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AACCTTAA    NN..ºº   33//22001100  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  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 3  D E  A B R I L           

D E  2 0 1 0 :  
 

Aos vinte e três dias do mês de Abril 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, Américo 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, 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, Maria Estrela 
Maia de Paiva das Neves, Carlos Manuel Alves Santana, Vítor Miguel Silva Delgado 
Marques, Cristina Maria Luís Leitão, José António Leitão da Silva, Ademar Vala 
Marques, Anna Clara Leal Rodrigues, Paulo Jorge Amaro Balau, Anabela Correia Dias, 
Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes, Natália Susana Colaço 
Rocha, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 

1. Apreciação e votação da deliberação camarária de 16 de Abril de 2010, 
que aprovou as Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2010. 

2.º - Período de intervenção do público. 
 

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

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
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suspensão de mandato, por motivos profissionais e pessoais, a seguir indicados: 
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, para o dia de hoje; 
- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por um 

período de 15 dias; 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 3 dias.  
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 

solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 
da CDU, os Senhores Licínio Pereira e Maria Estrela Maia de Paiva das Neves, 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
Senhor Presidente da Mesa: 
Afirmou que tinha saído da última sessão da Assembleia Municipal bastante 

desconfortável, verificando a dificuldade em manter o combate político vivo e aceso 
dentro dos limites da decência. Acrescentou que muito pouco se tinha extraído da 
sessão, para além das acusações que se tinha trocado, tendo dado um péssimo exemplo 
da forma como funciona este órgão, às pessoas que estiveram na assistência da sessão. 

Fez um apelo para que a Assembleia Municipal se transformasse num local de 
trabalho, em nome das pessoas que elegeram os seus membros e pelo respeito que este 
órgão do poder local merecia. 

Pediu desculpa à Assembleia por ter de comunicar esta sua posição pessoal. 
Pediu desculpa também por o resumo do expediente recebido não ter sido antes 

enviado. 
Informou que a Assembleia Municipal tinha contactado o Presidente do Centro 

Hospitalar Oeste Norte, no sentido de elementos daquela unidade hospitalar virem a 
uma sessão temática sobre saúde e que, devido à demissão do Conselho de 
Administração daquela entidade, ainda não tinha obtido resposta. 

Comunicou ainda que tinha contactado o Baleal Campismo e que também não 
tinha obtido qualquer resposta. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2010 QUE 

APROVOU AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2010: 
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Passando a Assembleia à apreciação do único ponto da ordem de trabalhos, 

intervieram os senhores adiante identificados: 
 
Senhor Presidente da Mesa: 
Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que fizesse uma apresentação dos 

documentos em análise. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Começou por dizer que os documentos previsionais para 2010 tinham sido 

aprovados em devido tempo pelo Órgão Executivo, dizendo a votação que tinha 
ocorrido. 

Referiu que 2010 seria um ano muito importante para a vida colectiva de 
Peniche, pelo lançamento de obras muito importantes, mencionando obras na área do 
ambiente e da educação transitadas do mandato anterior, assim como a elaboração da 
Magna Carta. 

Frisou o arranque, ainda este mês, da obra de recuperação do Fosso das 
Muralhas e, brevemente, do Centro de Alto Rendimento de Surf. 

Falou da conjuntura económica nacional e internacional e dos constrangimentos 
que iriam provocar, que levaria a uma contenção das despesas correntes municipais. 

Salientou ainda os avanços esperados realizar em relação ao Centro Educativo 
de Atouguia da Baleia e aos Centros Escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei. 

Disse também que os documentos previsionais reflectiam o grande esforço que 
iriam ter pela frente, contemplavam as obras constantes no programa eleitoral da CDU 
e que, com muita determinação e sentido de responsabilidade, iriam tentar concretizá-
los. 

Referiu, por último, os investimentos feitos sem qualquer comparticipação dos 
fundos comunitários e o grande esforço financeiro a realizar no corrente ano para 
concretizar investimentos inadiáveis. 

 
Senhor Carlos Santana: 
Disse que tinha ouvido atentamente o Senhor Presidente da Câmara e que tinha 

lido os documentos dentro do tempo que lhe tinha sido proporcionado, uns facultados 
dentro do prazo e outros quase em cima da hora e tinha constatado que a Câmara que 
tinha estado a governar há quatro anos, vinha apresentar as GOP para este ano, quando 
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tinha decorrido já quase metade desse ano. 
Afirmou que quando olhava para as GOP ficava chocado de as ver somente 

viradas para a área social. Disse que compreendia que os membros da Câmara 
trabalhassem antes em áreas sociais dependentes de subsídios, mas não concordava que 
as GOP fossem elaboradas para a concessão do subsídio. Acrescentou que a Vereadora 
da Acção Social iria ter um grande mandato, virado para manter a clientela social e que 
não via nada das GOP virado para o desenvolvimento, para a criação de riqueza e para 
as áreas industriais. Frisou que a Câmara estava a desenvolver uma área que era a 
pobreza de Peniche e que as pessoas não precisavam de subsídios, mas sim de 
encontrar empregos.  

Disse também que não era contra o surf e o Pró Search, cujos participantes iam 
para o Hotel Marriott, lembrou que não se esquecessem de integrar a população de 
Peniche nestes eventos e que via a Câmara, nos documentos previsionais, como um 
centro de emprego, desafiando que se criasse uma comissão para comparar o número 
de trabalhadores da Câmara de Peniche com o número de trabalhadores das Câmaras 
vizinhas.  

Finalizou dizendo que a despesa corrente com pessoal era quase 24% do total e 
que estavam a contratar mais funcionários, porque convinha controlar a clientela 
eleitoral.  

 
Senhor Presidente da Mesa: 
Disse que se falava em situações relacionadas com organizações do âmbito 

social, não se poderia fazer a ligação à subsidiodependência dessas entidades, por ser 
uma analogia completamente falsa, como se poderia comprovar. 

 
Senhor Paulo Balau: 
Disse que tinha achado muito demorada a apresentação das GOP e que tinha 

sido demonstrada a coerência deste Executivo que apresentava os documentos no fim 
do prazo legal, não percebendo a razão de tanta demora para apresentarem 
documentos praticamente iguais aos do ano passado. 

Frisou que não era um bom orçamento para o PSD, mas que o Executivo tinha 
toda a legitimidade para o apresentar, embora achando que defraudava até os votantes 
da CDU, uma vez que a bandeira era a habitação social, que apresentava verbas 
irrisórias.   
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Senhor José Leitão: 
Disse que a CDU tinha ganho as eleições e que, por isso, tinha o direito de 

apresentar as suas GOP. 
Salientou ao Senhor Presidente da Mesa que, quando fosse possível, voltasse a 

solicitar ao CHON a participação numa sessão temática da Assembleia Municipal, uma 
vez que considerava que iria haver um grande problema na saúde, a curto ou médio 
prazo, em Peniche. 

Disse que já tinha ouvido de tudo sobre o que iria ser feito no Fosso da Muralha 
e que seria interessante que, na próxima sessão da Assembleia, viesse um técnico 
municipal mostrar o projecto.  

Fez o reparo de que tinha havido um empréstimo, no âmbito do Prohabita, para 
recuperação de bairros sociais, que tinha sido chumbado pela Câmara, que tinha sido 
usado como arma politica de que a oposição não deixava a CDU fazer a recuperação 
dos bairros e que hoje o Presidente da Câmara não tinha falado nesse empréstimo o que 
levava a pensar que o Prohabita já não fazia parte das prioridades da CDU. 

 
Senhor Presidente da Mesa:     
Subscreveu a necessidade de uma reunião com o CHON e solicitou à Câmara 

para explicar as grandes linhas da obra do Fosso da Muralha. 
 
Senhor João Gomes: 
Disse que a apreciação que tinha efectuado ao orçamento apresentado, levava-o 

a classificar o documento com a letra F, porque se podia resumir a três palavras 
iniciadas pela letra F sendo a primeira palavra, desde logo, fictício, porque o orçamento 
não tinha qualquer relação com a realidade. Afirmou que no documento, a entidade que 
o apresentava definia as prioridades e os objectivos a realizar, e que neste documento 
tinham sido lançadas todas as obras que gostariam de concretizar (sublinhando a 
palavra gostariam) e não as obras que iriam ser concretizadas e que perante aquela falta 
de definição de opções, o orçamento estava empolado na parte das despesas, e 
consequentemente empolado na parte das receitas, em cerca de dez milhões de euros, 
ou seja um terço do orçamento. 

Referiu vários exemplos de verbas empoladas, mencionando o seu reduzido 
nível de execução em 2009. 

Disse que a segunda palavra era Faustoso, porque apesar da crise a nível 
mundial, o orçamento continuava a escalada abismal do aumento das despesas do 
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Município dos últimos anos. Frisou que quando existiam municípios na Alemanha que 
estavam a encerrar as suas piscinas, porque não tinham dinheiro para pagar o gás de 
aquecimento da água, e a desligar os candeeiros de iluminação durante a noite, para 
poupar electricidade, aqui continuava-se a gastar à grande e à francesa, uma vez que, 
num ano de crise, as despesas correntes aumentavam 1,151 milhões de euros.  

Disse que a terceira palavra era Falência, porque a continuar a gastar desta 
forma, pouco faltava para o Município de Peniche atingir os limites de endividamento e 
ficar comprometido o seu futuro, por se estar a gastar o que não se tinha e a aumentar o 
endividamento constantemente para fazer face às despesas correntes. 

Perguntou como seria possível prever um aumento de 11% nas despesas 
correntes, se os vencimentos dos funcionários não tinham tido aumento em 2010 e as 
suas promoções tinham sido retardadas por força da aplicação do SIADAP. 

Acrescentou que aquele valor dava para construir um prédio de dez andares e 
perguntou se a Câmara iria continuar a apostar no aumento exagerado do número de 
trabalhadores da Câmara. 

Afirmou também que a Câmara tinha 397 trabalhadores em 2005 e que em 2009 
tinha 511 trabalhadores, ou seja, que durante 4 anos de mandato da CDU e num 
período que estavam restringidos os acessos à função pública, tinha passado a haver 
mais 114 trabalhadores na Câmara e que pelas verbas orçadas demonstravam que em 
2010 iriam continuar a admitir mais trabalhadores. 

 
Senhor Tiago Gonçalves:    
Fez a seguinte declaração de voto:  
“É chegado o momento de o executivo municipal de maioria da CDU 

apresentar  as suas Grandes Opções do Plano (GOP), o Orçamento e o Plano Plurianual 
de Investimentos (PPI), revelando aquelas que, após o último acto eleitoral, serão as 
suas orientações estratégicas e outras Actividades Mais Relevantes (AMR). É, 
inclusivamente, o próprio executivo que nas GOP reconhece que se está perante 
projectos e acções a realizar num horizonte temporal de 4 anos. E não é que 
constatamos, agora que a campanha eleitoral acabou, agora que os votos foram 
contados, que muito do que a CDU prometeu, mais uma vez, ficou de fora. É caso para 
dizer que estamos perante mais do mesmo, num documento sem inovação, sem apontar 
nada de novo. Mas mais grave, ao contrário do que sucedeu em 2009 e em 2008, é 
excluído das GOP o capítulo que dizia respeito ao Desenvolvimento Económico, um 
sinal que só nos pode preocupar. Não foi o único, e talvez, alguns deputados da CDU 
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sintam alguma espécie de mal-estar a quando da votação das GOP deste ano, porque ao 
contrário de 2009, em 2010, já não existe capítulo sobre um dos sectores de actividade 
mais importantes no concelho – o das Pescas. Mau pronúncio! 

Dirá a força maioritária na Câmara Municipal que este é o primeiro ano de 
mandato, mas o que é facto é que este é o primeiro ano do segundo mandato da CDU 
com responsabilidades de gestão dos destinos do nosso concelho. E não se pode furtar a 
esse facto! 

Sobre o orçamento que nos é proposto, pese embora prever-se uma execução de 
apenas 8 meses, não podemos deixar de realçar alguns aspectos: 

Alguém disse: “Assim, ao admitir a venda de património municipal pelo valor de 
3.351.000 euros, onde se inclui pela enésima vez a venda da Docapesca, o Orçamento continua a 
não merecer qualquer credibilidade ao nível das receitas e, por arrastamento, ao nível das 
despesas.” 

Estas palavras não são nossas. São dos vereadores António José Correia e Jorge 
Abrantes e foram proferidas no ano de 2002 acerca do Orçamento para 2003, ou seja, 
enquanto eram vereadores da oposição! E só por aí se pode perfeitamente retirar a linha 
de coerência dos principais autores dos Orçamentos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, 
que ao contrário do que era expectável, realizaram documentos com os métodos que 
criticaram, através da criativa solução da inscrição de uma rúbrica “Outros”. Caso para 
dizer: bem prega Frei Tomás... 

Preocupa-nos ainda, a despesa, alicerçada em previsões de receitas construídas 
como se se tratassem de castelos de baralhos de cartas. Preocupa-nos a falta de um 
compromisso sério na redução da despesa supérflua e a ausência de uma política de 
combate ao desperdício. Em suma, parece que tudo vai bem na Câmara da CDU, apesar 
dos dados assustadores quanto às despesas correntes, aos gastos com pessoal, à dívida 
galopante a fornecedores, que asfixia o desenvolvimento e a economia local em 
primeira linha, e que nem os próprios Serviços Municipalizados de Águas e 
Saneamento, enquanto fornecedores da Câmara Municipal, conseguem escapar. 

Do ponto de vista sectorial, é impossível o Grupo do Partido Socialista deixar 
passar, alguns assuntos que consideramos vitais: 

Sobre o Ordenamento do Território e Planeamento Urbano, as GOP atribuem 
o atraso no desenvolvimento dos planos à “publicação do novo Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT) em 2007” e a um conjunto de alterações 
realizadas.  
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No entanto, nas GOP de 2009 referia-se que “a adaptação do RJIGT a todos os 
planos de ordenamento do território em curso revelou-se pelas novas exigências muito 
mais moroso que o que inicialmente se poderia pressupor, como aliás aconteceu com 
todos os restantes planos a nível nacional, não só os municipais, como também os 
especiais e regionais, como foi por exemplo, o caso do Plano de Ordenamento da 
Albufeira de São Domingos (POASD), o Plano Regional de Ordenamento do Território 
do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e da revisão do POOC”, mas o que é facto, é que o 
POASD e o PROT-OVT já estão concluídos, ainda que sujeitos à mesma legislação e os 
planos municipais em curso não e não se pode aceitar isso de quem na sua apresentação 
de candidatura em 2005 criticava o atraso então existente. 

Sobre a Revisão do Plano Director Municipal, as GOP não deixam margem 
para dúvidas: “o principal desafio para o concelho em 2010, será, sem dúvida, dar um 
incremento no processo de revisão do PDM, com passos seguros, mas decididos. Será 
porventura, o mais importante desafio que nos espera já em 2010, até pelo facto das 
bases terem sido lançadas”. Contudo nas GOP de 2009 já se afirmava que se esperava 
que “em 2010 a revisão deste instrumento – o PDM – fundamental para a vida do 
concelho se encontre concretizada”. Com tanto anúncio de data e tantos planos de 
ordenamento por concluir, sem que o actual presidente da Câmara tivesse concluído 
algum, restará alguma confiança para acreditar que em 2010 está concluída a revisão do 
PDM que nem a própria Assembleia Municipal nunca ouviu falar em profundidade? 
Tememos que não, o que colocará o nosso concelho em nova situação de adiamento 
quanto ao seu desenvolvimento. 

Sobre as Obras Municipais previstas, curioso é que as obras da zona do 
Coosofi/Verde Mar; 2ª Fase do Museu de Atouguia da Baleia; Reparação dos 
Lavadouros dos Casais de Mestre Mendo; Construção de passeios no Campo da 
República; Reabilitação da ponte rodoviária entre Ribafria e Bolhos já vêm das GOP, 
Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento anteriores, nuns casos de 2009 e noutro 
de 2008 (Lavadouros – PPI 2008) sem que tivessem sido concretizadas. Mais do mesmo! 

No Ambiente é caso para perguntar onde anda a nossa Agenda Local XXI! 
Ainda para mais quando um assessor do actual Presidente da Câmara foi contratado 
para a elaborar desde o mandato anterior. 

Em suma, a Autarquia foi gerida durante quatro meses sem um orçamento para 
o ano económico em curso. O Presidente da Câmara anunciou vários prazos para 
apresentar estes documentos que, no contexto económico actual, são de uma grande 
importância. É pensando, nos munícipes, nos funcionários da Autarquia, nos 
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fornecedores da Câmara, nos compromissos de uma entidade que deve ser uma pessoa 
de bem, que viabilizaremos estes documentos. A CDU por sua vez tem a 
responsabilidade de nos provar que estávamos enganados. Aguardaremos por esse 
momento. Mas não seremos irresponsáveis ao ponto de inviabilizar a gestão da Câmara  
no primeiro ano deste mandato. 

Mas este não é o caminho com que concordamos, onde muitas promessas que a 
CDU fez ficam esquecidas, mas acima de tudo, porque muitas respostas às populações e 
seus problemas ficam por dar. PCP quem vos viu e quem vos vê.” 

 
Senhor Américo Gonçalves: 
Pôs algumas questões sobre a educação e perguntou qual era o ponto de 

situação da obra de construção da Biblioteca Municipal, dos parques infantis e das 
escolas básicas do 1.º ciclo. 

Disse que se tinha feito muito pouco em relação à monotorização da Carta 
Educativa e solicitou esclarecimentos sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia. 

Sobre a política educativa, perguntou se os montantes a atribuir aos clubes 
tinham em conta a sua actividade e dimensão, e quais eram os critérios de atribuição. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que a CDU não estava a defraudar os seus eleitores e que as outras forças 

partidárias deviam apontar para outros caminhos terem sucesso político. 
Frisou que a apresentação das GOP estava dentro do prazo estabelecido por lei, 

apesar de ter gostado de as apresentar antes, mas o volume de trabalho no início do ano 
não o tinha permitido. 

Disse que na próxima semana iria ser feita a consignação da obra de 
recuperação do Fosso da Muralha, o que representava o final de um grande trabalho, 
em que se tinha envolvido de uma forma muito directa. 

Sobre a alusão à manutenção da clientela da área social, disse que era uma 
forma muito pouco digna do Senhor Carlos Santana abordar o assunto, uma vez que 
Peniche tinha um problema social de acentuada assimetria, facto de ter vivido muitos 
anos centrado na fileira da pesca e da população não ter acautelado competências 
académicas e sociais para se socorrer de outras alternativas de emprego. Disse que 
havia um trabalho muito interessante de relação de proximidade para munir as pessoas 
de competências e não de concessão de subsídios. 

Sobre a omissão do capítulo das Pescas perguntou ao Senhor Tiago Gonçalves 
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se tinha visto as alusões ao Grupo de Acção Costeira, desenvolvido em conjunto com 
outros municípios e com o envolvimento de consideráveis recursos humanos e técnicos. 

Em relação ao capítulo do Desenvolvimento Económico, disse que nunca 
ninguém, antes do mandato anterior, tinha tomado a iniciativa de fazer o Plano de 
Pormenor do Vale do Grou. Referiu a formação do GMIEA, que tinha uma boa actuação 
a nível de atendimento de empresas e de fomento de negócios. 

Disse que o Senhor Carlos Santana estava insuficientemente informado por 
desvalorizar a importância da etapa do Campeonato do Mundo de Surf, realizada em 
Peniche, uma vez que tal evento tinha incrementado a venda de habitação e o 
movimento na restauração. 

Referiu o investimento efectuado no entreposto de pescado, dentro das 
instalações do Porto de Pesca e a aprovação do financiamento para a reformulação do 
Serviço de Urgência Básica e criação de 43 camas para cuidados paliativos. 

Sobre o programa Prohabita, disse que os valores contemplados tinham mais a 
ver com a reabilitação e só em 2011 teriam a ver com a construção. 

Esclareceu a rescisão do contrato de construção da Biblioteca Municipal com a 
empresa adjudicatária, que tinha falido, e a intenção de que a resolução deste assunto 
não fosse transferida para os Tribunais. 

Acrescentou que tinha sido necessário actualizar o projecto, recorrendo a um 
gabinete externo. 

Em relação à Agenda XXI, disse que havia uma agenda formal e outra 
substantiva, com a conquista da bandeira verde. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que o Senhor João Gomes tinha posto o enfoque na letra F, convidando-o 

a fazer o trabalho de casa e a ver nos últimos 16 anos qual era o orçamento mais fictício. 
Mencionou os investimentos feitos no Parque de Campismo e nas Escolas. 

Disse também que tinha apresentado o relatório sobre a monitorização da Carta 
Educativa na reunião do Conselho Municipal de Educação e que não tinha registado 
qualquer apontamento negativo sobre o mesmo. 

Deu uma informação sobre a reunião realizada com a DREL, onde tinham sido 
abordadas as competências a transferir para a Autarquia sobre a educação. 

Finalizou dizendo que era intenção construir o Centro Educativo de Atouguia 
da Baleia e os Centros Escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei até 2013. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que a dimensão de algumas verbas tinham como objectivo assegurar o 

equilíbrio do orçamento e que no exercício do direito de audição da oposição tinham 
tido a oportunidade de reafirmar o que tinha sido feito em relação ao equilíbrio 
orçamental ao longo de muitos anos. 

Afirmou que nos primeiros três meses de 2010 algumas verbas tinham sido 
recebidas em maior volume que nos períodos homólogos de 2008 e 2009 o que levava a 
pensar que no corrente ano os níveis de execução da receita seriam mais satisfatórios. 

Falou as afirmações dos Presidentes das Câmaras de Faro e de Leiria, para 
assegurarem os equilíbrios orçamentais, através do empolamento de receitas, lendo os 
textos introdutórios das GOP das citadas Câmaras. 

Disse por último que o Município de Peniche continuava com capacidade de 
endividamento a médio e longo prazo, que tinha passado de 36,11% para 35% e que 
seria utilizada para o desenvolvimento de projectos futuros. 

 
Senhor Ademar Vala Marques:  
Disse que o seu entendimento sobre o que deveria ser as GOP, correspondia a 

um documento menos programático e mais de execução. 
Perguntou se o empréstimo contraído para a ampliação do Cemitério de 

Peniche e construção da casa Mortuária iria ser totalmente utilizado. 
Disse que uma das questões que consubstanciara o voto contra da CDU em 

relação aos documentos previsionais de 2004 era a de não ter verba para as obras do 
edifício do ex–Traquinas, que nos anos seguintes foram previstas verbas residuais e que 
para 2010 estava só previsto 1000 euros, sem sequência financeira nos anos seguintes, 
perguntando se aquilo representava o abandono do projecto. 

 
Senhor Paulo Balau: 
Disse que a intervenção do Presidente da Câmara revelava a diferença entre a 

CDU e as outras forças partidárias e que quem para um cargo de autarca devia de ir 
para trabalhar e não só para desvalorizar o que os outros fizeram e pôr enfoque no que 
tinha feito. Disse também que as obras de desenvolvimento económico referidas pelo 
Presidente da Câmara pouco tinham a ver com a Câmara, uma vez que tinham mais a 
ver com o IPTM e com o Grupo Auchan. Acrescentou que deveria evidenciar o 
Prohabita e que não via nada no orçamento deste ano, defraudando os eleitores em 
relação às promessas que tinha feito na campanha eleitoral. 
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Sobre o estatuto da oposição, disse que a Câmara só tinha ouvido os partidos 
para cumprir a lei, não tendo entregue as propostas de documentos previsionais a 
horas, para ninguém poder opinar conscientemente sobre eles. 

 
Senhor José Leitão:  
Disse que o Senhor Vereador Jorge Abrantes tinha ensinado uma nova 

modalidade de fazer orçamentos, com a criação de rubricas de equilíbrio. Acrescentou 
que utilizar as afirmações de um Presidente de Câmara do PSD e de outro do PS para 
viabilizar um erro era uma asneira, era uma intervenção muito infeliz. 

Disse também que, por graça, tinha falado nos timings de realização do Fosso 
da Muralha e que de maneira nenhuma queria pôr em causa o esforço do Executivo, 
nem de outros Executivos anteriores, para a concretização desta obra. 

Afirmou que era um erro utilizar as questões da saúde e do Hospital de Peniche 
como discussão política interna, quando deveria ser utilizada unicamente como 
discussão com entidades exteriores.  

Quanto à referência ao investimento feito dentro do Porto de Pesca, como apoio 
à actividade económica referiu a cadeia de supermercados do Grupo Intermarché, que 
tinha muitos mais postos de trabalho e que não tinha salvo a pesca da crise em que 
estava. 

Sobre o aumento de vendas de casas por causa das iniciativas relacionadas com 
o Surf, como tinha sido mencionado pelo Senhor Presidente da Câmara, sugeriu que 
fosse criado um observatório para estudar o impacto do Surf no Município. 

 
Senhor João Gomes:  
Disse que o Senhor Vice-Presidente tinha referido que ele não tinha feito o 

trabalho de casa, mas quem não tinha feito os trabalhos de casa tinha sido o Executivo 
da CDU, uma vez que a receita orçamentada deveria ser a média dos últimos 24 meses e 
como se poderia verificar nos valores referentes à venda de terrenos e loteamentos 
ultrapassavam largamente essa média, uma vez que em 2009 apenas foram 
concretizados nessas rubricas 0,17% e 3,1% dos valores orçamentados.  

Disse também que quanto à afirmação do Senhor Vereador Jorge Abrantes de 
que havia um ligeiro empolamento de 2 ou 3 milhões de euros, tal não correspondia à 
verdade, por o empolamento ser pelo menos de 10 milhões de euros. 

Relativamente às referências do mesmo Vereador sobre as intervenções dos 
Presidentes das Câmaras de Faro e de Leiria, em que afirmaram que inventaram 
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números nos seus orçamentos, tal não justificava o empolamento que existia no 
orçamento de Peniche, uma vez que não era um concurso de quem apresentava o 
orçamento mais fictício.  

Finalizou dizendo que este era o décimo terceiro orçamento que votava e que 
nunca tinha visto um orçamento com tanta ficção.  

 
Senhor José António Amador: 
Deu os parabéns ao Executivo pela qualidade dos documentos previsionais em 

análise. Valorizou as reuniões realizadas com as Juntas de Freguesia, assim como a 
realização das obras do Fosso das Muralhas, do CAR Surf, do Museu de Atouguia da 
Baleia e do Terminal Rodoviário, obras que constavam nos programas eleitorais de 
todos os partidos. Disse que compreendia o papel da oposição e que não a criticava e 
que Peniche tinha sido prejudicado com cortes de verbas das transferências da 
administração central e com a transferência de novas competências. 

Leu documento da Comissão das Pescas junto ao PCP, que reflectia a perda de 
soberania nacional nesta área e fez algumas considerações sobre a política das pescas 
levada a cabo pelos diversos Governos. 

Por último perguntou quantas refeições se serviam a alunos do 1.º ciclo e 
quantas se serviam antes dos Executivos da CDU. 

 
Senhor Henrique Bertino:  
Disse que pensava que as GOP de 2010, independentemente das críticas da 

oposição, deveria encher todos de orgulho porque constava uma obra que iria 
revolucionar toda a zona ribeirinha e fomentar o desenvolvimento de Peniche.  

Sugeriu que se fosse feita uma sessão pública para falar da primeira fase da obra 
do Fosso da Muralha e para dar a conhecer também o que se iria fazer na segunda fase. 

Disse que todos ansiavam por esta obra, que tinha havido coincidência de 
partido político na Câmara e no Governo e nada tinha sido feito. Por isso, afirmou que a 
obra se devia muito ao esforço do Presidente da Câmara para a concretizar e na procura 
de financiamentos. 

Frisou que o tinham chocado algumas palavras ditas sobre a habitação social e 
que quem falava assim era porque não sabia nada da realidade social de Peniche. 

Disse que falar de clientelismo em relação à habitação social e aos trabalhadores 
municipais era vergonhoso e pouco digno e revelava falta de respeito pelos penicheiros.  

Salientou que era o que faltava abandonar o projecto Prohabita, o que poderia 
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era haver uma certa contenção pelas condicionantes financeiras, embora pensasse que, 
em sua opinião, o investimento poderia ser rentável.  

Disse também que a Câmara era acusada por não aprovar os investimentos 
privados e quando o fazia, como no caso dos investimentos realizados no Porto de 
Pesca, diziam que esses investimentos nada tinham a ver com a Câmara. 

Acrescentou que o problema da Pesca já não dependia da Câmara, nem dos 
sindicatos, dependia da administração pública e dos armadores, dependia da vontade 
política e que iria caminhar para a redução de postos de trabalho e de embarcações.  

Disse ainda que também tinha as preocupações do Senhor José Leitão sobre a 
saúde em Peniche e que achava que se devia reivindicar para garantir as prioridades 
que Peniche queria.   

Disse, por último que não tinha havido um Presidente de Câmara que tivesse 
feito tanto pela imagem de Peniche como o actual e desafiou que os próximos 
executivos fizessem um orçamento certinho, se o conseguissem.  

 
Senhor Carlos Santana: 
Disse, sobre o investimento nas Pescas, que os armadores tinham ouvido dos 

sindicatos e das cooperativas que eram fascistas e perguntou se queriam que se 
sentissem motivados para investir.  

Sobre o Hospital de Peniche, disse que tinha ficado muito aflito com a situação 
que estava a existir em Março, em que o ventilador tinha ido para as Caldas da Rainha, 
os médicos estavam sem ser pagos e duas salas estavam fechadas por falta de verbas. 
Acrescentou que tinha ficado bastante chocado e que deveria haver união das pessoas 
para exigir o que era de direito para Peniche.   

Frisou que ninguém punha em causa o trabalho do Presidente da Câmara, 
sobre o Fosso das Muralhas, mas também deveria ser reconhecido o trabalho feito pelos 
anteriores Executivos, referindo a ligação deste investimento à mudança de local do 
Aeroporto da Ota, que se não acontecesse, não acontecia esta benesse.       

Disse que ainda bem que o Senhor Vereador Jorge Abrantes tinha confirmado 
que o orçamento era um bocado fictício, reconhecendo que a oposição tinha razão que o 
orçamento tinha muito de ficção.  

Referiu-se ao aumento da dívida a fornecedores, de Fevereiro a Abril, dizendo 
que as empresas não recebiam há mais de um ano. 

Sobre o Vale do Grou disse que era uma panóplia de intenções, uma vez que 
aqueles terrenos eram todos privados. 
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Perguntou, por último, como é que ficava o Mercado de Peniche. 
 
Senhor Tiago Gonçalves: 
Justificou a ausência do Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, por estar 

numa reunião da Assembleia de Freguesia de Ferrel, tendo-o encarregado de fazer as 
intervenções por ele. 

Disse que gostaria que fossem levadas à prática as obras da pista pedonal de 
Ferrel/Baleal, passagem desnivelada frente ao Baleal Campismo, arranjo e electrificação 
do parque das merendas de Ferrel, ampliação do Cemitério de Ferrel e intervenções nos 
arruamentos de Ferrel. 

Disse que tinha ficado feliz sobre o que se tinha dito sobre as Pescas, mas tal 
não justificava o desaparecimento do capítulo das GOP sobre as Pescas. 

Fez referências sobre o Grupo de Acção Costeira, o GMEIA e a Agenda XXI e 
disse que assumia a paternidade do PS dos projectos do Campo da República e do 
Parque Urbano, mas que o piso tinha sido alterado pela Câmara da CDU e que os 
passeios ainda não estavam feitos, devendo por isso assumir aquilo que era mau. 

Afirmou que se desvirtuava os resultados eleitorais ao ter um Presidente de 
Junta como líder de um grupo partidário, quando não tinha sido eleito directamente 
para a Assembleia Municipal e ocupava esse cargo por inerência.  

Perguntou se a Comissão de Trânsito e a Câmara tinha cedido à pressão de 
alguns munícipes e da ACISP para reduzir o espaço pedonal no centro de Peniche. 

Disse ainda que não comparava Leiria e Faro com Peniche, porque a realidade 
de Leiria era diferente e quem tinha aberto a caixa de pandora tinha sido a CDU, no 
mandato de 2002. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que toda a gente reconhecia a grande referência dada às questões do Mar 

e da Pesca nas GOP e na Magna Carta estava o fomento da economia do mar e da 
energia das ondas.  

Deu uma explicação pormenorizada sobre a actividade do GMEIA, dizendo o 
apoio dado às empresas e à criação de emprego. 

Esclareceu também as medidas previstas para o edifício do ex-Traquinas, 
nomeadamente a procura de financiamento através do Grupo de Acção Costeira. 

Disse que o Senhor Paulo Balau não tinha explicado o papel facilitador da 
Câmara para que os investimentos se concretizassem. 
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Sobre a sugestão de criação de um observatório sobre os impactos do surf, disse 
que tinha sido feito um inquérito pelo IPL, a 750 pessoas, para avaliar o impacto do surf 
nas pessoas de Peniche. 

Referiu o aumento do número de refeições fornecidas a alunos do 1.º Ciclo, de 
160 em 2005 para 600 em 2009. 

Disse também que estava constantemente a acompanhar a situação do Hospital 
de Peniche, dando informação sobre o episódio do não recebimento por parte dos médicos. 

Salientou que os louros da obra do Fosso da Muralha não iam só para este 
Executivo, mas referiu o esforço negocial para obtenção de comparticipações por parte 
do QREN e do IPTM. 

Esclareceu que, sobre o Vale do Grou, o que estava em orçamento tinha a ver 
com o plano de urbanização para aquela zona e que era urgente haver uma política de 
solos que combatesse a especulação imobiliária. 

Comunicou que o Mercado Municipal estava integrado na parceria para a 
Regeneração Urbana e no Grupo de Acção Costeira. 

Frisou que não tinha havido acordo nem com a ACISP nem com ninguém sobre 
o trânsito na zona central de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que no orçamento estava previsto a construção da Casa Mortuária no 

Cemitério de Peniche e que o resto do empréstimo contraído para a ampliação daquele 
Cemitério se destinava à citada obra. 

Disse também que a dívida a fornecedores seria matéria para a próxima sessão 
da Assembleia Municipal.  

Salientou que nunca tinha dito que o orçamento em análise era fictício e que a 
regra dos 24 meses sempre tinha sido cumprido e quando não o era, era explicada a 
razão desse facto. 

Evidenciou o rigor e a competência técnica da elaboração dos documentos 
previsionais em análise.  

Esclareceu que os lotes mencionados no orçamento existiam e estavam 
valorizados ao preço comercial e que os valores das taxas eram os indicados pelos 
serviços, o que não queria dizer que os promotores fossem levantar os respectivos 
alvarás e pagassem as taxas. 

Finalizou dizendo que os valores não eram fictícios, mas sim reais. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara:  
Disse que a Câmara não tinha cortado verbas às Juntas de Freguesia, mas sim o 

Governo e que tinha diminuído as transferências para aqueles órgãos autárquicos.  
Leu a acta da Comissão de Trânsito, relativa à decisão sobre o trânsito na zona 

central de Peniche. 
 
Senhor Paulo Balau:   
Disse que o Senhor Vereador Jorge Abrantes tinha assumido que o orçamento 

era fictício, quando tinha lido as intervenções dos Presidentes das Câmaras de Leiria e 
Faro e isso estava gravado, não podia ser negado. 

 
Senhor João Gomes:   
Afirmou que, quanto à afirmação do Senhor Vereador Jorge Abrantes, de que os 

valores indicados para os terrenos a vender resultavam dos valores de mercado e não 
estavam empolados, não tinha dito que esses valores estariam empolados, mas sim que 
o que estava empolado era a venda desses bens, uma vez que não bastava fazer uma 
descrição do património municipal e atribuir-lhe valores de mercado para que essa 
receita se concretizasse, pois era preciso haver compradores disponíveis para 
adquirirem esses terrenos.  

 
Postos à votação foram as Grandes Opções do Plano, o Orçamento e o Mapa de 

Pessoal para 2010 aprovado, por maioria, com treze votos a favor, seis abstenções e sete 
votos contra. 

 
Os membros do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte declaração 

de voto:  
“Grandes Opções do Plano e Orçamento 2010 
Os membros da Assembleia Municipal de Peniche eleitos pelo Partido Social 

Democrata votaram contra as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para o ano de 
2010, submetidos pela Câmara Municipal de Peniche para aprovação. Este voto contra, 
ponderado e consciente, alicerça-se nos seguintes fundamentos: 

- O Partido Comunista tem legitimidade para fazer as opções de governação e a 
consequente gestão orçamental com base no programa que foi maioritariamente 
sufragado pela população de Peniche. 
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- Entendemos, contudo, que este orçamento é mais um passo para a condenação 

de Peniche ao imobilismo e à estagnação económico-social. É necessária, a par de uma 
política social rigorosa e justa, uma política de fomento do investimento que permita 
que aqueles que hoje beneficiam de ajudas da Câmara Municipal possam no futuro ter 
uma vida melhor, sem necessidade de recorrer a essa ajuda. 

- O documento das Grandes Opções do Plano integra não apenas as grandes 
opções, mas também as pequenas e aquelas que não podem ser concretizadas nem em 
2010, nem nos anos seguintes, dada a situação de endividamento galopante da 
autarquia e a falta de saúde financeira, sem que se perspectivem melhorias quanto à 
captação de receitas. 

- Nas palavras do Presidente da Câmara quando era Vereador, “não se 
detectam acções concretas para estímulo ao empreendedorismo e ao aparecimento de 
novas actividades empresariais” (Declarações de Voto dos Vereadores da CDU relativas 
ao Orçamento e às G.O.P. de 2004 e 2005. 18.12.2003 e 27.12.2004) 

- Não deixa de ser caricato que o Presidente da Câmara culpe agora os privados 
pela falta de empreendedorismo, rejeitando as responsabilidades que são antes suas e 
do seu executivo na rejeição de projectos e de contactos de investidores. 

- Entendemos que parte substancial das verbas que a Câmara Municipal 
pretende canalizar para actividades sociais não essenciais deveria ser aplicada no apoio 
às pequenas e médias empresas do concelho, nomeadamente no pagamento das dívidas 
que estrangulam a actividade dos fornecedores. 

- Citando novamente os Vereadores António José Correia e Jorge Abrantes, 
entendemos também que “a credibilidade dos documentos é duvidosa quando se 
aponta pela enésima vez para a conclusão de determinados instrumentos de 
planeamento” (Declaração de Voto dos Vereadores da CDU relativa ao Orçamento e às 
G.O.P. de 2005. 27.12.2004). 

- Depois de quatro anos e seis meses de governação comunista, nem um 
instrumento de planeamento territorial foi aprovado. Uma vez mais, o Presidente da 
Câmara faz agora o que antes criticou e Peniche continua sem ter estes instrumentos 
essenciais para o ordenamento e gestão territorial e consequente desenvolvimento 
económico.  

- No documento do Orçamento para 2010, e citando os mesmos Vereadores, 
“estão previstas receitas de capital completamente impossíveis de se concretizarem, o 
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que retira credibilidade ao orçamento” (Declarações de Voto dos Vereadores da CDU 
relativas ao Orçamento e às G.O.P. de 2004 e 2005. 18.12.2003 e 27.12.2004). 

- Se isto era o que os Vereadores António José Correia e Jorge Abrantes 
escreviam quando na oposição, não deixa de ser extraordinário que agora se apoiem em 
verbas fictícias do Orçamento da Receita, que não esperam sequer realizar, para 
justificar um Orçamento da Despesa muito além das possibilidades da Autarquia.  

Nesse sentido, consideramos que estas opções apenas podem contribuir para a 
estagnação social e económica do Concelho e para o colapso financeiro da Câmara 
Municipal.  
 O Partido Social Democrata não se revê nestas opções e nesta falta de rigor e 
transparência. Submetemos ao eleitorado um outro programa, uma outra visão 
estratégica para Peniche. Os eleitores que votaram no nosso programa não se revêem 
nas opções do executivo comunista.  

Peniche, 23 de Abril de 2010.” 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

No período de intervenção do público, usaram da palavra o munícipe adiante 
identificado: 

 
Senhor Raul Correia: 
Perguntou se havia alguma evolução na construção de passeio no Casal da 

Vala, para segurança dos alunos da Escola e disse que no terreno municipal situado por 
trás de José Júlio do gás, tinha sido construído um canil ilegal.  

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que ainda não tinha sido encontrada uma solução técnica para a 

construção do passeio em questão. 
 
Senhor Tiago Gonçalves: 
Perguntou qual era o desenvolvimento do canil/gatil municipal. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou que esperava que essa obra tivesse desenvolvimentos em 2010. 
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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 zero horas e trinta e sete 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. 


