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ACTA  N.º  10/2010 
 

A C T A  D A  P R I M E I R A  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  

M Ê S  D E  D E Z E M B R O  D A  A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  

P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 0  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 0 :  
 

Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco 
minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação e Carlos Alberto 
Lourenço de Almeida, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os 
Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Floriano 
Serrano Sabino, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, 
Carlos Manuel Alves Santana, Pedro Manuel Tavares Varão, Tiago Jorge Carvalho 
Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Maria Natália Figueiredo Martins dos 
Anjos Costa, Cristina Maria Luís Leitão, José António Bombas Amador, Mariana da 
Conceição Santos Rocha, José António Leitão da Silva, Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro, Natália Susana Colaço Rocha, Ademar Vala Marques, Arminda Glória Félix 
Martins Brás e Paulo Jorge Amaro Balau, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 

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

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

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
as Grandes Opções do Plano para 2011. 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de 
Orçamento para 2011. 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o 
Mapa de Pessoal para 2011. 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
reorganização dos serviços e respectivo regulamento. 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
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as Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados para 2011. 
7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de 

Orçamento dos Serviços Municipalizados para 2011. 
8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados para 2011. 
9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

reorganização dos serviços e respectivo regulamento dos Serviços 
Municipalizados. 

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal 
para adesão ao Pacto dos Autarcas. 

 
Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 

trabalhos o Senhor Raul Fernando Conceição Santos. 
Os Senhores Ângelo Miguel Ferreira Marques, Vítor Manuel Farricha Mamede, 

Humberto Manuel Costa Ferreira, Licínio Pereira e Rui Pedro Maia dos Santos 
encontravam-se a substituir os Senhores Américo de Araújo Gonçalves, Anabela 
Correia Dias, João Manuel Jesus Gomes e Ana Catarina Manjolinha Mamede, José 
Joaquim Franco Antunes e Anna Clara Leal Rodrigues que comunicaram a sua ausência 
nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 
Assistiram à 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. 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA: 

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Primeiro Secretário da Mesa, 

o Senhor Presidente da Mesa solicitou ao representante do grupo do PS que indicasse 
um substituto, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, tendo sido indicado o 
Senhor Silvino Doirado Conceição João que, de imediato, assumiu funções na mesa. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  
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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 - E-mail, datado de 1 de Setembro de 2010, da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, convidando para a realização de uma Assembleia Municipal 
temática, subordinada ao tema “Igualdade na Diversidade, com vista a uma Sociedade 
Justa”. 

2 -  E-mail, datado de 9 de Setembro de 2010, do Departamento de Formação 
Avançada da Omnisinal, informando sobre a realização do Seminário Internacional, 
subordinado ao tema “Como Elaborar o Discurso e a Arte de Comunicá-lo”. 

3 - E-mail, datado de 24 de Setembro de 2010, do Chefe de Gabinete do Grupo 
Parlamentar do PCP, remetendo, para conhecimento, resposta do Governo à pergunta 
“Falta de pagamento às Autarquias em relação aos transportes escolares”. 

4 - E-mail, datado de 24 de Setembro de 2010, do Chefe de Gabinete do Grupo 
Parlamentar do PCP, remetendo, para conhecimento, resposta do Governo à pergunta 
“Dívidas da Administração Central às Autarquias”. 

5 -  E-mail, datado de 24 de Setembro de 2010, do Chefe de Gabinete do Grupo 
Parlamentar do PCP, remetendo, para conhecimento, resposta do Governo à pergunta 
“Transferências das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde”. 

6 - Circular n.º 161/2010-AGIRAO, datada de 21 de Outubro de 2010, da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, informando sobre a disponibilidade 
no site daquela associação do parecer do seu Conselho Geral sobre a Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2011. 

7 - Circular n.º 151/2010-CO, datada de 30 de Setembro de 2010, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo alguns exemplares do boletim n.º 194, 
daquela associação, referente ao mês de Setembro de 2010. 

8 - Circular n.º 163/2010-CO, datada de 29 de Outubro de 2010, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, remetendo alguns exemplares do boletim n.º 195, 
daquela associação, referente ao mês de Outubro de 2010. 

9 - Ofício n.º 702, datado de 19 de Novembro de 2010, do Turismo do Oeste, 
remetendo ficha de inscrição para a convenção anual “Turismo do Oeste”, que se 
realizará no dia 9 de Dezembro. 
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10 - Ofício n.º 2010/1791, de 2 de Dezembro de 2010, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, remetendo as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2011. 

11 - E-mail do senhor José António Leitão da Silva, dando conhecimento do seu 
novo endereço postal. 

12 - Cartão de Boas Festas da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 
13 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Da Cercipeniche, para assistir a uma Noite de Fado, no dia 22 de 
Outubro. 

b) Da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, para participar no XIV Festival 
de Bandas, no dia 3 de Outubro. 

c) Da direcção do Núcleo da Liga dos Combatentes de Caldas da Rainha, 
para estar presente nas Cerimónias do Dia de Finados, no dia 2 de Novembro. 

d) Da Direcção da Organização Regional de Leiria do PCP, para assistir à 
VIII Assembleia da Organização Distrital, no dia 23 de Outubro de 2010. 

e) Do Instituto Politécnico de Leiria – IPL, para a sessão de abertura do IV 
Congresso Internacional de Turismo de Leiria e Oeste, no dia 24 de Novembro 
de 2010. 

f) Da ACISCP - Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho 
de Peniche, para o jantar do seu 81.º aniversário, no dia 25 de Novembro. 

g) Da Universidade Sénior de Peniche, para Sessão Solene Inaugural do ano 
lectivo 2010/2011, no dia 10 de Dezembro. 

h) Do estabelecimento comercial Hot Spot, para o jantar de reabertura com 
nova gerência, nas noites de 3 e 4 de Dezembro. 

i) Da Junta de Freguesia de São Pedro, para o espectáculo de fado “Fado em 
Oração”, no dia 7 de Dezembro. 

j) Da Câmara Municipal de Leiria, para a inauguração do Museu da 
Imagem em Movimento, no dia 8 de Dezembro. 

k) Da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para os almoços 
inseridos na Festa de Natal, nos dias 18 e 19 de Dezembro. 
14 - Exemplar n.º 219 – Outubro de 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
15 - Exemplar n.º 220 – Novembro de 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
16 - Exemplar n.º 58 – Setembro de 2010, da Revista “Portugal e a UE” da 
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DUE/NGL.  
17 - Exemplar n.º 59 – Novembro de 2010 da Revista “Portugal e a UE” da 

DUE/NGL. 
18 - Exemplar n.º 262 da revista “Associação” da Associação Portuguesa de 

Deficientes. 
 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 

PESAR: 
 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou qual a evolução do processo de instalação de uma pousada na 

Fortaleza, uma vez que o Senhor Presidente da Câmara havia informado que, até Julho, 
teria de haver uma definição por parte do Grupo Pestana. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Informou que, nos contactos que tem vindo a estabelecer com o Senhor 

Secretário de Estado do Turismo, tem vindo a reiterar esta preocupação e, na semana 
passada, ficou agenda uma reunião para o próximo mês de Janeiro, com o Senhor 
Presidente do Turismo de Portugal, para clarificação dessa matéria. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que leu na imprensa escrita que no Distrito de Leiria, em 2010, o Concelho 

de Peniche é o que tem mais casos acumulados de Sida e portadores assintomáticos, por 
cada cem mil habitantes, sendo que em valores absolutos é o segundo concelho do 
distrito. Perguntou o porquê destes números, considerando a preocupação que o 
executivo tem pela área do social. 
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Referiu que na última sessão da Assembleia o Senhor Presidente da Câmara 
disse que a criação e gestão de postos de trabalho pelo supermercado Modelo estavam a 
ser monitorizadas pela Câmara. Disse que se informou e constatou que existem muitos 
trabalhadores com um horário de quatro horas diárias, o que é um horário inferior ao 
horário normal de um dia de trabalho e, consequentemente, representa uma redução no 
vencimento mensal. Disse, ainda, que teve informação de que algumas grandes 
superfícies comerciais da cidade se preparam para reduzir pessoal, assim como o 
comércio tradicional. Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que, numa próxima 
sessão da Assembleia ou mesmo através de correio, desse conhecimento à Assembleia 
dos resultados dessa monitorização que está em curso permanente sobre o 
comportamento do emprego versus Modelo. 

Referiu-se à intervenção de um munícipe numa sessão da Assembleia, em que 
este questionava o funcionamento das escolas de surf, nomeadamente no Baleal, 
designadamente a sua legitimidade, legalidade e modelo de gestão que não dá nenhum 
ganho ao Concelho. Considerando que essa actividade tem crescido com os 
campeonatos mundiais de surf, disse que gostaria de ter conhecimento do resultado da 
análise feita pela Câmara sobre a situação exposta pelo munícipe. 

Perguntou ao Senhor Presidente da Mesa se já está marcada alguma reunião 
com a administração do CHON. Disse que gostava que o administrador do CHON 
viesse a uma sessão da Assembleia fazer uma explanação sobre o futuro da saúde no 
Concelho de Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que, relativamente aos casos de Sida, todos devem lamentar a situação do 

Concelho de Peniche, não podendo esta constituir um motivo de responsabilização, 
uma vez que a doença se manifesta oito a dez anos após a infecção. Deve haver cuidado 
na análise deste assunto, nomeadamente pelo respeito que é devido às pessoas que 
sofrem. Não é uma situação de agora e o que se tem vindo a fazer, nos últimos anos, 
com equipas de rua, é a implementação de medidas dissuasoras, relativamente às 
questões da saúde pública e de prevenção. Lembrou o esforço que tem sido feito para 
que a Equipa de Tratamento do CRI Oeste se mantenha em Peniche e disse que a 
Câmara, em ligação com outras entidades, está a fazer o que lhe é possível. 

Relativamente à solicitação feita sobre o Modelo, disse que é a própria legislação 
que indica quais as formas de monitorização, há matérias que têm a ver com um 
determinado prazo de funcionamento do Modelo que faz com que sejam convertidos em 
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postos de trabalho efectivos, não sob a forma de contratualização precária. O que irá 
fazer com o apoio dos serviços é, dentro de algum tempo, trazer à Assembleia alguma 
informação sobre isso, assim como sobre o abastecimento do supermercado com 
produtos locais. 

Sobre o Baleal, disse que foi feito um levantamento das situações existentes e a 
fiscalização municipal irá fazer um acompanhamento para verificar quais é que são as 
competências do município e quais as competências de outras entidades, 
nomeadamente da ASAE. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação: 
Disse que não depende dele a vinda da administração do CHON a uma sessão 

da Assembleia, mas já manifestou o seu desejo e o da Assembleia da presença de 
alguém da administração do CHON para prestar esclarecimentos à Assembleia. 

Sobre a questão da Sida, disse que a situação é preocupante e não é de agora. 
Informou que o IDT reconhece que Peniche tem um excelente trabalho de rua, do ponto 
de vista da redução de riscos e minimização de danos para a saúde pública. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse não querer contrariar as entidades que têm mais conhecimento do que ele 

sobre a matéria da Sida, mas tem dúvidas sobre se o trabalho que tem vindo a ser feito 
no Concelho é assim tão bom, porque a situação que referiu se mantém desde 2003. 

Sobre o Modelo, disse que o que o importante é tentar colocar a questão numa 
balança, para aferir se os postos de trabalho criados compensam os que se perdem 
noutras empresas, para avaliar se foi feito um bom negócio em termos de criação de 
emprego. 

Disse que gostaria de ter acesso ao trabalho efectuado pela Fiscalização 
Municipal sobre as escolas de surf. Reconheceu que existe uma variedade de entidades 
que superintendem ou gerem parcelarmente estes assuntos e têm um papel importante, 
influente e fiscalizador nas diversas actividades, não existindo, hoje em dia, quase 
nenhuma actividade que seja da exclusividade competência do município. Contudo, e 
sendo uma questão que se passa no nosso Concelho, parece-lhe a autarquia deverá ter 
sempre uma palavra a dizer, desde que seja para melhorar os resultados. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Referiu que quando disse que a fiscalização está a fazer um levantamento 
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significa que a câmara não se está a demitir das suas competências, o que quis dizer foi 
que além da Câmara também há outras entidades. 

Sobre o Modelo, disse que não se tratou de um negócio, por isso não foi nem 
bom nem mau negócio, a Câmara não negociou nada relativamente a isso, o que a 
Câmara fez foi um processo de licenciamento, que tem um determinado 
enquadramento legal. 

 
Vereadora Clara Abrantes: 
Disse que os casos de Sida são diagnosticados, normalmente, passados oito a 

dez anos após a contaminação, a não ser que haja um programa efectivo de rastreio. 
Lembrou que há cerca de doze, treze anos, um conjunto de pessoas toxicodependentes, 
numa fase muito evoluída da sua situação, que estavam infectados com HIV, 
contaminaram outras pessoas, de que resulta o actual número de casos de Sida. Disse 
acreditar que, na sequência do trabalho que se tem vindo a ser feito pela equipa de rua e 
pelo ateliê da família, que não sendo um trabalho visível terá um grande impacto na 
prevenção, a situação ir-se-á alterar. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Perguntou qual o critério de colocação de notícias e divulgação de eventos no 

sítio do município na internet, uma vez que constatou que aparecem divulgadas 
diversas iniciativas e não foi divulgado o concerto de Natal promovido pela Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia. Disse, ainda, que das diversas festas de passagem de 
ano, promovidas pelas colectividades do Concelho, apenas duas, a de Geraldes e do 
Lugar da Estrada, foram divulgadas no referido sítio. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que é o responsável pela gestão do sítio do Município na internet e que 

todo o programa do “Natal Penicheiro” se encontra lá divulgado. Sobre a 
individualização de algumas actividades, esclareceu que sempre que lhe é enviada, em 
formato digital, a divulgação de uma iniciativa, ele reencaminha-a para que seja 
publicitada no sítio do Município na internet, não fazendo discriminação relativamente 
a ninguém. 

 
Cristina Leitão (PSD): 
Disse que na última sessão ordinária da Assembleia questionou a Câmara sobre 
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qual o ponto de situação do Plano de Urbanização da Zona Central da Cidade de 
Peniche e foi-lhe dito que o referido PU estava parado há dois anos, por causa do 
estudo de impacte ambiental. Disse, também, que na referida sessão, foi ainda dito que 
EIA para a zona central não seria uma coisa complicada de se fazer. Sugeriu que, 
provavelmente, haveria mais benefício em fazer o EIA do que em andar a prorrogar 
prazos. Lamentou não ter recebido a informação sobre este assunto que o Senhor Vice-
Presidente lhe disse que iria receber. 

Lembrou que já abordou diversas vezes a necessidade de se instalarem 
ecopontos enterrados ou semi-enterrados e que na sessão de Abril o Senhor Presidente 
da Câmara lhe disse que iria passar a informação aos serviços técnicos. Perguntou se já 
existe uma resposta, ou seja, se há ou não hipótese de ter esse sistema. 

Referiu que na Rua Arq. Paulino Montez, no troço entre as ruas António da 
Conceição Bento e Estado Português da Índia, frente ao Mercado Municipal, todos os 
dias existem veículos a circular em contra-mão. Apelou que a situação fosse vista, pois 
parece-lhe que tecnicamente é fácil de resolver. 

Perguntou para quando está previsto o arranjo do talude situado junto à Rua 
António da Conceição Bento, imediatamente a norte do Palácio da Justiça. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que, se as informações não chegaram, o que suscita aos serviços de apoio 

à Assembleia é que solicitem aos serviços respectivos que enviem à Senhora Cristina 
Leitão as informações por ela requeridas sobre o PU da Zona Central e ecopontos 
enterrados e semi-enterrados. 

Informou que foi aberto concurso para que fosse feita a Avaliação Ambiental 
Estratégica no âmbito do PU da Zona Central, que terá um custo financeiro muito 
significativo. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Disse que registou a intervenção sobre o trânsito e irá ver como se poderá 

proceder. 
Sobre os ecopontos, disse que as GOP já reflectem as intervenções que serão 

feitas nessa área em 2011. Que, no quadro das restrições financeiras do município, ir-se-
á investir na aquisição de duas “ilhas ecológicas”, para colocar no Largo José da Costa e 
na Avenida do Mar, junto à Travessa do Cais, em Peniche. 
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Cristina Leitão (PSD): 
Esclareceu que, relativamente aos ecopontos, quando colocou a questão em 

Abril, foi no sentido de perceber que abertura é que havia para os técnicos que fazem 
projectos poderem incluir os ecopontos nos projectos, uma vez que a equipa técnica do 
município não deixava que isso acontecesse, não é a questão da Câmara ter ou não 
condições para colocar as ilhas ecológicas. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que foi colocado pavê ao cimo do Campo da República e perguntou quem 

executou a obra e se os técnicos do Município foram ouvidos. 
Perguntou se a Câmara está a equacionar a hipótese da construção de uma 

rotunda no cruzamento junto ao hospital e ao Pavilhão Polivalente. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Disse que a rotunda está prevista num plano aprovado pela Câmara quando a 

Dr.ª Margarida Taveira era responsável pelo Pelouro do Trânsito, mas existe 
dificuldade na sua implantação, devido à inclinação da Rua 1.º de Maio e não é 
desejável que fique como a rotunda do IP6, em Porto de Lobos. Os técnicos estão a 
avaliar a situação para se tomar uma decisão em momento oportuno. 

Sobre a obra no Campo da República, disse que foi feita a pedido da junta de 
freguesia e que aquela zona antes tinha o piso todo cimentado. Manteve-se a matéria-
prima, uma vez que o pavê também é cimento, mas o espaço ficou bonito e arrumado e 
os moradores estão muito satisfeitos com o que foi feito. Reconheceu que se poderia ter 
optado por calçada em calcário, mas iria tornar a obra muito mais cara, o que poderia 
inviabilizar a sua execução. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que não põe em questão que os moradores estejam satisfeitos, mas aquele 

espaço tem uma determina dignidade e deve haver cuidado com o tipo de materiais 
que se aplica. 

 
Carlos Santana (PSD): 
Perguntou qual o estado do regulamento da venda ambulante, se já foi 

publicado e, se está em vigor, porque é que não se aplica. Referiu-se, ainda, ao lixo 
deixado pelos vendedores junto ao Mercado Municipal e ruas adjacentes. 
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Referiu que a Câmara, a comerciantes de Peniche, diz, em despacho, que não 
autoriza a colocação de publicidade a pequenos espaços comerciais porque está 
preocupara com a exponenciação de publicidade no Concelho de Peniche. Entretanto, 
vem o Modelo, é placares por tudo quanto é sítio. Perguntou, sabendo que os despachos 
são anteriores à chegada do Modelo, se houve um decréscimo de publicidade nesse 
tempo que mediou os despachos e os requerimentos do Modelo, para permitir que 
dentro da cidade haja placares. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que não há placares, há um placar e por um tempo determinado. A 

proposta do Modelo era de nove novos placares e a sua contra-proposta foi de utilização 
de placares já instalados, nomeadamente junto ao estádio do GDP. Foi também 
autorizada a colocação de seis pequenas placas, em forma de prancha de surf, que são 
também de promoção a temas da identidade do Concelho, e por isso aceitáveis. Houve 
um critério estético e de enorme contenção na autorização da publicidade ao Modelo. 

Disse que o regulamento de venda ambulante já foi publicado e que tem havido 
muito trabalho com a alteração do local da feira mensal de Peniche. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Solicitou ao Senhor Carlos Santana que, sempre que detecte a ocorrência de 

lixos na rua, informe os serviços municipais, para que fique registado. Lembrou que o 
Serviço de Higiene e Limpeza está certificado e este tipo de registo significa uma não 
conformidade, e é bom para os serviços, que aprendem com isso. 

Disse que o regulamento de venda ambulante está em vigor e que da parte da 
Câmara existe um atraso relativamente aos vendedores ambulantes instalados em 
frente ao Mercado Municipal. Os serviços terminaram o trabalho de preparação da feira 
mensal, que obrigou ao tratamento individual de 150 processos, e agora estão a 
trabalhar numa solução para deslocalização dos vendedores, que será presente a 
reunião de Câmara para decisão. 

 
Carlos Santana (PSD): 
Disse que na sua primeira pergunta, na questão da venda ambulante, não 

questiona se têm local ou não para por os vendedores, a questão é se estamos na 
ilegalidade e, pelas respostas que ouviu, concluiu que estamos na ilegalidade, pela 
incapacidade dos serviços em aplicar a legalidade, porque, se o regulamento está em 
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vigor, na naquele local é proibido vender. Se é proibido, é proibido! 
Quanto à publicidade, não foi essa a pergunta que fez nem era a resposta que 

pretendia. A pergunta que fez foi porque é que ao comerciante de Peniche não lhe foi 
concedida autorização, por a Câmara estar preocupada com a proliferação de 
publicidade, e foi dada a outra entidade. Porque não é dado ao comerciante de Peniche 
e é dado ao Modelo, independentemente do tipo de publicidade? 

 
Vítor Marques (PSD): 
Perguntou qual o ponto de situação das obras de recuperação do fosso das 

muralhas, nomeadamente da construção da eclusa, e quais as consequências das multas 
aplicadas pelo funcionamento da ETAR de Peniche. 

Sugeriu a colocação de uma referência à festa de passagem de ano de Peniche 
no portal da internet Visitoeste. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Agradeceu a sugestão do Senhor Vítor Marques. 
Sobre a obra de recuperação do fosso das muralhas, disse que foi detectada, na 

zona de implantação da eclusa, uma realidade geológica diversa da definida no perfil 
geológico constante do projecto. Houve um reforço dos estudos e a solução já está a ser 
encontrada e, seguramente, a eclusa irá ser construída. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Sobre a contra-ordenação pelo funcionamento da ETAR de Peniche, disse que 

os SMAS apresentaram a argumentação em sua defesa e a decisão foi de eliminação do 
processo. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 
Deu uma saudação, em nome do Grupo do PS, ao Senhor Ademar Marques 

pela sua eleição enquanto Presidente da Comissão Política da Secção de Peniche do 
PSD, e desejou votos de um bom trabalho em prol do Concelho de Peniche. 

Perguntou qual a intenção da Câmara Municipal relativamente à participação 
que o município pode distribuir aos munícipes em relação à variável do IRS. Lembrou 
que a deliberação tem que ser tomada até ao final de Dezembro e que na Câmara 
Municipal não há registo de qualquer deliberação. Referiu que, na ausência de 
deliberação, é como se não se distribuísse nenhuma variável aos munícipes. Disse que 
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quer saber qual é de facto a posição do executivo, se é fugir à questão e não deliberar, se 
é debater o assunto, mesmo que seja para chegar a essa conclusão. Classificou a questão 
de muito importante. 

Disse que consta que a demissão da direcção do corpo de bombeiros de 
Peniche, se verificou por falta de cooperação com a Câmara e que faziam solicitações ao 
Município e não obtinham resposta. No entanto, pela informação à Assembleia 
Municipal, presume que não seja por falta de tempo do Senhor Presidente, porque, no 
dia 20 de Setembro, participou numa exposição sobre uma expedição do Grupo do Risco 
à Amazónia. Disse pensar que sendo a exposição tão importante como as questões do 
corpo de bombeiros de Peniche haveria todo o tempo para os receber. 

Referiu que havia tanta pressa para deliberar sobre a utilidade pública da 
unidade autónoma de gás e, duas sessões da Assembleia depois, não fui dito mais nada. 
Disse que a oposição ia sendo acusada de estar a impedir o desenvolvimento do 
Concelho e ainda não há deliberação nenhuma. 

Referiu-se ao que apelidou de feira diária que há junto ao Mercado Municipal e 
perguntou onde está o regulamento de venda ambulante e qual é a sua aplicação. 

Disse que teve conhecimento de que houve problemas com os procedimentos 
na atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, que houve a necessidade 
de repetir algumas declarações. Perguntou qual o andamento do processo. 

Disse que o Largo 5 de Outubro continua na mesma, não há decisão nem 
alteração ao estado de coisas que ali se passam. Perguntou quando é que a Câmara 
tenciona resolver o assunto e afirmou que, independentemente da decisão, o que 
importa é decidir. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse ser uma questão de mau gosto da parte do Senhor Tiago Gonçalves, 

esteve com muito orgulho e numa atitude de reconhecimento para com o Grupo do 
Risco, porque a equipa fez um trabalho fantástico na Berlenga, não foi de propósito a 
Lisboa por isso, teve outros assuntos a tratar nesse mesmo dia. 

Disse que nunca o Município investiu tanto em protecção civil como nos 
últimos tempos, dando como exemplo a equipa de intervenção permanente, os 
sapadores florestais e a nomeação de um Comandante Operacional Municipal. Disse 
que há zero registos de problemas ao nível local por inoperacionalidade ao nível dos 
sistemas de protecção civil. Disse que Peniche pode orgulhar-se e pede meças a 
qualquer município relativamente a esta matéria, que muito contribuiu em termos um 
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comandante operacional, coisa que muitos municípios, nomeadamente do Partido 
Socialista, não implementaram. Referiu que a vida das instituições particulares é com 
elas. Que não vem referido na informação, por lapso seu, mas teve duas reuniões no 
mês de Novembro com o Senhor Presidente da Direcção da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche. Tendo numa delas sido resolvido um problema, que estava 
para resolver há anos, sobre os estacionamentos. 

Quanto à questão das bolsas de estudo, disse que não foi uma questão de 
procedimento, nem houve a necessidade de se repetir declarações, o que aconteceu foi 
que os processos foram mal instruídos pelos estudastes que concorreram, ao não 
apresentarem os comprovativos a que estavam obrigados pelo respectivo regulamento, 
para fazer prova da sua situação, e a Câmara achou por bem solicitar-lhes os 
documentos em falta em vez de os excluir do concurso. 

Quanto à venda ambulante, disse já ter falado, e, quanto ao Largo 5 de Outubro, 
disse que há-de ser encontrada uma resposta. 

Sobre a unidade autónoma de gás, informou que o assunto não tinha que vir à 
assembleia, porque as empresas sabem tratar da vida delas. O problema é que existe 
muita especulação imobiliária mas, com o apoio do executivo, a empresa já encontrou 
um terreno e resolveu o problema de outra maneira. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Leu a acta da reunião de câmara, de 16 de Novembro, que diz: “O Senhor 

Vereador Francisco Salvador perguntou se não vão ser apresentadas propostas para a 
derrama e para a participação variável do IRS a que o Município tem direito. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes disse que se optava pela arrecadação dos 5% de IRS a que o 
Município tem direito, conforme previsto na Lei das Finanças Locais, lembrou que esta 
decisão só terá efeitos para 2012 e que será comunicada às finanças até 31 de Dezembro, 
conforme previsto na Lei.” 

 
Tiago Gonçalves (PS): 
Disse folgar em saber que, em relação à percentagem do IRS, o Senhor Vereador 

Jorge Abrantes ao dizer numa reunião de câmara que se opta por uma determinada 
decisão isso se torna em deliberação. Um novo conceito jurídico de deliberação, que é 
haver uma intervenção de alguém que diz que se opta por algo e se diz que se vai 
comunicar e pronto, escusa-se de deliberar. Se o Senhor Vereador estivesse na oposição 
não era esse o comportamento que gostaria que tivessem com ele. 
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Disse que o Senhor Presidente da Câmara, ao nível de protecção civil, enunciou 
uma série de medidas. Lembrou que a câmara do partido socialista também apoiou a 
construção do quartel, que não foi um investimento tão pequeno quanto isso, e equipou 
a protecção civil com meios, que também não foi um investimento tão pouco quanto 
isso. Referiu que o Senhor Presidente da Câmara se esqueceu de dizer que os sapadores 
florestais têm programas de financiamento governamentais. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que, quando se referiu a câmaras do Partido Socialista, se referia a 

câmaras de outros municípios e não a executivos socialista na Câmara Municipal de 
Peniche. Não pretendia comparar a gestão da CDU com a gestão do PS na Câmara 
Municipal de Peniche. Lembrou que a equipa de intervenção permanente, para além 
dos financiamentos governamentais, também é comparticipada pelo município. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Relativamente ao processo da unidade autónoma de gás, disse que na sessão de 

Setembro foi feita pressão para que se desafectasse um terreno e agora o Senhor 
Presidente da Câmara diz que as empresas privadas têm capacidade negocial. 
Anteriormente não tinham, iam adquirir um terreno do município quase “de borla”, e 
desafectar o terreno da REN. Referiu que se o terreno era privado pior ainda, porque o 
município ia obrigar um privado a vender de borla e agora as empresas privadas já são 
boas para conseguir comprar. 

Disse que o Município continua a cobrar a tarifa de recolha de lixo aos 
munícipes e, no entanto, há quatro anos que não paga à empresa que trata dos resíduos. 
Sugeriu que o Município devolva o dinheiro cobrado aos munícipes ou que deixe de 
cobrar a referida tarifa. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse haver uma grande baralhação na cabeça do Senhor Paulo Balau, que o 

terreno que esteve em apreciação na sessão de Setembro não era municipal, era um 
negócio entre particulares, e a empresa acabou por resolver o assunto com uma solução 
diferente da que estava inicialmente prevista, ao conseguir um terreno fora da REN. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse não conhecer a fonte de informação do Senhor Paulo Balau, mas que o 
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inverso é que é a verdade. Informou que os municípios que integravam a empresa 
Resioeste passaram a integrar a empresa Valorsul. Foi condição prévia dessa integração 
que todos os municípios integrassem a nova empresa com a situação de dívida saldada 
ou com acordos de pagamento, relativamente aos valores que à data do diploma 
estivessem em dívida. Houve cinco municípios que não fizeram isso, Peniche não se 
integra nesses cinco, porque negociou o valor em dívida e está a pagá-lo. Relativamente 
à facturação de 2010, existem dois municípios que estão com a situação sem dívida, um 
deles é Peniche. Em 2010, Peniche pagou cinco meses pelas tarifas que a Resioeste 
praticava, que era de cerca de 35 €/tonelada, com a aprovação de um novo valor pela 
Valorsul, com efeitos a partir de Janeiro de 2010, de cerca de 22 €/tonelada, houve a 
necessidade de proceder a um acerto das contas. Ou seja, os cerca de 13 €/tonelada que 
se pagou a mais nos cinco primeiros meses do ano dão para cobrir as facturas até 
Setembro de 2010. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse querer devolver a confusão cerebral ao Senhor Presidente da Câmara, 

porque ele também deveria de ter muita confusão quando quis resolver o problema da 
Lusitânia Gás da maneira que queria fazer antes, por isso a sua confusão de agora 
também foi suscitada pelo Senhor Presidente da Câmara. 

Relativamente ao lixo, disse ao Senhor Vereador Jorge Abrantes que na 
apreciação da informação financeira resolveria a questão. 

 
Cristina Leitão (PSD): 
Disse que não teve resposta à questão que colocou sobre o arranjo do talude 

situado junto à Rua António da Conceição Bento. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que, de momento, não tinha elementos para poder responder à questão e 

solicitou aos serviços administrativos que preparem uma informação sobre o assunto, 
para enviar a Senhora Cristina Leitão. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU): 
Relativamente à obra realizada no Campo da Torre, referida pelo Senhor Vítor 

Mamede, disse que a grande preocupação da Junta de Freguesia foi o de resolver o 
problema das águas pluviais que, todos os anos, vindas do Alto da Vela para o carreiro 
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de São Marcos, inundavam as habitações. 
 
José Amador (CDU): 
Desejou felicidades à Câmara Municipal de Peniche e ao seu Presidente, que foi 

eleito em representação da Oeste CIM para representar a ADRO. 
Disse já ter referido na Assembleia que as grandes superfícies comerciais não 

criam postos de trabalho, que cada posto de trabalho numa grande superfície são 
quatro postos que vão à vida no pequeno comércio, segundo um estudo da 
Confederação do Comércio Português. Lembrou que a anterior Presidente da ACISCP, 
actual membro da Assembleia, Senhora Anna Clara Rodrigues, do PSD, na altura, disse 
que os comerciantes não se opunham à vinda do Modelo para Peniche. Também o 
Senhor Paulo Rodrigues, então vereador do PSD, estava muito entusiasmado com a 
vinda do Modelo. Por isso, ao ouvir agora alguma preocupação por parte do Senhor José 
Leitão, em relação a algumas coisas que se possam vir a passar nas grandes superfícies, 
fica mais descansado. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que a questão do Modelo foi politiqueiramente agarrada durante algum 

tempo, tentado dizer-se que a câmara da CDU não queria cá o Modelo. Ele, 
pessoalmente, teve sempre muitas dúvidas quanto ao Modelo e à vinda de outras 
grandes superfícies para Peniche, porque acha que Peniche já está bem servido. Disse 
ter a mesma opinião que o Senhor José Amador, também é verdade que grande parte 
do comércio tradicional está de rastos e as médias superfícies também se vão comendo 
umas às outras. Isto são postos de trabalhos dos quinhentos euros, parece que quando 
algumas pessoas defendiam as grandes vantagens que estas superfícies trazem para 
Peniche, em postos de trabalho são uma falácia. Há a destruição de outros postos de 
trabalho, há a destruição de micro empresas. O comércio tradicional era de pessoas 
residentes em Peniche e as grandes superfícies levam o dinheiro para fora e vão investir 
onde lhes apetece. Disse que não tem nada contra os clientes das grandes superfícies, 
ele também é cliente, e, se houver o cuidado de comparar preços, é provável que se 
compre mais no comércio tradicional. Lembrou que não é só o Modelo que afecta o 
comércio tradicional, mas também a Modalfa e a Worten. Julga que o Modelo foi bom para 
alguém, que houve outros negócios por trás e outras coisas, que nunca serão vistas, mas 
que isso já se passou no passado com outros interesses. Disse que a uma das reuniões 
da Comissão Municipal de Economia, onde era necessário emitir um parecer 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 20.12.2010  *  Livro 20 * Fl. 208 

vinculativo, na impossibilidade de ir o Presidente da Assembleia, foi o segundo 
secretário, quando deveria de ter ido o primeiro secretário, que era o Senhor Jorge 
Amador, por ser substituto legal do presidente. Lembrou que foi feito um estudo que na 
sua conclusão não dava abertura a mais médias ou grandes superfícies em Peniche. 

Disse que todos se devem recordar do que era as traseiras do Bairro Peniche III 
há cerca de dez, doze anos e que várias mulheres que se prostituíam, passado uns anos, 
morreram. Hoje estranha-se o porquê de certos idosos terem Sida! Não se pode imputar 
culpas desta situação aos partidos. Disse que a Acompanha, que teve na dinamização 
da sua fundação os actuais presidentes da Câmara e da Assembleia, é a única entidade 
que conhece em Peniche, no sector privado, que faça alguma coisa por pessoas 
afectadas pela Sida. Disse ser um assunto muito sério que deveria de ser 
profundamente debatido pela Assembleia, não com simples análise de números, mas 
para haver um conhecimento profundo da realidade. 

Sobre os Bombeiros, disse que tentou saber o que se tinha passado e chegou à 
conclusão de que algumas pessoas dos Bombeiros não honraram o nome do Senhor 
Júlio Alberto São Bento Correia, do PSD, que era um autarca dos sete costados e 
completamente isento de politiquices. Na sua opinião pessoal, não da CDU, houve 
demasiada politiquice na demissão da direcção dos Bombeiros. É invocado o facto de 
não haver diálogo e acompanhamento por parte da Câmara, mas o facto é que houve 
duas reuniões em Novembro entre a Câmara e a direcção dos Bombeiros. Lembrou que 
não houve corte de verbas nos compromissos que existiam. Sugeriu que estas situações 
sejam trazidas à Assembleia de uma forma objectiva, para depois se culpabilizar o 
executivo municipal pelos erros que entendam que foram cometidos, mas de forma 
séria, não é tentar mandar balões de ensaio para ver o que é que isto dá. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 
Referiu-se ao estado de degradação do piso de algumas vias rodoviárias, 

nomeadamente, EM que liga Serra d'El-Rei aos Casais de Mestre Mendo, EM que liga 
Serra d'El-Rei ao Alto Veríssimo, artérias da urbanização Baleal Sol Village I e Rua 25 de 
Abril, em Ferrel, e perguntou se, em 2011, essas vias iriam sofrer melhorias. Alertou 
ainda para a falta de sinalização horizontal na EM que liga Serra d'El-Rei ao Alto 
Veríssimo. 

Disse folgar em saber que ninguém da Assembleia pode acusar qualquer eleito 
do PS de ter votado contra o Modelo. 
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Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Disse temer que a intervenção do Senhor Tiago Gonçalves, no que diz respeito à 

Freguesia de Ferrel, não seja secundada pelo Senhor Presidente da respectiva Junta de 
Freguesia, porque o compromisso existente é de dar prioridade às artérias dentro da 
povoação de Ferrel. 

Quanto ao piso da EM entre Serra d'El-Rei e Casais de Mestre Mendo, que foi 
colocado há cerca de três anos, o mau estado deste deve-se ao facto de ter havido 
diversas roturas na conduta de água. 

 
Rui Santos (PSD): 
Disse parecer-lhe que se criaram algumas confusões quanto às ideias 

defendidas pelo PSD sobre o Modelo. O PSD defende a livre actuação da economia e o 
que espera das câmaras é que sejam agentes reguladores e não agentes que criam 
atrofios ao sector. Ao permitir publicidade a uns e não a outros está a interferir, e não o 
deveria fazer, deveria de ser apenas agente regulador. 

Quanto à questão da Sida, disse que a obra do fosso das muralhas é a CDU 
porque está a executa-la, não interessando quando é que foi projectada, o Senhor 
Henrique Bertino não culpou ninguém, mas não tentem dizer que é um problema que 
vem detrás ou da frente, porque isso não é importante. O importante é olhar os 
indicadores e perceber o trabalho que está a ser feito, que não duvida que é o melhor 
trabalho que foi feito até hoje, e analisar se está a ser seguido o caminho correcto. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não vale a pena estar a discutir quem quis ou não quis o Modelo, o 

facto é que está cá e criou postos de trabalhos, porventura será responsável pela 
eliminação de muitos outros. A questão é saber se a Câmara, com os poderes que tem, 
nomeadamente na área da publicidade, pode ou não ajudar os pequenos comerciantes a 
atenuarem os efeitos que o Modelo traz, nomeadamente o desvio da clientela que era 
dantes destes pequenos comerciantes. Se pode fazê-lo, mais vale repensar a ideia de 
proliferação da publicidade e de alguma forma haver um meio-termo que permita uma 
solução que não venha no futuro a eliminar mais postos de trabalho do que aqueles que 
à partida já se sabe que vai acontecer. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse concordar com a intervenção do Senhor Ademar Marques sobre a 
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publicidade, a Câmara poderia aproveitar este momento para, com a ACISCP, fazer 
alguma coisa para dinamizar o comércio tradicional. Lembrou que existem pequenas 
iniciativas que os comerciantes podem desenvolver junto dos clientes que dão alguns 
frutos. Referiu, também, que alguns estabelecimentos são pouco apelativos, mal 
iluminados e sem publicidade. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Relativamente ao processo do Modelo, disse que existe toda a informação sobre 

o processo e quem é que tomou as decisões e as responsabilidades em cada um dos 
momentos. 

Lembrou que a ACISCP tem um placar na Avenida do Porto de Pesca, a custo 
zero, que pode utilizar para apelo ao comércio tradicional. Os estabelecimentos 
comerciais podem, nos termos regulamentares, promover a sua actividade nas fachadas 
dos seus edifícios ou utilizar os placares já instalados na cidade, nomeadamente junto 
ao estádio do GDP. 

Referiu que, apesar da crise, o Município investiu na dinamização do “Natal 
Penicheiro” e na iluminação de Natal, que foi colocada, como é habitual, na zona onde 
existem mais estabelecimentos comerciais. 

Disse que a Câmara tem tido uma acção colaborativa com a ACISCP, mas que 
existem alguns comerciantes que quando são convidados a colaborar com o Município 
em algumas iniciativas não correspondem. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
Não se 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: 
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Presidente da Câmara, António José Correia: 
Disse que considera importante a divulgação desta informação, por os membros 

da Assembleia ficarem com uma ideia dos assuntos que são tratados pela câmara, e está 
disponível para responder às questões que lhe queiram colocar. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que relativamente à última informação, datada de Setembro, houve um 

agravamento na dívida de cerca de um milhão de euros. Explicou que esse 
agravamento se deve à inclusão do valor expectável de utilização dos empréstimos 
aprovados, que estão associados aos investimentos que estão a decorrer, e ao facto de 
não ter ainda entrado nos cofres do Município as contrapartidas dos fundos 
comunitários associados a esses investimentos, pelo que a presente informação não 
pode ser comparada com a última. Dos oitocentos mil euros em dívida à Etermar, 
empresa responsável pela obra de recuperação do fosso das muralhas, 90% tem 
contrapartidas, 80% do QREN e 10% do IPMT. 

 
Rui Santos (PSD): 
Disse ter constatado que na informação sobre a actividade do Senhor Presidente 

da Câmara apenas são referidas duas iniciativas relacionadas com as actividades 
económicas. Perguntou se existe mais alguém, para além do Senhor Presidente da 
Câmara, que esteja a tratar dos assuntos relacionados com as actividades económicas. 

Sobre a execução orçamental, disse que, no ano passado, a 30 de Novembro, o 
balanço entre o recebido e os custos assumidos era de 7,236 milhões de euros negativos 
e que, este ano, o balanço já está em 10 milhões de euros negativos. Perguntou onde 
estão, contabilisticamente, os 17 milhões de euros para cobrir a diferença entre a receita 
e a despesa. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, não obstante a casa funerária de Peniche ainda não estar construída, 

o empréstimo que se destinava a essa obra já está utilizado na sua totalidade e acima do 
previsto. Perguntou se a obra é para avançar e em que é que foi utilizado o dinheiro. 

 
Natália Rocha (PS): 
Disse que não há a menor dúvida de que atravessamos hoje um período difícil 

no que toca às contas públicas, que esse período atinge não só o estado, como as 
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autarquias, as famílias e as empresas. É uma situação de particular emergência, com os 
contornos que todos conhecem, fruto daquela que foi a maior crise internacional dos 
últimos 80 anos. Contudo, há questões que não podem nem devem ser escondidas ou 
esquecidas, o Grupo do PS na Assembleia tem vindo a reafirmar que é importante e 
essencial que as finanças do Município estejam salvaguardadas. Os avisos do Grupo do 
PS, quer em sede de discussão da informação financeira, quer em sede de discussão e 
debates dos sucessivos orçamentos apresentados pela CDU, não têm visto da parte da 
força política que governa o Concelho a melhor e devida atenção. Defendeu que tal 
facto não consubstancia um desrespeito pelos membros do PS na Assembleia, 
consubstancia, isso sim, um desrespeito claro e inequívoco pelos eleitores que 
representam, sem excepção. A situação financeira da autarquia preocupa o Grupo do 
PS, principalmente por, no presente, o Município se encontrar com uma dívida no valor 
de 13,5 milhões de euros, sendo que 7,2 milhões de euros representam a dívida a 
fornecedores, ou seja, 53% da dívida do Município de Peniche é a fornecedores. 
Fornecedores que na sua maioria são empresas oriundas do Concelho de Peniche, que 
dão vida à actividade económica local e que com o seu contributo dão emprego a várias 
centenas de pessoas. Lembrou que, em 2008, o Município contraiu, ao abrigo do 
programa do Governo “Pagar a Tempo e Horas”, uma dívida à banca no valor de 1,8 
milhões de euros, a fim de regularizar pagamentos a fornecedores, e, nem assim, depois 
disso, se assistiu a uma política financeira municipal diferente. A situação financeira da 
autarquia é de tal forma preocupante e evidente que, segundo dados de 30 de Junho de 
2010, da DGAL, o Concelho de Peniche é o sexto do Distrito de Leiria que mais tempo 
demora a pagar a fornecedores, tendo um prazo médio de pagamentos na ordem dos 
145 dias, ou seja, aproximadamente cinco meses. Há que inverter esta tendência, pois a 
política de responsabilidade social do Município não se resume só a programas como o 
GPS e o GIP, a responsabilidade social do Município passa também por garantir que o 
pagamento aos que lhe fornecem serviços seja efectuado dentro de prazos aceitáveis e 
dentro de uma política de controlo da despesa, para que uma atitude de laxismo não 
asfixie nem prejudique as empresas, empresários e famílias. Referiu que quando fala em 
empresas e empresários não se refere a empresas com suporte financeiro como a Sonae, 
mas sim pequenas e médias empresas, que com o empenho de empresários 
empreendedores, vêem a sua acção comprometida pela ausência de uma política 
financeira controlada por parte do executivo da CDU. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
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Disse que neste país tudo tem raiz na crise. Se as pessoas tivessem um pingo de 
vergonha e quisessem analisar as coisas friamente, em termos do que se passou neste 
país nos últimos anos, chegavam à conclusão que se esqueceram de duas questões 
essenciais: a produtividade e o emprego. Houve dois partidos que durante estes anos 
todos destruíram os vários sectores produtivos, e isso é que é lamentável, e hoje 
deveriam de estar a pensar em como inverter a situação, mas continuam a não se 
preocupar. Preocupa-o o facto de dentro de algum tempo haver eleições e sai o Senhor 
Sócrates, que andou a mentir estes anos todos, e entra o Senhor Passos Coelho, que não 
é melhor. Disse que em Peniche um dos sectores que dava uma receita brutal ao 
Município era o da construção civil, que entretanto parou. Deveria de ser analisa a 
diferença da receita arrecadada anteriormente com a construção civil e a que é 
arrecadada actualmente. Lembrou que o Município irá receber menos 800 mil euros das 
transferências do estado. Disse que se pode criticar objectivamente o GPS, mas critica-lo 
só por criticar não é correcto. É dos poucos projectos que a câmara tem na área social e 
tinham logo que falar do GPS. 

 
Tiago Gonçalves (PS): 
Disse que ter um pingo de vergonha e chamar mentiroso ao senhor primeiro-

ministro não é uma terminologia correcta para se usar no debate parlamentar. Disse que 
respeita a opinião do Senhor Henrique Bertino, mas que este, na sua intervenção 
anterior, onde respondeu à Senhora Natália Rocha, não conseguiu refutar um só dado 
apresentado e congratulou a Senhora Natália Rocha pela intervenção que fez. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
Respondendo ao Senhor Rui Santos, disse que tem o Pelouro das Actividades 

Económicas e preza-se de ter dado, e continuar a dar, grande importância a esse 
pelouro. Referiu que a actividade económica é transversal a tudo o que é feito no 
Município, quando se fala em matérias como as acessibilidades, campeonato do mundo 
de surf, plano do Vale do Grou, do plano de pormenor da zona envolvente aos hotéis e 
ao CAR Surf, assuntos relacionados com o mar, etc. está a falar-se no desenvolvimento 
do Concelho e de torná-lo mais atractivo e de dar resposta a manifestações de interesses 
em termos de investimento. Disse que é importante que quem se diz empreendedor e 
empresário faça o que lhe compete, aproveitando o grande trabalho que o executivo 
tem vindo a fazer em termos promocionais do Concelho. 
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Vereador Jorge Abrantes: 
Relativamente ao empréstimo para a ampliação do cemitério e construção da 

casa funerária de Peniche, disse que o período de utilização desse empréstimo acabava 
no mês de Novembro e foi necessário tomar uma opção, ou se prescindia da utilização 
da verba final destinada à construção da casa funerária ou se utilizava a verba 
cativando-a para ser utilizada exclusivamente na obra a que se destina, prevista para 
2011. Considerando que as condições do empréstimo eram excelentes, comparadas com 
as negociações para obtenção de um novo empréstimo, optou-se por cativar a verba.  

Disse que são legítimas as preocupações com a situação financeira do Município 
e lembrou que estas preocupações já vêm de há muitos anos, no início do mandato 
anterior foram confrontados com obras para concretizar e não havia meios financeiros 
para as fazer e tiveram que aprovar empréstimos para as concretizar. Lembrou que o 
essencial da dívida que é paga agora é dos anos 80 e 90, associada a habitação social. 
Disse que também deve haver preocupação com o que ocorreu em 2010, com o facto dos 
municípios estarem a ser afectados nas suas receitas, situação que será substancialmente 
agravada em 2011. 

Deu o exemplo de municípios vizinhos que prevêem em orçamento uma receita 
de dezasseis milhões de euros em venda de terrenos e que, no final do ano, têm uma 
execução de zero. O executivo apresenta cinco milhões e é tão criticado. 

Disse que, do conhecimento que tem, na zona Oeste, só o Município de Peniche 
divulga a lista nominal, com data de antiguidade e valor da dívida, dos fornecedores 
credores do Município, informação que só passou a ser disponibilizada à Assembleia 
Municipal a partir do início do mandato passado. 

Salientou que não existe dívida nem à Valorsul nem à Águas do Oeste. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Perguntou ao senhor vereador Jorge Abrantes, relativamente ao empréstimo 

para a construção da casa funerária, e não pondo em causa que foi uma maneira de o 
Município ter menos custos com os juros, se o empréstimo foi aprovado pela 
Assembleia Municipal e se o procedimento de cativação da verba é legal. 

Referiu algumas empresas de Peniche a quem o Município tem dívidas 
anteriores a Janeiro de 2010. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que executivo se queixa do Governo por causa da redução de receitas e 
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depois apresenta o pagar pontualmente à Águas do Oeste e outras empresas do sector 
público como se fosse uma coroa de gestão, o que lhe parece perfeitamente absurdo. Se 
estivesse na gestão do Município preferia atrasar os pagamentos à Águas do Oeste e 
pagar aos fornecedores locais. 

Sugeriu que em vez de se ter o dinheiro do empréstimo guardado se pague aos 
comerciantes de Peniche, porque faz falta injectar dinheiro na nossa sociedade. 

Referiu que o Senhor Vereador Jorge Abrantes fez uma comparação sistemática 
entre os modelos de gestão da Câmara Municipal de Peniche e de outras câmaras 
vizinhas, o curioso é que todos os municípios que foram dadas como exemplo estão 
piores do que o Município de Peniche e quando se quer fazer uma análise comparativa 
não ficaria mal fazer o estudo comparativo com outros municípios que estão melhores 
do que o nosso, para que a análise fosse criteriosa e séria. 

Disse não saber quantas câmaras no país dão a relação das dívidas a 
fornecedores, mas acha que é uma obrigação que não deve ser questionada, o fornecer a 
uma assembleia municipal o máximo de informação possível para que os membros da 
assembleia possam desenvolver o seu trabalho. 

 
Rui Santos (PSD): 
Disse que a sua pergunta sobre a localização dos dezassete milhões de euros da 

não execução da receita do ano passado e deste ano não obteve resposta. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que, relativamente à intervenção do Senhor Vereador Jorge Abrantes e à 

questão dos terrenos, não lhe interessa muito o que se passa nos municípios vizinhos. E 
que o Senhor Vereador sabe as críticas que fazia, conjuntamente com o actual 
Presidente da Câmara, quando eram vereadores da oposição e aparecia o terreno da 
Docapesca para equilibrar o orçamento. 

Quanto às listagens fornecidas à Assembleia, parece-lhe ser uma questão de 
transparência, se não era feito passou ser feito e ainda bem, tudo o que contribua para 
uma maior transparência acha muito bem. 

Sobre as dívidas a fornecedores, disse que não é necessário fazer grandes contas 
para constatar que qualquer pequena empresa a quem o Município deva, há mais de 
um ano, algumas dezenas de milhar de euros já lhe cria naturalmente dificuldades. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia: 
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Disse ser seu dever registar o que tem sido a cooperação que existe com os 
fornecedores do Município de Peniche e a sua atitude de compreensão da situação do 
Município. 

Afirmou que o executivo não quer, em circunstância alguma, que o Município 
de Peniche seja penalizado pelo incumprimento dos outros municípios, posição que já 
manifestou em sede da CIM Oeste, porque o não cumprimento e as medidas que 
possam vir a ser desenvolvidas podem repercutir-se ao nível do custo dos 
fornecimentos feitos através da Águas do Oeste. Pensa que esta preocupação é de grande 
racionalidade e de grande responsabilidade. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que irá fazer chegar ao Senhor Rui Santos uma informação respondendo à 

questão colocada. 
Sobre o empréstimo para a construção da casa funerária, disse que o valor não 

pode ser utilizado para outro fim, pois seria uma ilegalidade enorme. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que uma vez que existe o dinheiro que é de avançar com a obra. 
 
Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que a concretização da obra está prevista para 2011. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO:  
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiram no próximo dia 21 de Dezembro, com a realização de nova reunião, no 
mesmo local e pelas 21.30 horas, com dispensa de convocação escrita e com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

 
Período da ordem do dia:  

 
1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as 

Grandes Opções do Plano para 2011. 
2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de 

Orçamento para 2011. 
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3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o 
Mapa de Pessoal para 2011. 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
reorganização dos serviços e respectivo regulamento. 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as 
Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados para 2011. 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de 
Orçamento dos Serviços Municipalizados para 2011. 

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados para 2011. 

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
reorganização dos serviços e respectivo regulamento dos Serviços 
Municipalizados. 

9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
adesão ao Pacto dos Autarcas. 
 

ENCERRAMENTO:  
 
Sendo zero horas e trinta minutos do dia vinte e um de Dezembro, o Senhor 

Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 
presente acta que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de 
Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevi e assino. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

_____________________________________ 
 

A Directora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 
 

 


