche, para um Jantar de Natal, 
que terá lugar no dia 7 de Dezembro de 2009. 

9 - Exemplar n.º 186 – Dezembro 2009, do Boletim da ANMP 
10 - Exemplar n.º 187 – Janeiro 2010, do Boletim da ANMP 
11 - Exemplar n.º 210 – Janeiro 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
12 - Exemplar n.º 211 – Fevereiro 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
13 - Exemplar n.º 26 – Dezembro 2009, do boletim “Região de Lisboa e Vale do 

Tejo”. 
14 - Exemplar n.º 16 – Janeiro de 2010, do Boletim Informativo do Instituto de 

Habitação e da Reabilitação Urbana. 
15 - Exemplar n.º 94 - Dezembro de 2009, do Jornal do STAL 
16 - Exemplar do mês de Dezembro de 2009, do jornal “Voz das Misericórdias”. 
 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

O Senhor Presidente da mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto da alínea c) do nº1 do artigo 53º 
da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 

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

 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do assunto em epígrafe, o 

Grupo da CDU apresentou a seguinte manifestação de solidariedade, que foi assumida, 
por unanimidade, como da Assembleia Municipal:  

 
“Manifestação de Solidariedade: 
Neste momento particularmente difícil os membros da Assembleia Municipal 
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de Peniche querem expressar a sua solidariedade para com as famílias dos pescadores 
desaparecidos durante a noite de ontem ao largo de Peniche, vítimas de naufrágio 
enquanto exerciam a sua actividade no mar”. 
 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA 

 
e-1) Situação Financeira 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos elementos da Assembleia Municipal um memorando sobre o assunto. 

 
Usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 
Senhor Ademar Vala: 
Agradeceu ao Senhor Vereador Jorge Abrantes o envio do mapa da capacidade 

de endividamento municipal.  
Manifestou a sua preocupação pela real situação financeira municipal, dizendo 

que continuava a ocultar dívidas aos fornecedores e aos SMAS. Acrescentou que tinha 
havido um acréscimo de dívidas, no valor de 32.000,00 euros, desde a última sessão até 
21 de Janeiro do corrente ano, sem contar com a dívida aos SMAS. 

Perguntou se havia mais dívidas que não estavam consideradas no mapa de 
endividamento e porque não constava a dívida aos SMAS. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Agradeceu os comentários do Senhor Ademar Vala e congratulou-se pelo facto 

de, passados 4 anos da introdução da informação financeira nas sessões da Assembleia 
Municipal, haver um elemento que analisou essa informação. 

Disse que na última sessão tinha feito referência à situação da dívida aos SMAS 
em 2009, assim como um historial dessa dívida em mandatos anteriores. Referiu que as 
facturas existiam, só que não estavam ainda lançadas. 

Disse, por último, que iria fazer um quadro com a totalidade da dívida aos 
SMAS até à actualidade e que iria enviar por e-mail a todos os elementos da 
Assembleia. 

 
Senhor José Leitão: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 19.02.2010  *  Livro 20 * Fl. 7 

Disse que a situação financeira era enviada à Assembleia, em cumprimento do 
legalmente estipulado, o que era de louvar. Acrescentou que a dívida se referia até 21 
de Janeiro, quando se devia de referir até ao fim daquele mês e que todas as contas de 
fornecedores estavam a zero no mês de Janeiro, à excepção da rubrica Outros, que 
apresentava o valor de 8.332,75 euros. 

Frisou que não podia haver justificação para, passados quase 2 meses do 
encerramento do anterior exercício, não haver facturas lançadas dos SMAS desde 
Janeiro de 2009, situação que considerava inadmissível.  

Disse que a lei mandava que a Assembleia Municipal analisasse a situação 
financeira da Câmara, como órgão fiscalizador, e que não podia aceitar a situação 
financeira apresentada pela Câmara, por não corresponder à realidade, devido à 
ausência de um considerável conjunto de valores. 

Disse também que o PSD não podia aceitar aquelas contas, tanto mais que 
dentro de pouco tempo, naquela sessão iriam votar um empréstimo, baseado numa 
situação financeira que era falsa.  

Solicitou que a Câmara enviasse a todos os membros da Assembleia Municipal 
uma situação financeira real, com a totalidade da dívida aos SMAS.  

 
Senhor Vítor Marques: 
Perguntou se o valor de 1.059.000,00 euros era reportado a 31 de Dezembro e se 

era a totalidade da dívida aos SMAS. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Confirmou o valor anteriormente apontado e comunicou que a informação 

financeira se reportava a 21 de Janeiro por a ideia inicial era de fazer esta sessão logo no 
início de Fevereiro. Acrescentou que se tinha mandado actualizar a informação, mas 
que só tinha ficado pronta na passada 4.ª feira e como não cumpria o prazo de 5 dias 
não se tinha enviado.   

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Assumiu o lapso da informação financeira ser reportada a 21 de Janeiro e disse 

que iria ser enviada informação mais actualizada. 
 
Senhor Carlos Santana: 
Disse que tinha ouvido o esforço para tentar justificar o lapso temporal da 
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informação financeira e perguntou porque é que os serviços levavam um ano para 
lançar os documentos dos SMAS e o que é que estava ali encapotado. Voltou a 
perguntar porque é que durante um ano não se tinha lançado qualquer documento dos 
SMAS. 

 
Senhor Tiago Gonçalves:  
Disse que a informação financeira apresentada na sessão de 28 de Dezembro era 

reportada a 30 de Novembro e que o registo da facturação dos SMAS já estava em falta. 
Acrescentou que se os serviços já tinham actualizado a informação financeira a 30 de 
Janeiro e como a sala possuía internet, essa informação podia ser desde já 
disponibilizada aos elementos da Assembleia. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que iria enviar a referida informação de imediato. 
 
e-2) Outros 
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores adiante identificados: 
 
Senhor Américo Gonçalves:  
Referiu-se ao placard de publicidade do PSD colocado junto da Escola 

Secundária, que a Câmara tinha retirado na altura das eleições, deixando no entanto os 
suportes. Solicitou que esses suportes fossem retirados. 

 
Senhor José António Amador: 
Solicitou informação sobre o que estava a ser feito na Fortaleza da Consolação. 
Perguntou qual a razão da obra do Fosso da Muralha ainda não ter arrancado, 

uma vez que o seu início estava previsto para o fim do ano passado. 
Comunicou que o prédio da antiga sede do GDP ameaçava ruir. 
 
Senhor José Leitão: 
Desejou felicidades no desempenho à nova direcção da ESTTM, presidida pela 

Doutora Teresa Mouga e manifestou a disponibilidade de colaboração da Assembleia. 
Evidenciou o trabalho desenvolvido pelo anterior director, Doutor Júlio Coelho. 
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Perguntou se já havia sido feito o contacto como CHON, para realizar uma 
sessão temática sobre a saúde. 

 
Senhor Presidente da Mesa: 
Disse que o contacto com o CHON já havia sido feito, dando a conhecer o 

resultado obtido. 
 
Senhor José Leitão: 
Disse que a obra de construção da nova Biblioteca Municipal estava parada há 5 

anos e perguntou qual era o ponto de situação.  
Perguntou também o que é que se passava com a nova tabela de taxas, cujo 

prazo de aprovação, que terminava em 2009/12/31, tinha sido prorrogado por mais 45 
dias. Recomendou que este assunto não viesse à Assembleia mesmo em cima do prazo, 
para não se tornar uma decisão debaixo de pressão e diminuir a capacidade de actuação 
deste órgão.  

 
Senhora Cristina Leitão: 
Disse que os Vereadores do PSD tinham questionado o andamento dos Planos 

de Pormenor e dos Planos de Urbanização e a informação que tinham obtido era igual à 
informação dada há dois anos e meio. Acrescentou que tinha sido nos mandatos do PSD 
que se tinham aprovado instrumentos de planeamento, nomeadamente o plano director 
municipal e o plano de urbanização da zona sul. 

Frisou que o pior que podia acontecer ao Município de Peniche era a falta de 
planos de ordenamento do território, referindo os malefícios dessa falta. 

Por último, perguntou qual era o ponto de situação dos diversos planos de 
urbanização, cuja elaboração estava em curso. 

 
Senhor Paulo Balau: 
Demonstrou a sua indignação em relação à resposta dada pelos elementos da 

Câmara sobre o atraso no registo de facturas na contabilidade, essencialmente das 
facturas dos SMAS, dizendo que não era resposta que se desse ao órgão fiscalizador, 
facto que considerava um desrespeito.  

Congratulou-se por a Câmara ter aderido ao programa Fruta nas Escolas, mas 
sentia-se indignado por se aproveitar a iniciativa para fazer campanha política junto das 
crianças das escolas. Disse que não admitia que fossem à escola do seu filho de 8 anos e 
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que fosse dito que era a CDU que estava a dar a fruta, situação que reputava de 
inadmissível. Acrescentou que quem dava a educação ao seu filho era ele, que era 
complementada pela Escola e que era inadmissível que um elemento ligado à CDU 
referisse às crianças que era aquela força política que estava a dar fruta. 

Sobre o algar de Santana, disse que o Vereador Jorge Abrantes tinha afirmado 
que não representava perigo para a população e perguntou se a situação já estava 
solucionada. 

Disse também que queria saber o ponto de situação do projecto do Filtro da 
Papôa e o consumo de água com a rega do Parque Urbano. 

Referiu ainda a necessidade da construção urgente de sanitários públicos no 
Parque Urbano. 

 
Senhor Presidente da Mesa: 
Disse que sinceramente não acreditava que alguém fosse a uma escola para 

dizer que era uma força política que estava a dar fruta. 
 
Senhor Floriano Sabino: 
Disse que o Conselho de Administração dos SMAS tinha sido nomeado 

provisoriamente, por uma questão de solidariedade para com a dificuldade das Juntas 
de Freguesia de Conceição e São Pedro de constituírem os seus Executivos e perguntou 
ao Presidente da Câmara se a nomeação provisória do referido Conselho de 
Administração seria resolvida, uma vez que os Executivos mencionados já estavam 
constituídos.  

 
Senhor Américo Gonçalves: 
Disse que não tinha compreendido a intervenção do Senhor José Leitão em 

relação à nova Direcção da ESTTM, uma vez que havia mais 4 Escolas que tinham 
novas Direcções. Acrescentou que talvez tivesse feito tal referência por o antigo 
Presidente da Direcção da ESTTM ter sido um ex-elemento desta Assembleia, do Grupo 
do PSD. 

 
Senhor Tiago Gonçalves: 
Afirmou que não podia deixar passar parte do conteúdo da entrevista 

publicada na edição de 4 de Fevereiro do Jornal de Leiria, onde constava a afirmação de 
que uma razão para votarem na força política do entrevistado era por não estarem 
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ligados a qualquer negócio. 
Disse que não era a primeira vez que eram utilizadas insinuações, sem que 

fossem concretizadas e que ficava mal fazer-se este tipo de afirmações. 
Perguntou se a Câmara tinha intenção de honrar o compromisso assumido para 

com o GDA, de financiar a totalidade da obra de colocação de um relvado sintético no 
campo de jogos daquele clube. 

Sobre o piso da entrada de Casal da Vala a Lugar da Estrada, salientou a 
necessidade de ser corrigido, pois colocava em perigo os utilizadores. 

Disse que era vergonhosa aquela situação ainda não estar resolvida. 
Em relação ao Conselho de Administração dos SMAS, disse que da parte do 

Grupo do PS o assunto estava encerrado e que não participaria no negócio. Concluiu 
dizendo que o citado Conselho de Administração já estava nomeado e que assim devia 
ficar. 

 
Senhor Henrique Bertino:  
Relativamente às afirmações do Senhor Paulo Balau e à forma como se dirigiu à 

Assembleia Municipal, disse que tinha feito insinuações contra a CDU e que as devia 
concretizar, nomeando os elementos da CDU que tiveram a actuação por ele focada. 

Solicitou ao PSD que indicasse quais tinham sido os seus candidatos que 
tinham andado a distribuir bacalhau nos bairros sociais, nas últimas eleições. 

Disse que a CDU tinha muitos elementos e que era preciso dizer os nomes para 
se poder averiguar se era verdade ou não o afirmado pelo Senhor Paulo Balau. 

Sobre o negócio apontado pelo Senhor Tiago Gonçalves, referiu as negociações 
ocorridas no anterior mandato e as negociações efectuadas em relação às Juntas de 
Freguesia da Conceição e de São Pedro, bem como a forma como a Câmara tinha 
manifestado a sua solidariedade para com os membros eleitos das referidas Juntas. 
Frisou que, para negociatas como as que quiseram fazer no início do actual mandato, 
não contariam nunca mais com ele.  

Perguntou qual tinha sido a resposta do Hospital em relação ao pedido de 
realização de uma sessão temática e qual era o ponto de situação da candidatura ao 
programa Prohabita. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que o Senhor Paulo Balau não tinha utilizado os termos mais correctos e 

que as suas afirmações continham um conjunto de insinuações que certamente eram 
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influenciadas pelo ambiente político do País, mas que em Peniche se tinha de manter a 
serenidade. Acrescentou que deveria indicar quem da CDU tinha proferido as 
afirmações, senão teria de apresentar um pedido de desculpas. Acrescentou que o 
Senhor Paulo Balau tinha o direito de se manifestar, mas de forma clara e não com 
insinuações.  

Salientou que tinha muito orgulho em pertencer ao Executivo que tinha 
iniciado o programa da Fruta Escolar. 

Informou que tinha falado com o Presidente do Conselho de Administração do 
CHON, no sentido de realização de uma sessão temática sobre a saúde no Município de 
Peniche e que tinha mostrado disponibilidade para o efeito a 19 de Março. 

Disse que o processo de erosão costeira do Forte de Nossa Senhora da 
Consolação já vinha de há muito tempo, que culminou com a derrocada da parte poente 
sul. Comunicou que tinham sido tomadas as medidas de segurança necessárias e que 
tinha entrado em contacto com o INAG e a ARH Tejo que vieram logo na sexta-feira à 
tarde inteirar-se da situação e mandaram um relatório circunstanciado ao Ministério do 
Ambiente. 

Historiou a situação de erosão progressiva e fez um ponto de situação, em 
termos de segurança, do referido Forte, assim como enumerou as intervenções 
previstas. 

Relatou a evolução do processo da obra de conservação do Fosso das Muralhas 
desde a sua adjudicação, referindo que a consignação só seria feita após a obtenção de 
visto do Tribunal de Contas. Disse ainda que o processo concursal já estava 
ultrapassado e que só subsistiam esclarecimentos sobre questões financeiras. 

Referiu que a obra da Biblioteca não estava parada há 5 anos e que o projecto 
estava a ser ajustado às necessidades actuais. 

Disse também que a nova tabela de taxas estava a ser elaborada e que o prazo 
de aprovação ia até 30 de Abril. 

Disse que não concordava com Cristina Leitão quando dizia que os planos de 
urbanização estavam na mesma e referiu os avanços havidos, nomeadamente no PDM. 

Afirmou que a composição do Conselho de Administração dos SMAS tinha sido 
sempre uma questão política e que até este mandato era composto por um elemento de 
cada partido. Acrescentou que, nas reuniões com as forças políticas, elencaram-se as 
questões a tratar e que se desenvolveu um cenário completamente adulterado em 
relação a anteriores mandatos. Referiu que tinha colocado a questão à Câmara do 
Conselho de Administração assumir uma composição provisória até os processos de 
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instalação das Juntas de Freguesia da Conceição e de São Pedro estarem resolvidos, por 
uma questão de solidariedade política.   

Disse, por último, que após a instalação das Juntas referidas, convidaram as 
forças políticas a indicarem um elemento para o Conselho de Administração citado e 
que estas recusaram assumir essa responsabilidade. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período de intervenção do público usaram da palavra os munícipes adiante 

identificados: 
 
Senhor Raul Correia: 
Sobre o seu processo de construção de habitação, disse que tinha feito 

perguntas à Câmara, cujas respostas deveriam ser dadas em 10 dias, só as recebeu 43 
dias depois. Disse também que a Câmara tinha enviado a ficha técnica ao INCI, mas não 
tinha enviado os projectos. 

Perguntou se a Câmara tinha intenção de instaurar um processo de contra-
ordenação à promotora imobiliária.  

Disse que gostava que as pessoas soubessem o que se estava a passar, pois 
parecia que a Câmara não tratava toda a gente da mesma maneira. 

 
Senhor Luís Alves: 
Disse que quando alguém não pagava as facturas da água, a Câmara impunha o 

seu pagamento com coimas e juros e perguntou porque é que tinha um tratamento 
diferente em relação aos SMAS, uma vez que não pagava a água que lhe era fornecida e 
não pagava juros por isso, pondo em causa a sustentabilidade financeira dos SMAS. 

Disse também que no dia 22 de Março, Dia Mundial da Água, a Assembleia 
deveria encarar a hipótese de agendar uma sessão sobre os problemas da água. 

Referiu-se ainda à intervenção do Senhor Paulo Balau sobre a Fruta Escolar, 
dizendo que em sessão da Assembleia também já tinha visto apelos a voto em partidos.  

 
Senhor Presidente da Mesa:  
Lembrou que o público não podia interpelar directamente os elementos da 

Assembleia Municipal. 
Disse que o tema da água era interessante para uma sessão temática da 
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Assembleia. 
 
Senhor Henrique Bertino: 
Clarificou que a sustentabilidade financeira dos SMAS não estava posta em 

causa pela dívida da Câmara. Acrescentou que dava jeito político falar da dívida, mas 
que não era isso que punha em risco a sustentabilidade dos SMAS, mas sim a actuação 
dos últimos mandatos e os compromissos que foram assumidos. 

 
Senhor Presidente da Câmara:  
Disse que discordava em absoluto com o Senhor Raul Correia, quando dizia 

que a Câmara não tratava todas as pessoas de forma igual e que repudiava 
completamente essas palavras. Acrescentou que tinha respondido a todas as questões 
postas e que algumas respostas tinham de ter o conforto jurídico e por isso levavam 
mais algum tempo. 

Referiu os ofícios da Provedoria da Justiça enviados à Câmara, sobre os 
processos de Raul Correia e Francisco Alexandre, que diziam que tudo o que a Câmara 
podia ter feito, tinha feito. 

Informou o Senhor Luís Alves que dentro de algum tempo iria ser realizada 
uma sessão temática sobre o ciclo urbano da água e o modelo de gestão, imposto pelo 
PS e PSD, dentro das medidas nacionais para esta área.  

 
Senhor Vice-Presidente: 
Disse que o Senhor Luís Alves podia ficar descansado porque o que tinha sido 

dito pelo Senhor Paulo Balau era a mentira de 2010 e que jamais faria qualquer coisa 
dessas. 

Relatou o que se tinha passado no lançamento da iniciativa, que tinha sido 
acompanhado pelos professores dos Agrupamentos, dizendo que tinha tido muito 
cuidado com a forma como falava sobre esta iniciativa, que tinha sido uma referência 
para a DREL. 

Finalizou dizendo que não deixava de lamentar o que tinha sido ouvido e que 
se alguém fazia afirmações tão graves, deveria de apresentar provas da sua veracidade, 
sob o risco de passar por mentiroso.  

 
Senhor Paulo Balau:    
Disse que o Senhor Vice-Presidente lhe tinha chamado mentiroso e que toda a 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 19.02.2010  *  Livro 20 * Fl. 15 

gente tinha ouvido. Acrescentou que lhe estava a chamar mentiroso por ter relatado 
afirmações proferidas num local onde o Senhor Vice-Presidente não tinha estado 
presente. 

Afirmou que, para lhe chamar mentiroso, tinha de provar que estava a mentir, 
nomeadamente sobre o que se tinha passado na Escola do Filtro, em que as pessoas 
deram a fruta aos alunos e identificaram-se de forma política, com o intuito de ligar a 
iniciativa da Fruta Escolar à força politica que representavam.  

 
Senhor Presidente da Mesa: 
Fez um apelo à serenidade a todas as partes. Frisou que se alguém tinha feito o 

que o Senhor Paulo Balau afirmava, que então deveria ser identificado, uma vez que 
não se podia fazer afirmações com gravidade sem ir ao fundo da questão. 

Acrescentou que se poderia discordar das questões, mas a discussão teria de se 
situar num clima de serenidade e não cair numa situação de crispação.  

 
Senhor Henrique Bertino: 
Insistiu que o Senhor Paulo Balau dissesse quem tinha feito a afirmação. 
Disse que tinha estado numa Escola a ver a distribuição da fruta e que até um 

trabalhador que o estava a fazer era filiado no PS. 
Exigiu que o Senhor Paulo Balau identificasse quem tinha proferido as 

afirmações por ele denunciadas e que não se limitasse a fazer insinuações, ou então 
subscrevia a afirmação de que estava a mentir, feita pelo Senhor Vice-Presidente. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA - CONTINUAÇÃO:  

 
Passando novamente a Assembleia Municipal ao Período de Antes da Ordem 

do Dia, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Senhor José Leitão:  
Disse que quando tinha falado na obra da Biblioteca era porque via a obra 

parada há cinco anos. 
Disse também que era importante discutir a sustentabilidade dos SMAS, mas 

que, quanto à divida, também deveria de haver a preocupação em relação a outros 
fornecedores com dívidas superiores a um ano, que ascendiam a 750.000,00 Euros. 

Respondendo ao Senhor Américo Gonçalves, disse que neste mandato era a 
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primeira mudança de direcção de uma escola e que era normal de que se falasse disso. 
Acrescentou que não gostava que se considerasse o reconhecimento do trabalho do 
Professor Júlio Coelho só por ele ser do PSD. 

Convidou a Senhora Cristina Leitão a dar uma volta a Peniche para ver os 
mamarrachos, aconselhando-a a levar as actas da Câmara, para ver os mandatos em que 
tinham aprovado e quem tinha votado favoravelmente a sua construção. 

Dado que o CHON tinha proposto a data de 19 de Março para a realização 
temática para a saúde, solicitou que a mesma sessão se realizasse para além de 9 de 
Abril, devido à realização do acto eleitoral para a liderança do PSD. 

 
Senhor António Salvador: 
Congratulou-se com o recomeço das reuniões do Mapa de Obras, que tinha sido 

convocado para a próxima terça-feira. Referindo-se às afirmações do Presidente de 
Câmara sobre o Mapa de Obras, na última sessão, disse que não correspondiam à 
verdade, por tais reuniões não se realizarem desde Maio/Junho do ano passado. 

Disse que alguns elementos da Câmara se deslocaram à Igreja de São 
Bernardino e que gostaria de saber o que tinham lá ido fazer.  

Perguntou se a Câmara estava por dentro da situação do parque de jogos do 
GDA, uma vez que a Junta de Atouguia da Baleia, a Direcção do GDA e a população 
estavam preocupados com a situação. 

Perguntou também se a Câmara estava a trabalhar na localização do Centro 
Educativo de Atouguia da Baleia. 

Sobre a comemoração do Centenário da Implantação da República, perguntou 
se havia verba no orçamento da Câmara para transferir para as Juntas de Freguesia. 

 
Senhor João Gomes:  
Salientou o descaramento do Senhor Presidente da Câmara e da bancada da 

CDU, relativamente à nomeação do Conselho de Administração dos SMAS, ao dizerem 
que a oposição não queria assumir responsabilidades nos SMAS e que era um golpe 
político do PS e do PSD. 

Acrescentou que quem tinha feito um golpe político não tinha sido o PS e o 
PSD, mas sim a CDU e esse golpe político tinha um nome, chamava-se chantagem.  

Disse também que a CDU esperava que a oposição, com essa ameaça, cedesse 
com medo de perder os lugares no Conselho de Administração, mas a chantagem tinha 
corrido mal, porque a oposição não se tinha intimidado e a CDU tinha resolvido 
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nomear o Conselho de Administração dos SMAS. 
Disse ainda que a CDU tinha resolvido quebrar um princípio que sempre tinha 

havido desde o 25 de Abril, que era a direcção dos SMAS ser tripartida, principio que 
sempre tinha sido respeitado por todos os partidos e que a CDU, evidenciando o seu 
espírito democrático, tinha quebrado.  

 
Senhor Rui Maia dos Santos: 
Perguntou, se se montasse um negócio e fosse fornecedor da Câmara, qual seria 

o prazo máximo de pagamento que poderia esperar. Disse que gostaria de saber se 
existia alguma política de pagamentos ou se se pagava segundo os pedidos. 

Perguntou se estava alguma coisa prevista para a área envolvente do edifício da 
ex-sede do GDP. 

Disse por último que achava bem o Presidente da Câmara assumir a 
responsabilidade de ser o Presidente do Conselho de Administração dos SMAS e que 
esperava que tivesse uma boa actuação. 

 
Senhor Carlos Santana: 
Apelou aos elementos da CDU que se dignassem ver os sites das Câmaras de 

Bragança e de Mértola e que quando lessem o que estava lá escrito, estaria disponível 
para discutir e comentar o assunto do Conselho de Administração dos SMAS. Disse que 
admitia que se mantivesse a solidariedade com outros órgãos autárquicos, mas que 
chantagem era inadmissível e por isso se tinham ganho, que governassem. 

Afirmou que numa reunião tinha havido alguém que tinha dito que não queria 
o Senhor Luís Ganhão no Conselho de Administração dos SMAS e que por isso nem 
valia a pena discutir. Acrescentou que tal tinha sido dito pelo Vice-Presidente da 
Câmara, à frente de outros elementos políticos e que assim não era uma questão de 
solidariedade para com as Juntas de Freguesia, mas sim uma opção. 

Enalteceu o programa da entrega de fruta às crianças das escolas e disse que o 
preocupava os discursos que se faziam à volta disso. Frisou que se alguma coisa se 
desenvolvia era essencialmente pela miséria de Peniche e não se podia enaltecer isso 
pela pior razão.  

Sobre o placard colocado junto à Escola Secundária, disse que tinha sido dito ao 
Professor Américo que se iria contactar a empresa que o tinha colocado para o retirar.  

 
Senhor José Leitão: 
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Disse que a Câmara tinha apresentado os planos de promoção de 
acessibilidades, que lhe parecia um bom programa e que esperava que a Câmara tivesse 
uma situação financeira que permitisse levar a efeito esses planos, com qualidade.  

Disse também que a ciclovia Ferrel/Baleal punha em risco a segurança dos 
utentes, referindo os seus defeitos e dando exemplo de dois acidentes já ocorridos. 

 
Senhor Henrique Bertino:  
Em resposta ao Senhor João Gomes disse que cada um tinha o direito de 

defender aquilo em que acreditava.  
 Acrescentou se há quatro anos soubesse o que ia agora acontecer, não fazia o 

que tinha feito para as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e de Ferrel, uma vez 
que tinha partido do pressuposto de que o entendimento era para sempre. Frisou que a 
questão dos SMAS não era chantagem mas consequência do entendimento que vinha 
detrás. Disse, por último, que tinha partido do Presidente da Câmara a posição de 
solidariedade para com as equipas que estavam a ser propostas para as Juntas de 
Freguesia da Conceição e de São Pedro. 

 
Senhor José António Amador:   
Pediu que fosse feito o ponto de situação sobre a proposta de regulamento de 

venda ambulante.  
Quanto aos mamarrachos, disse que, segundo o que afirmavam, por a CDU não 

ter feito nada, o PS e o PSD tinham que dividir a responsabilidade da sua construção.  
 
Senhora Anabela Dias: 
Disse que em 9 de Fevereiro a Comissão Municipal de Trânsito tinha reunido e 

que tinha colocado uma questão mais abrangente, que era a abertura à circulação de 
veículos do Largo 5 de Outubro e Rua José Estevão e perguntou se tinha sido assumido 
algum compromisso com a ACISCP em relação a este assunto. 

 
Senhora Natália Rocha: 
Perguntou em que situação é que se encontrava a venda ambulante, uma vez 

que havia vários munícipes a quererem regularizar a sua situação.  
Sobre o Carnaval de Inverno, perguntou qual tinha sido o motivo do aumento 

do som. 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 19.02.2010  *  Livro 20 * Fl. 19 

Senhor Tiago Gonçalves:  
Disse que os SMAS não tinham qualquer tipo de ligação com as Juntas de 

Freguesia, uma vez que eram órgãos completamente diferentes. Acrescentou que os 
executivos das Juntas tinham de ser discutidos dentro do seu quadro legal próprio e 
não podiam ter como moeda de troca os SMAS. 

Disse ainda que se os compromissos relativos aos executivos das Juntas eram de 
ser monocolores, o dos SMAS era de ser tricolor. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que o que ficava para a história era o PS e o PSD terem-se recusado a 

integrarem o Conselho de Administração dos SMAS, no princípio do mandato. 
Explicou a situação de transitoriedade do Conselho de Administração dos primeiros 
meses e a formulação dos convites dirigidos ao PS e PSD para indicarem um elemento 
para integrar o Conselho de Administração em questão. 

Esclareceu ainda que o sentido do convite, partido do Presidente da Câmara, ao 
PSD, era para indicar o Vereador Francisco Salvador, por ter mais experiência 
autárquica. 

Comunicou que não tinha sido pela ausência das reuniões do Mapa de Obras, 
que a Câmara não tinha executado as obras necessárias nas Freguesias e informado as 
respectivas Juntas. Acrescentou que Peniche iria ter uma etapa do Campeonato do 
Mundo de Surf nos próximos dois anos e que as Juntas iriam ser chamadas para os 
trabalhos de preparação do evento. 

Informou que tinha tido uma reunião com a Paroquia de São Bernardino, para 
analisarem questões da conservação do piso e instalação eléctrica da Igreja de São 
Bernardino, tendo posteriormente se deslocado técnicos municipais aquela igreja para 
fazerem estimativa do custo da conservação. Disse também que quando tinha vindo cá 
o Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna lhe tinha perguntado pela 
situação da Igreja, ao que aquele membro do Governo tinha respondido que o assunto 
era da competência do Ministro da Justiçae da Igreja e que por isso tinha sido incluída 
no pacote de imobilizado para alienação. Disse ainda que ontem tinha sido informado 
que a competência era do Secretário de Estado da Justiça. 

Comunicou que os protocolos celebrados com o GDA eram para cumprir e que 
ainda não tinha havido solução para o aspecto do financiamento do piso sintético do 
campo de jogos, por ter havido uma mudança de director comercial da instituição 
bancária. 
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Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, comunicou que os serviços 
municipais estavam a identificar os proprietários dos terrenos abrangidos pela nova 
localização, já acertada com a Junta de Freguesia. 

Quanto à comemoração da Implantação da República, informou que haveria 
três conferências, uma ligada à memória, em Abril, outra ligada ao mar, em Maio e 
outra ligada à República, em Setembro. Acrescentou que havia uma exposição 
itinerante que tinham manifestado o interesse de se deslocar a Peniche e que poderia 
ver com os Presidentes das Juntas de Freguesia outras iniciativas que pudessem vir a 
ser realizadas. 

Recusou em absoluto as palavras de descaramento e chantagem ditas em 
relação à composição do Conselho de Administração dos SMAS. 

Disse também que a gestão das dívidas a fornecedores tem sido sempre muito 
acompanhada pelo Vereador Jorge Abrantes e com muito cuidado para acautelar os 
interesses dos fornecedores. 

Sobre construção do talude junto à sede da Caixa de Crédito Agrícola, disse que 
tinha reunido com um elemento daquela instituição bancária para encontrarem uma 
solução e que o assunto iria ser ultrapassado. 

Respondendo ao Senhor Carlos Santana, disse que tinha sido eleito para 
representar todos os munícipes de Peniche e que tinha seguido o método que fora 
implementado no seu primeiro mandato, em relação aos executivos das Juntas, que não 
tinha nada a ver com outras situações insinuadas. Sobre as observações feitas à fruta 
escolar disse que a Câmara, dentro do seu quadro de competências, fazia os possíveis 
para combater as assimetrias sociais, uma questão estrutural de Peniche que não 
poderia ser indexada somente a um mandato. 

Quanto à análise dos projectos, disse que um dos grandes problemas dos 
projectos era o grande deficit de qualidade que enfermavam.  

Afirmou que tinham sido colocadas questões pertinentes em relação ao plano 
de promoção de acessibilidades, documentos estratégicos que iria balisar outros 
documentos e futuras decisões, tendo também solicitado a participação de todos na 
discussão pública daqueles documentos. 

Informou que a proposta de regulamento da venda ambulante tinha sido 
avaliada na última reunião de Câmara, onde surgiram contributos que estavam a ser 
integrados na referida proposta. Fez um ponto de situação sobre o documento em 
questão, da autoria de uma comissão constituída para o efeito. 

Afirmou que não havia qualquer compromisso com a ACISCP em relação ao 
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trânsito no Largo 5 de Outubro e Rua José Estevão. Acrescentou que tinham sido 
equacionadas soluções que iriam ser avaliadas pela Comissão de Trânsito Municipal. 

 
Senhor Paulo Balau:  
Constatou que não tinham respondido às perguntas que tinha feito sobre o 

algar de Santana, o depósito do Fialho e o consumo de água do Parque Urbano.  
Acrescentou que não era só brilhar no que interessava, mas também tinham de 

responder às outras perguntas. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que todas as intervenções urgentes no algar de Santana tinham sido feitas, 

explicando as medidas já tomadas e a programação das intervenções previstas realizar.  
Comunicou que a obra do Filtro estava prevista nas GOP dos SMAS e que 

estava à espera da disponibilidade de financiamento. 
Disse também que o consumo de água no Parque Urbano estava associado à 

intensidade de pluviosidade, uma vez que havia dias que o consumo era zero e outros 
dias que poderia chegar aos 700 m3, situando-se a média em 200/300 m3 por dia. Deu 
uma informação sobre as negociações iniciadas com as Águas do Oeste para 
aproveitamento e utilização em regas das águas tratadas da ETAR de Atouguia da 
Baleia.  

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL QUE APROVOU A 

ADJUDICAÇÃO DA CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DO 

“CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
Perguntou se era verdade que o investimento total era de 1.308.000,00 € e 

porque razão é que a autarquia pedia um empréstimo de 702.000,00 €. 
Carlos Santana: 
Disse que a Câmara Municipal trazia à Assembleia Municipal a aprovação de 
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um empréstimo, explicado em um parágrafo ou dois e nem falava do custo da obra, do 
prazo de execução, como iria ser feito, não se sabendo rigorosamente nada e 
acrescentou que, como o PSD já tinha dito, não pactuaria com coisas apresentadas em 
cima do joelho. Referiu que considerava que não tinha condições para votar o ponto em 
análise e considerava a sua apresentação uma falta de respeito da Câmara para com a 
Assembleia. 

Disse, por último, que o PSD queria aprovar as coisas com responsabilidade, 
não tendo por isso reserva mental para votar este ponto. 

 
Tiago Gonçalves: 
Esclareceu que o Regimento dizia que nenhum membro poderia deixar de votar 

e que para isso teria de se ausentar da sala. 
 
Carlos Santana: 
Pediu que ficasse consignado em acta que o Grupo do PSD não estava na sala 

na altura da votação deste ponto. 
 
Henrique Bertino: 
Disse que queria ouvir a resposta à questão que Américo Gonçalves tinha 

colocado. 
 
José António Amador: 
Perguntou como é que este ponto tinha sido votado na reunião da Câmara 

Municipal. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que este empréstimo tinha sido aprovado por unanimidade na 

reunião de Câmara de 12 de Janeiro. 
Disse que não compreendia as dúvidas colocadas sobre a ausência de dados 

relativos à apreciação deste ponto da ordem de trabalhos pois o conjunto de 
documentos fornecidos a todos os membros da Assembleia Municipal permite observar 
qual o montante global de investimento, qual a sua programação financeira e quais as 
fontes de financiamento previstas. 

Informou também que o projecto do Centro de Alto Rendimento do Surf foi 
largamente apreciado ao longo dos últimos 2 anos e esclareceu ainda que o montante de 
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702.000,00 € corresponde ao limite do montante da Contrapartida Pública Nacional da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Peniche, necessária para executar o projecto. 

 
Américo Gonçalves: 
Disse que estava agora esclarecido, e que se os elementos distribuídos à 

Câmara, no início do procedimento de consulta às 6 instituições financeiras, tivessem 
sido remetidos à Assembleia, não teria sido necessários os esclarecimentos prestados. 

 
Presidente da Mesa: 
Concordou que viesse mais informação para a Assembleia sobre os pontos mais 

complexos, tal como o em análise. 
 
José Leitão: 
Lembrou que o Vereador Jorge Abrantes tinha transitado do anterior Executivo 

para o actual e por isso estava dentro dos assuntos. Acrescentou que havia elementos 
da Assembleia que estavam a ouvir falar do assunto pela primeira vez e que era normal 
pedirem mais esclarecimentos. 

 
Rui Maia Santos: 
Disse que continuava sem perceber a razão pelo qual se estava a contratar um 

empréstimo de um valor até 702.000,00 €. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
Esclareceu que a utilização do montante do empréstimo até aos 702.000,00 € 

seria de acordo com o desenvolvimento da obra, e que esse limite poderá não ser 
totalmente utilizado caso se melhorem as condições de apoio do QREN ao projecto. 

 
Henrique Bertino: 
Disse que o que os elementos da Assembleia queriam saber era o total do 

investimento, a comparticipação comunitária e a comparticipação municipal, em suma, 
queriam saber tudo sem fazerem o trabalho de casa. Salientou que o PSD tinha 
comunicado logo a sua posição quanto ao empréstimo sem que tivesse ouvido os 
esclarecimentos prestados. 

Vitor Marques: 
Disse que independentemente das explicações que tivessem sido dadas, não 
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seria normal que essas explicações permitissem que, em 5 minutos, se obtivessem dados 
para garantir uma decisão responsável. 

 
Tiago Gonçalves: 
Deixou uma nota de desagrado em relação à intervenção de Henrique Bertino, 

quando se dirigiu a elementos da Assembleia Municipal. Referiu que havia novos 
elementos que ainda não estavam dentro dos assuntos e que não aceitava aquele tipo de 
intervenções e comentários sobre as formas de trabalho dos Grupos partidários. 

 
Submetida à votação, foi a contracção do empréstimo a longo prazo para a obra 

de construção do “Centro de Alto Rendimento de Surf” aprovado por maioria, com 13 
votos a favor e 7 abstenções. 

 
Os elementos do grupo do PSD ausentaram-se da sala durante a votação deste ponto. 
 
José Leitão: 
Disse que não tinha votado a proposta de empréstimo em questão por 

considerar que a Câmara não tinha dado a informação necessária para poder votar em 
consciência. 

Acrescentou que toda a documentação que era enviada ao Grupo do PSD era 
trabalhada de forma séria para poder desempenhar o mandato para cujos elementos 
tinham sido eleitos. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO QUE APROVOU A 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 

AO PPI PARA 2010; 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do ponto 2.º da ordem de 

trabalhos, intervieram os Senhores adiante identificados. 
 
Tiago Gonçalves: 
Referiu-se ao texto justificativo do documento e, sendo aquele o motivo para 

atrasar o início da obra, perguntou quem iria assumir a responsabilidade política do 
atraso da obra. 

Carlos Santana: 
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Disse que a Câmara ainda não tinha aprovado o Orçamento para 2010, que 
tinha sido dito em Novembro que era apresentado em Dezembro, sendo a data da 
aprovação sucessivamente adiada e que se ia aprovar uma revisão ao Orçamento que 
ainda não tinha sido aprovado. Acrescentou que a desculpa da tomada de posse já não 
surtia efeito. 

Salientou que não conseguia compreender a aprovação de uma revisão a um 
orçamento que ainda não se sabia se ia ser aprovado. 

Salientou à Câmara para trazer as coisas bem fundamentadas e não em cima do 
joelho, para se ter elementos que permitam decidir com responsabilidade. 

 
Presidente da Câmara: 
Disse que o trabalho apresentado não era elaborado em cima do joelho e 

resultava de um grande envolvimento dos técnicos municipais. Acrescentou que a 
revisão orçamental em análise estava explicada na nota justificativa. 

Explicou que o processo de concurso desta obra teve de ser repetido por o preço 
base do primeiro concurso ter sido muito baixo. 

Disse também que o contrato com o Programa Operacional de Valorização 
Territorial só tinha sido assinado em Novembro passado, factos que provocaram algum 
atraso na execução da obra. 

Disse, por último, que tinha expectativa de elaborar as GOP`S para 2010 mais 
cedo, mas que o grau de exigência do tratamento dos elementos provocou algum atraso, 
mas estando no entanto dentro do prazo legal para aprovação. 

 
Submetida à votação, foi a 1.ª revisão ao orçamento e ao PPI para 2010 

aprovada por maioria, com 13 votos a favor e 14 abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, 
RELATIVA À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE TRÊS PARCELAS DE TERRENO, 
LOCALIZADAS NO SITIO DO CONVENTO. 

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, foram 

presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação de terrenos 
do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos termos da 
alínea b do n.º 4 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro: 

1) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 556,00 m2, sita no 
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sítio do Convento, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte e do sul 
com caminho público, do nascente com Conventopen - Imobiliária e Construção, L.da e 
do poente com Luís Alberto Matos Almeida e Imoal – Fundo Especial de Investimento 
Imobiliário Fechado. 

2) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 749,00 m2, sita no 
sítio do Convento, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte, nascente e 
poente com caminho público e do sul com Conventopen - Imobiliária e Construção, L.da. 

3) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 980,00 m2, sita no 
sítio do Convento, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte e poente 
com caminho público, do sul com Conventopen - Imobiliária e Construção, L.da e do 
nascente com Rua General Humberto Delgado. 

 
Colocadas à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, foram as propostas apresentadas aprovadas por 

unanimidade.  
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2010, RELATIVA 

À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO, LOCALIZADAS NO 

SITIO DO CONVENTO. 
  

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, foram 
presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação de terrenos 
do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos termos da 
alínea b do n.º 4 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro:  

1) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 1085,00 m2, sita no 
sítio do Convento, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte com 
arruamento e Imoal – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, do sul com 
Imoal – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, nascente com Município 
de Peniche e do poente com arruamento.  

2) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 74,00 m2, sita no 
sítio do Convento, freguesia de Ajuda, em Peniche, e que confronta do norte, sul e 
nascente com arruamento, e do poente com Imoal – Fundo Especial de Investimento 
Imobiliário Fechado.  

Colocadas à discussão, não se verificaram quaisquer intervenções.  
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Submetidas à votação, foram as propostas apresentadas aprovadas por 

unanimidade.  
 

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
 
Por decisão unânime da Assembleia Municipal no início desta sessão, este 

ponto foi retirado da ordem de trabalhos. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:  
 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO:  
 
Sendo uma hora e quinze minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                    1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


