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AACC TT AA    NN.. ºº     88//22001100  

 

A C TA  D A  S E S S ÃO  O RD I NÁR I A  DO  M Ê S  D E  S E T EMB RO  DA  

A S S EMB L E I A  MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  R E A L I Z ADA  NO  D I A  

3 0   D E   S E T EMB RO   D E   2 0 1 0 :  

 

Aos trinta dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

estando presentes os senhores Rogério Manuel Dias Cação, Américo de Araújo 

Gonçalves e Carlos Alberto Lourenço de Almeida, respectivamente Presidente, 

Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, e os senhores Henrique Bertino Batista 

Antunes, António Manuel Prioste Salvador, Raul Fernando Conceição Santos, Cesaltino 

Eustáquio Martins, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, 

Anabela Correia Dias, Carlos Manuel Alves Santana, Pedro Manuel Tavares Varão, 

Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Cristina Maria Luís Leitão, José António Bombas 

Amador, José António Leitão da Silva, Mariana da Conceição Santos Rocha, João 

Manuel Jesus Gomes, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Paulo Jorge Amaro Balau, 

Arminda Glória Félix Martins Brás, Natália Susana Colaço Rocha, Licínio Pereira, Rui 

Pedro Maia dos Santos, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Maria Estrela Maia de 

Paiva das Neves e João da Santíssima Trindade Sousa Jorge 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 adesão 

do Município de Peniche à Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que 

seja declarado o interesse público municipal de uma unidade autónoma de gás. 

 

O senhor Cesaltino Eustáquio Martins encontrava-se a substituir o senhor 

Presidente de Junta da Freguesia de São Pedro, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Os senhores Licínio Pereira, Maria Estrela Maia de Paiva das Neves, Rui Pedro 
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Maia dos Santos, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e João da Santíssima Trindade 

Sousa Jorge encontravam-se a substituir os senhores José Joaquim Franco Antunes, 

Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Álvaro André Paiva Amador, 

Ademar Vala Marques, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Anna Clara Leal 

Rodrigues, Anabela Soares, Filipe Carlos da Glória Ribeiro e Dina Maria Chagas Santos, 

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 Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto 

Bombas Amador, e os vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, 

Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Francisco Manuel Pinto da 

França Salvador. O senhor Vice-Presidente informou a Assembleia que o senhor 

Presidente da Câmara não iria estar presente por se encontrar ausente do concelho, em 

representação do Município, junto da Presidência da República. 

 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foram presentes as actas n.os 4, 5, 6 e 7/2010, das reuniões realizadas nos dias 

29 e 30 de Abril e 8 e 25 de Junho de 2010, tendo sido dispensada a leitura das mesmas 

por o respectivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da 

Assembleia. 

 

Postas à discussão usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

João Gomes (PS): 

Solicitou uma alteração na página 63, acta n.º 4/2010, de 29 de Abril, na 

intervenção do senhor Presidente da Câmara, substituindo “…o senhor João Gomes 

devia colocar a pergunta à ENATUR.” Por “…o senhor João Gomes deveria colocar a 

pergunta aos seus amigos do PS.”. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Solicitou uma alteração à sua intervenção constante na página 133, acta n.º 7/2010, 

de 25 de Junho, substituindo “... cujo projecto poderia ter sido alvo de concurso para jovens 
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arquitectos de Peniche.” por “... cujo projecto poderia ter sido alvo de concurso para jovens 

arquitectos, como já aconteceu noutros municípios do Oeste, que a título gratuito elaboram 

propostas para pequenos equipamentos com resultados muito interessantes.”. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Solicitou uma clarificação da intervenção do senhor Presidente da Mesa, 

constante na página 67, acta n.º 4/2010, de 29 de Abril, uma vez que, não obstante estar 

registado o que o senhor Presidente da Mesa disse, poderá levar a uma interpretação 

descontextualizada. 

 

Presidente da Mesa: 

Clarificou que a sua intervenção não está relacionada com a anterior 

intervenção do senhor Tiago Gonçalves, nem com a intervenção de qualquer outro 

membro da Assembleia em particular, mas com as intervenções em geral. 

 

Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, já com as alterações 

solicitadas introduzidas, constataram-se os seguintes resultados: 

 

Acta n.º 4/2010 – Aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a favor e duas 

abstenções, do senhor Rui Santos e da senhora Anabela Dias. 

Acta n.º 5/2010 – Aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a favor e duas 

abstenções, dos senhores Rui Santos e Sérgio Leandro. 

Acta n.º 6/2010 – Aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a favor e duas 

abstenções, dos senhores Sérgio Leandro e José Leitão. 

Acta n.º 7/2010 – Aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor e quatro 

abstenções, dos senhores Henrique Bertino, Sérgio Leandro, Carlos Almeida e João 

Gomes. 

 

Os membros da Assembleia que se abstiveram na votação das actas, declararam 

que o fizeram por não terem estado presentes nas respectivas reuniões. 

 

b)  EXPEDIENTE :  

 

O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 

se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
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ter sido previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um 

memorando dos documentos recebidos: 

 

1 - E-mail, datado de 7 de Junho de 2010, do Secretário Geral da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo a circular n.º 87/2010 onde inclui o 

texto da proposta apresentada em reunião do seu Conselho Geral para a eventual 

convocação de um Encontro Nacional de Autarcas. 

2 - Ofício n.º 514/CE/2010, datado de 21 de Junho de 2010, do Agrupamento 

dos Centros de Saúde Oeste Norte, solicitando a designação de um representante para o 

Conselho da Comunidade daquela Administração Regional de Saúde. 

3 - Circular n.º 108/2010-CO, datada de 30 de Junho de 2010, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo alguns exemplares do boletim n.º 192, 

daquela Associação, referente ao mês de Maio de 2010. 

4 - Ofício n.º 833/CE/2010, datado de 6 de Julho de 2010, do Agrupamento dos 

Centros de Saúde Oeste Norte, remetendo convocatória para uma reunião do Conselho 

da Comunidade, no dia 14 de Julho. 

5 - Carta n.º 3489, datada de 7 de Julho de 2010, da Associação dos Técnicos 

Administrativos Municipais, remetendo boletim de inscrição para o XXX Colóquio 

Nacional da ATAM, que se realizará de 26 a 29 de Outubro de 2010. 

6 - Carta, datada de 19 de Julho de 2010, do senhor Manuel Lourenço, dando 

conhecimento do encerramento do jornal Correio de Peniche, a partir do mês de 

Agosto. 

7 - Fax, datado de 28 de Julho de 2010, da Capitania do Porto de Peniche, 

remetendo convite para assistir à Procissão do Mar das Festas de Nossa Senhora da Boa 

Viagem a bordo do Salva Vidas. 

8 - Circular n.º 127/2010-CO, datado de 30 de Julho de 2010, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, remetendo alguns exemplares do boletim n.º 193, 

daquela Associação, referente ao mês de Julho. 

9 - Circular n.º 137/2010-LPINTO, datada de 31 de Agosto de 2010, de 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, dando conhecimento da realização do 

V Fórum Ibero-Americano de Governos Locais, que se realizará na Argentina de 14 a 16 

de Outubro de 2010. 

10 - Convites endereçados ao senhor Presidente da Mesa: 

a) Do Executivo da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, para assistir à Missa 

do 7.º Aniversário de Elevação de Serra d’El-Rei à categoria de Vila, no dia 1 de Julho. 
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b) Do Executivo da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, para participar na 

Cerimónia de Entrega de Certificados de Equivalência ao 9.º Ano, no dia 2 de Julho. 

c) Da Direcção do Núcleo da Liga dos Combatentes de Caldas da Rainha, 

para estar presente nas Comemorações do seu 86.º Aniversário, no dia 25 de Julho. 

11 - Exemplar n.º 216 – Julho 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

12 - Exemplar n.º 217 – Julho 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

13 - Exemplar n.º 218 – Julho 2010, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

14 - Exemplar n.º 12 – Junho/Julho de 2010, da Revista LVT- Lisboa/Vale do 

Tejo. 

15 - Exemplar n.º 27 – Junho de 2010, da revista da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo. 

16 -  Exemplar do mês de Junho de 2010, do jornal “Voz das Misericórdias 

17 -  Exemplar do mês de Julho de 2010, do jornal “Voz das Misericórdias”. 

18 - Exemplar n.º 259 – Junho de 2010, do jornal “Associação”. 

19 - Exemplar n.º 96 – Setembro de 2010, do jornal do “STAL”. 

 

Não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

PESAR :  

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo usado a palavra o 

senhor Tiago Gonçalves, que leu um voto de saudação, subscrito pelos membros do 

Grupo do PS, cujo texto a seguir se reproduz:  

 

“VOTO DE SAUDAÇÃO: 

No próximo dia 5 de Outubro de 2010 assinalam-se os 100 anos sobre a 

instauração da República em Portugal. 

A República instituiu em Portugal o caminho para uma sociedade livre, justa e 

solidária, consubstanciada nos valores da dignidade da pessoa humana e deixando que 

ao povo ficasse a responsabilidade de decisão sobre o seu futuro. 

É indiscutível que o regime republicano desenvolveu progressos na sociedade, 
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atribuindo a todos a igualdade de direitos e deveres em função do nascimento, a 

laicização do Estado, a obrigatoriedade do registo civil, a regulamentação do trabalho 

de menores e crianças, a criação de seguros sociais para os mais desfavorecidos e a 

construção de estabelecimentos de ensino públicos. 

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia 

Municipal de Peniche, reunida em 30 de Setembro de 2010, aprove o presente voto de 

saudação ao Centenário da República. 

Paços do Município de Peniche, 30 de Setembro de 2010. 

Os Deputados Municipais do PS” 

 

d) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA :  

 

Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os senhores, adiante identificados: 

 

José Amador (CDU): 

Disse que o protocolo assinado no âmbito do hospital de Peniche deve ser 

respeitado e perguntou qual a sensibilidade da nova administração. 

Perguntou qual a média de feirantes da feira mensal de Peniche, o número de 

lugares disponíveis no novo recinto da feira e se se vai realizar a feira no mês de 

Outubro. 

Perguntou se o Prohabita já foi votado pela Câmara, qual o resultado da 

votação e se é para prosseguir. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Informou que houve uma reunião entre o senhor Presidente da Câmara, a 

senhora vereadora Clara Abrantes e a administração do CHON, onde foi reafirmado 

que os compromissos assumidos são para cumprir. Informou, também, que a 

administração do CHON pretende reunir com os presidentes das assembleias 

municipais da área do CHON e está disponível para, posteriormente, participar numa 

sessão temática. 

Sobre a feira mensal, deu conhecimento de que a suspensão foi comunicada à 

população, através de edital afixado em diversos locais e publicado em jornal, tendo 

sido enviado um ofício a cada um dos feirantes. O novo recinto não é mais pequeno do 

que as necessidades, uma vez que tem 134 lugares e a média de feirantes por feira é de 
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128, sendo que apenas 104 é que reúnem as todas condições para poderem vender. 

Informou que a assinatura do acordo de cooperação no âmbito do programa 

Prohabita foi ratificada na reunião de Câmara do dia 27 de Agosto, por maioria, com os 

votos favoráveis da CDU. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que estranha as perguntas do senhor José Amador e a sua capacidade de 

síntese. E que a resposta do senhor Vice-Presidente foi tão rápida que não esclareceu 

nada. 

Referiu que existe um protocolo que não se sabe por quem foi assinado, 

Alcobaça vai ter um novo hospital, Caldas da Rainha vai ter o seu hospital ampliado e 

Peniche não vai ter nada de novo e ainda lhe foi retirado o bloco operatório. 

Perguntou por onde anda a comissão de acompanhamento do processo do 

hospital e afirmou a necessidade de se comunicar à população a realidade. 

Sobre a feira mensal, referiu que disseram que as obras de recuperação do fosso 

das muralhas, não iriam afectar o local preparado em 2006 e afinal afecta. Vai ser 

investido mais dinheiro num novo local, também provisório. Defendeu que o Campo da 

Torre é o local indicado para a realização da feira, pelo mal tratado que está depois do 

dinheiro que lá foi gasto. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que a Câmara não prescinde de exigir do Governo o que foi acordado 

relativamente ao hospital. Que Alcobaça vai ganhar um novo hospital, que o tempo dirá 

se será ou não construído, mas perdeu um super-hospital, e que quem ganhou foi 

Caldas da Rainha. O hospital de Peniche irá ter diversas intervenções e as urgências 

estão integradas na rede nacional. 

Sobre a feira mensal, disse que o PSD não encontrou uma solução para o local 

da feira enquanto esteve na presidência da Câmara. Que as obras no espaço junto aos 

Portões de Peniche de Cima tiveram um investimento de 200.000 euros, mas que a 

receita entretanto arrecadada teve um valor superior. Que as matérias-primas retiradas 

do antigo espaço e reutilizáveis serão aplicados no novo recinto. 

Referiu que as obras de recuperação do fosso estão a dar a volta à organização 

da cidade. 

 

Carlos Santana (PSD): 
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Perguntou se não está na hora de definir politicamente que tipo de feira se 

pretende para Peniche e em que espaço. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que, relativamente ao CHON, quem ficou a ganhar foram os concelhos de 

Caldas da Rainha e Óbidos. 

Perguntou se os funcionários, os equipamentos e as valências que saíram do 

hospital de Peniche vão regressar e quando. 

Perguntou, também, o porquê de uma primeira reunião da direcção do CHON 

com o Presidente da Assembleia. 

Disse que não lhe desagrada que o novo local para a realização da feira se torne 

definitivo e que o número de feirantes não o preocupa, desde que haja livre 

concorrência e a oferta satisfaça a população. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que a reunião com a direcção do CHON será com os diversos presidentes 

das assembleias municipais da área do CHON. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que o compromisso do actual executivo é tudo fazer para que seja 

cumprido o que foi acordado, relativamente ao CHON, e não vai aceitar qualquer 

cedência. 

Disse que o espaço da feira não é em função do número de feirantes inscritos. 

Inicialmente havia 400 inscritos e o espaço tinha 260 lugares, tendo sido ocupados 

simultaneamente apenas 160, no início, nos últimos tempos o máximo de feirantes 

numa feira foi de 150. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Disse que não existe planeamento e que, por isso, não se encontram locais para 

os equipamentos. 

Referiu-se ao Plano de Pormenor da Zona Central, perguntando se é verdade 

que o mesmo apenas carece do Estudo de Impacte Ambiental para ser aprovado, à falta 

de mobilidade e passeios no Campo da República, assim como ao estacionamento no 

mesmo local.  

Solicitou um ponto de situação sobre a obra de recuperação do fosso das 
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muralhas e a necessidade da realização de trabalhos a mais. 

Perguntou o que está previsto para o edifício sito na Rua Marquês de Pombal, 

adquirido à família do senhor António da Conceição Bento, referiu-se à falta de 

segurança que o mesmo apresenta e disse que o Município deve dar o exemplo na 

recuperação do edificado de que é proprietário. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que a nova legislação, publicada em 2008, trouxe muitas condicionantes 

aos espaços para a realização de feiras. 

Sobre o PP da Zona Central, disse que será enviada informação detalhada à 

senhora Cristina Leitão. 

Sobre o estacionamento, disse que a PSP deve ter um papel preventivo. 

Sobre a obra de recuperação do fosso das muralhas, disse que ainda não 

existem trabalhos a mais, mas não pode garantir que não apareçam. 

Disse que já existe um estudo prévio para o edifício da Rua Marquês de 

Pombal. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que Peniche não participou na Semana Europeia da Mobilidade e que há 

que se tomar decisões sobre a circulação do trânsito no Largo 5 de Outubro, sobre as 

condições de circulação na Estrada dos Remédios e o estacionamento desordenado no 

Baleal. 

Solicitou um ponto de situação sobre a construção do canil/gatil municipal. 

Perguntou que medidas estão a ser tomadas para o controlo das populações de 

gaivotas e de ratos. 

Referiu-se à falta de asfaltamento de algumas vias. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Referiu-se ao tempo que demora a tramitação de um concurso para aquisição 

de alcatrão. 

Disse que muita sinalização vertical é vandalizada o que obriga a uma 

constante substituição. 

Informou que não houve consensos para o ordenamento do estacionamento no 

Baleal. 

Confirmou que as situações da circulação no Largo 5 de Outubro e Estrada dos 
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Remédios estão por resolver mas que outras situações foram resolvidas, dando como 

exemplo o Largo de Nossa Senhora da Consolação. 

Sobre a Semana da Mobilidade disse que não houve nenhuma iniciativa mas 

que têm sido feitas muitas intervenções concretas para facilitar a mobilidade. 

Sobre o canil/gatil, disse que irá recolher a informação e a transmitirá 

posteriormente. 

 

António Salvador (PSD): 

Lembrou a necessidade de se dignificar o recinto da feira da Bufarda e da 

promessa da Câmara em colaborar. 

Alertou para a necessidade dos sanitários das praias da Consolação estarem em 

funcionamento. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que a intervenção do recinto da feira da Bufarda é uma obra prioritária e 

um dos objectivos das GOP. 

Informou que serão construídos sanitários novos na Praia das Pedras, na 

Consolação, para substituição dos destruídos pela intempérie, mas é necessária a prévia 

autorização da ARH Tejo. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Pediu que a bancada da CDU fosse respeitada e que não se referissem a ela 

como “os comunistas”. 

Relativamente ao hospital, disse que Peniche tem que estar unido, ninguém 

disse, em nome da CDU, que vai desistir, quem não está a cumprir é o Governo. Referiu 

que Caldas da Rainha já alcançou o seu objectivo. 

Sobre a feira, lembrou que as obras no Campo da Torre foram iniciadas sem se 

decidir para onde ia a feira, quando a CDU chegou à presidência da Câmara teve que 

tomar uma decisão, se na altura se soubesse que as obras no fosso iriam avançar não 

teria sido feito aquele investimento. Lamentou que a Tabela de Taxas não fosse 

aplicada, quando a feira era no Campo da Torre, e que durante anos o Município fosse 

roubado, sem ninguém ver, a CDU baixou os preços e subiu as receitas. É favorável a 

uma feira mais pequena, que o local pode não ser o ideal, mas se houver melhor que 

digam. 
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Paulo Balau (PSD): 

Lamentou que não se preparem as coisas com um bocadinho mais de tempo, 

nomeadamente o novo local da feira mensal. 

Disse que o Regulamento de Venda Ambulante foi aprovado por unanimidade 

mas o festival continua o mesmo, e perguntou porque é que o município paga a um 

piquete para limpeza do espaço que ocupam ilegalmente. 

Perguntou o que fazem os sapadores florestais. 

Perguntou, também, se a câmara solicitou autorização para realizar as obras no 

caminho de acesso ao Pico da Mota, uma vez que é zona de REN. 

Disse que a justificação dada para a falta do senhor Presidente da Câmara não o 

convence e que o senhor Vice-Presidente responde às questões colocadas, ao contrário 

do senhor Presidente da Câmara. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse que a ausência do senhor Presidente da Câmara se deve a um convite de 

última hora, feito pelo senhor Presidente da República, e teve a concordância dos 

Grupos Municipais. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Esclareceu que a intervenção feita no caminho de acesso ao Pico da Mota teve o 

acompanhamento das entidades responsáveis. 

Disse que a implementação do Regulamento de Venda Ambulante é uma 

prioridade. 

Esclareceu que o piquete de limpeza não é exclusivo para aquela zona. 

Disse que os sapadores têm efectuado um bom trabalho na preservação do 

pinhal. 

 

Silvino João (PS): 

Afirmou que os sapadores têm feito um bom trabalho, ampliaram o parque de 

merendas, cortaram canas junto ao caminho e vigiam e cortam o mato. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que o sindicato promoveu manifestações em Caldas da Rainha e 

Bombarral por os respectivos municípios não promoverem os funcionários e não fez 

manifestações em Peniche, onde existe o mesmo problema. 
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Perguntou o motivo do aparato de segurança junto ao filtro de Peniche de 

Cima. 

Perguntou, também, o que se pode fazer quanto à anarquia das escolas de surf. 

 

Anabela Dias (PS): 

Disse que no dia 25 de Junho alertou para a necessidade de se efectuarem 

algumas correcções ao texto final do Regulamento de Venda Ambulante, 

designadamente no nome das entidades referidas, por estas já não existirem, e no 

entanto o regulamento foi publicado em Diário da República com essas inexactidões. 

 

João Gomes (PS): 

Entregou o seguinte texto, que resume a sua intervenção, para ser colocado em 

acta: 

«Relativamente à afirmação do senhor vice-presidente de que a Câmara não 

estava a colocar alcatrão porque existe um atraso de sete meses na finalização dos 

concursos, afirmou que esse argumento não serve para todas as situações, pois existem 

locais a precisar de alcatrão há vários anos e não é este atraso circunstancial que justifica 

tal situação. 

Quanto ao planeamento que o executivo afirma que fez relativamente à 

localização da feira mensal, ele deveria ter sido feito não agora, mas há 4 anos atrás. 

Construir um espaço que custou 250.000€ num local que se destinava à construção de 

outra infra-estrutura não é planear, é navegar à vista e desperdiçar dinheiros públicos. 

Este executivo quer fazer crer que a construção das obras do fosso das muralhas 

se deve à influência e à intervenção deste executivo, quando a sua construção resultou 

exclusivamente da compensação dada pelo Governo aos municípios, pela não 

construção do aeroporto na Ota.» 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Solicitou que o PSD concretizasse, por escrito, os problemas levantados com a 

promoção de funcionários. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que o executivo não consegue fazer tudo pelos trabalhadores do 

município, mas tem feito muito e pode ser aferido pelos membros da assembleia. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.09.2010  *  Livro 20 * Fl. 158 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

O senhor Presidente da Mesa deu a palavra a um cidadão presente que 

manifestou intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos 

termos do n.º 7 do artigo 84.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos 

que foram solicitados e as respostas dadas: 

 

Joaquim Pedroso: 

Disse representar um grupo de cidadãos residentes no Baleal e leu um 

documento com vários considerandos sobre o estabelecimento Cocktail Bar, sito em 

Casais do Baleal, e o funcionamento das escolas de surf existentes na zona, quer ao nível 

do alojamento que propiciam aos seus clientes quer ao nível do seu comportamento nas 

praias. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Perguntou quais os valores apurados na medição acústica efectuada no prédio 

onde funciona o Cocktail Bar e se existe alguma intervenção relativamente ao Calhas 

Bar, sito em Peniche. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Relativamente ao Cocktail Bar, disse que a lei tem que ser aplicada. 

Solicitou aos serviços técnicos do Município que informem sobre o 

funcionamento das escolas de surf, nomeadamente ao nível das construções, que passos 

já foram dados, o que existe e o que se pode fazer. 

 

Silvino João (PS): 

Disse que subscreve tudo o que o senhor Joaquim Pedroso referiu, que 

presenciou algumas das situações relatadas pelo munícipe e que a Polícia Marítima não 

actua onde deve. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que o executivo tem o dever de explicar o que se passa com os autos que a 

GNR diz que envia à Câmara e que a Câmara diz que não recebe.  

Defendeu que a Câmara, como entidade emissora das licenças, deve também 

fiscalizar, e não remeter a fiscalização só para as autoridades policiais. 
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Disse que a Câmara, se quer surf, tem que planear, há que apoiar os eventos 

mas tem que haver regras, não é vir o mundo até Peniche e depois não encontrar 

condições para o receber. 

Disse, ainda, que deve haver regras também para o funcionamento dos bares. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que é defensor da realização de campeonatos de surf em Peniche. 

Sobre as escolas de surf, disse que foram feitas afirmações de falta de segurança 

e de condições higiosanitárias duvidosas. 

Lembrou que não desiste do que já propôs, de se montar um fórum de 

acompanhamento do Rip Curl Pro, e que se já tivesse sido feito não estaríamos a falar 

agora destes desvios. Seria bom que fosse analisada a falta de investimento em 

equipamentos para apoio à prática deste desporto. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Referiu que não existe enquadramento legal adequado para o licenciamento das 

escolas de surf e, por isso, o licenciamento é difícil, mas não quer isso dizer que não seja 

necessário. Disse ser injusto para os restantes comerciantes e empresários, que se têm 

esforçado para licenciar as suas actividades, que tenham de concorrer de forma desleal 

com actividades em que não lhes são exigidas as mesmas obrigações. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Lembrou que se encontra em construção o CAR Surf, um investimento do 

Município superior a um milhão de euros. 

Reconheceu que existem questões que merecem um acompanhamento de maior 

proximidade. 

Informou que o Calhas Bar se encontra encerrado. 

Sobre o Cocktail Bar, disse que foi efectuada uma medição acústica, que indicou 

valores superiores aos permitidos por lei, o que levou à redução do horário de 

funcionamento do estabelecimento. O explorador do estabelecimento não tem estado a 

cumprir o horário, estando a GNR a enviar os autos à Câmara que, por sua vez, tem 

instaurado os competentes processos de contra-ordenação. 

Deu conhecimento que tem uma reunião marcada com o senhor Pedroso, para o 

dia 4 de Outubro, onde será avaliada a situação. 
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Presidente da Mesa: 

Disse corroborar as preocupações manifestadas, que existem questões que têm 

que ser clarificadas e que é um risco misturar este desregramento com Rip Curl Pro. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA :  

 

O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 53.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 

previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 

tratados. 

 

Seguidamente, usaram da palavra os senhores, adiante identificados: 

 

Rui Santos (PSD): 

Disse que esteve a analisar a situação financeira do Município, desde 

Novembro de 2009 até agora, e concluiu que a dívida tem estado a aumentar, mas que a 

Câmara ainda não aceitou que tem um problema e deve definir um plano para o 

resolver. 

Fez, também, uma avaliação à execução orçamental do corrente ano e concluiu 

que está na altura de se acabar com os orçamentos a fingir e que estes devem ser 

começados pela receita.  

 

João Gomes (PS): 

Entregou o seguinte texto, que resume a sua intervenção, para ser colocado em 

acta: 

«Na apresentação do Orçamento para 2010, chamei a atenção para o facto de as 

despesas e as receitas apresentadas serem fictícias (a tal letra F com que classifiquei o 

orçamento) e que havia um empolamento de cerca de 10 milhões de euros (ou seja 1/3 

do orçamento). 

O senhor Vice-Presidente disse que eu não tinha feito os trabalhos de casa e o 

senhor vereador Jorge Abrantes disse que havia apenas um ligeiro empolamento de 2 

ou 3 milhões de euros. 
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Com a execução agora apresentada vê-se quem é que não anda a fazer os 

trabalhos de casa e confirma-se já que o orçamento de 2010 é uma ficção. Com esta 

execução acho que o termo correcto não terá sido bem aplicado: de facto não se trata de 

uma ficção mas antes uma fantasia (sempre em respeito à letra F). 

Senão vejamos: 

Valor do Orçamento para venda de terrenos e edifícios: 5.409 milhões de euros 

Execução até 8 de Setembro: 304 mil euros (cerca de 5,6%).  

Valor da receita orçamentada para o ano de 2010: 31.508 milhões de euros 

Execução até 8 de Setembro: 10.910 milhões de euros (cerca de 1/3) – Faltam 

ainda 20 milhões na receita. Nos próximos 3 meses teria de haver receitas no dobro do 

que foi cobrado durante este ano. 

E dizia o senhor vereador Jorge Abrantes que talvez tivesse empolado nuns 2 

ou 3 milhões. Pelos vistos, está empolado nuns 15 milhões, ou seja metade do 

orçamento é pura invenção. 

Mas quem sabe se ainda vai haver um fenómeno do Entroncamento em Peniche 

durante os próximos 3 meses e o orçamento vai-se concretizar.  

Se a nível da receita estamos com este quadro, a nível das despesas é o 

contrário. 

No orçamento aprovado, as despesas com o pessoal apresentavam um aumento 

de 756.042€ (+11%). Nas dotações corrigidas aparecem + 448 mil euros. Isto significa 

que, apesar de em 2010, os vencimentos dos funcionários não terem aumentos vai haver 

um aumento superior a 1 milhão de euros com as despesas de pessoal. Isto é a prova de, 

apesar da crise, continuam a apostar na política populista do aumento exagerado do 

número de funcionários da Câmara.  

Perante a situação catastrófica que se começa a viver na conjuntura financeira 

da Câmara, não foram, até agora, apresentadas quaisquer medidas correctivas. O lema 

continua a ser: cantando e rindo e depois logo se vê. E se há culpas pela situação actual, 

então a responsabilidade nunca será deste executivo. Deve ser do Governo, dos 

anteriores presidentes de câmara, da temperatura atmosférica, da crise… etc. 

Também na lista de fornecedores, verifica-se que a Câmara deve 4,139 milhões 

de euros de facturas relativas ao ano de 2009. Ou seja, está a dever, a vários 

fornecedores, há mais de 9 meses.  

Queria perguntar que medidas prevê o executivo adoptar para resolver esta 

situação.» 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 30.09.2010  *  Livro 20 * Fl. 162 

António Salvador (PSD): 

Perguntou se as obras referidas na informação como solicitadas foram 

concretizadas, nomeadamente as localizadas na freguesia de Atouguia da Baleia. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Perguntou porque é que o senhor vereador Jorge Abrantes não participou na 

votação do protocolo celebrado com a ADEPE. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Perguntou qual o motivo de não se pagar à ADSE. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Perguntou quais os fundamentos para aprovação do protocolo com a ADEPE e 

se este já foi assinado. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse que não vivemos num país de Oasis, que as autarquias são alvo de 

decisões do Governo que lhes retiram verbas, dando como exemplo o impacto negativo 

que a nova Lei das Finanças Locais teve na receita do Município. 

Lamentou que os membros da Assembleia não tenham tido uma palavra de 

congratulação pelas treze bolsas de estudo atribuídas pelo Município, pelo 

fornecimento das refeições escolares, que passaram de 160 para 600, com custos para o 

Município, e pelo investimento feito na recuperação do parque escolar municipal. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Deu conhecimento de que a informação financeira foi remetida com a falta da 

folha resumo e clarificou o valor total da dívida. 

Informou que a comparticipação para a obra de recuperação do fosso das 

muralhas será aumentada para 80% e que existem valores já pagos pelo Município cuja 

comparticipação ainda não foi recebida. 

Disse que nos últimos anos a execução orçamental das despesas correntes tem 

estado muito perto dos 100%, e que a execução das despesas de capital está dependente 

das condições para o desenvolvimento dos projectos. 

Informou que não participou na votação do protocolo com a ADEPE por fazer 

parte dos órgãos sociais desta associação. 
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Vereadora Clara Abrantes: 

Prestou os esclarecimentos solicitados sobre o protocolo com a ADEPE. 

 

Rui Santos: (PSD) 

Congratulou-se pela atribuição de bolsas de estudo e pela recuperação do 

parque escolar e perguntou pelos Centros Escolares. 

Perguntou onde vai o executivo buscar o dinheiro depois de quatro anos a fazer 

orçamentos fictícios. 

Perguntou se a redução de custos com a fusão da Resioeste na Valorsul se vai 

reflectir no consumidor final. 

 

João Gomes (PS): 

Entregou o seguinte texto, que resume a sua intervenção, para ser colocado em 

acta: 

«Eu bem disse, na minha intervenção anterior, que a responsabilidade pela 

situação financeira catastrófica da Câmara não iria ser deste executivo. Este executivo 

nunca assume a responsabilidade pelas suas faltas. A culpa do que corre mal é sempre 

de terceiros e nunca deste executivo. 

O senhor vereador Jorge Abrantes apresentou como justificação o aumento de 

1% do IVA que implicou um aumento de 100.000€ nas despesas e a entrega de menos 

200.000€ por parte do Governo. Ora, esta justificação dá apenas para justificar menos 

300.000€. E os restantes 14,7 milhões de euros? Como é que justifica? 

Depois, apresentou várias justificações relativamente às decisões do governo 

apresentadas ontem, dia 29 de Setembro. Como é que é possível estar a justificar-se com 

medidas que foram aprovadas ontem? O melhor é guardar essas justificações para o 

próximo ano porque ainda é muito cedo para as aplicar. 

Quanto à justificação de que o acumular de dívidas resulta da aposta que a 

CDU fez a nível da educação, nas bolsas de estudo, o que se verifica é que as dívidas 

relativamente a estas áreas são residuais.  

Face à informação do senhor vereador Jorge Abrantes de que os orçamentos dos 

últimos 10/15 anos tiveram um grau de execução inferior a 60%, solicito ao senhor 

vereador que apresente nesta Assembleia os mapas de execução dos orçamentos dos 

anos que referiu para confirmarmos essa informação.» 
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José Amador (CDU): 

Na sequência da reunião com a ESIP, perguntou qual a situação desta empresa, 

que é a maior compradora de sardinha e a maior empregadora de Peniche. 

Disse que não podem ser esquecidas as dívidas que vinham do mandato do PS, 

o PEC 1, o PEC 2 e as novas medidas já anunciadas. Defendeu que temos o dever pagar 

as nossas dívidas, mas temos, também, o dever de contenção na língua. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que todos vêem o que os números não desmentem, que a dívida em 2005 

era metade da dívida actual. 

Defendeu que se não tivesse havido medidas de contenção do Governo a dívida 

do Município seria maior. 

Referiu-se ao número de horas extraordinárias pagas pelo Município. 

Disse que o senhor vereador Jorge Abrantes quando estava na oposição 

contestava níveis de empolamento do orçamento muito menores. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Disse que a oposição deveria de concretizar onde se deve cortar na despesa. 

Que as horas extraordinárias são necessárias, pois existem serviços que têm que ser 

prestados fora do horário normal de expediente. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Sugeriu o corte nos concertos musicais. 

 

Licínio Pereira (CDU): 

Pediu honestidade intelectual, pois foram os governos do bloco central que 

levaram o país ao endividamento. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que a nível nacional não tem com quem comparar, mas que a nível 

internacional o comunismo afundou diversos países, não os deixando sequer à deriva. 

 

Licínio Pereira (CDU): 

Classificou a intervenção do senhor Carlos Santana de anti-comunismo 

primário. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE À COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA 

ANUNCIAÇÃO DA LOURINHÃ :  

 

Passando a Assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida a proposta votação, de braço no ar, foi deliberado, por maioria, com 

dezassete votos a favor, e dez abstenções, dos senhores Carlos Santana, Cristina Leitão, 

José Leitão, Filipe Sales e Rui Santos, do Grupo do PSD, e de todos os membros do 

Grupo do PS, aprovar a proposta da Câmara Municipal de adesão do Município de 

Peniche à Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE 

SEJA DECLARADO O INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DE UMA UNIDADE 

AUTÓNOMA DE GÁS :  

 

Passando a Assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Filipe Sales (PSD): 

Perguntou se a empresa que vai instalar a unidade autónoma de gás não tem 

capacidade financeira para adquirir um terreno que não esteja em REN. 

Perguntou, ainda, a quantidade de postos de trabalho que irão ser criados e se 

haverá redução do preço do gás no consumidor final. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Considerando que as desafectações da REN não devem ser feitas de ânimo leve, 

e já que se está em fase de revisão do PDM, perguntou por que não se considera nessa 

revisão uma solução para o problema. Perguntou, ainda, qual o motivo da classificação 

de utilidade pública uma vez que é um investimento privado. 

 

António Salvador (PSD): 

Lamentou que, na qualidade de presidente da Junta de Freguesia da área onde 
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o terreno se situa, apenas tenha tido conhecimento do processo através do expediente 

da Assembleia Municipal. 

Disse que a Junta de Freguesia não tem nada contra o gás natural, mas a 

localização concreta não é perceptível nos documentos que lhe foram enviados. 

 

Anabela Dias (PS): 

Disse que o Grupo do PS defende a implantação do gás natural no concelho de 

Peniche. 

Disse que por uma questão de segurança a localização do depósito deve ser 

explicada. 

Perguntou de que vale o PDM e até que ponto pode este ser posto em causa, 

quem tem interesses nesta desafectação, quem é o proprietário do terreno e que valores 

estão envolvidos. 

Defendeu que a Assembleia Municipal deve ter uma explicação. 

 

Presidente da Mesa: 

Sugeriu ao senhor Vice-Presidente da Câmara o adiamento deste assunto para 

outra sessão da Assembleia. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Disse não acreditar que os partidos não tivessem conhecimento do assunto. 

Relativamente às questões de segurança, disse que a legislação está a ser 

cumprida e não acredita que não tenham sido garantidas todas as condições. 

Lembrou que temos problemas de dimensão do concelho, de classificação de 

solos e planeamento. 

Disse que a decisão não deve ser adiada, mas deixa ao critério da Assembleia. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Lembrou que quem desafecta da REN é a CCDR e não o Município e que à 

Assembleia apenas cumpre declarar se o investimento é ou não de interesse público. 

Disse que existe uma grande especulação nos preços dos terrenos situadas em 

espaços com determinadas classificações de solo. 

Disse, ainda, que a CDU tem sido acusada de não ter iniciativas de apoio às 

empresas e agora é acusada do contrário. 
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José Leitão (PSD): 

Disse que não conhece candidaturas a fundos comunitários que tenham sido 

interrompidas a meio do quadro. 

Perguntou se a rede de gás natural já está feita dentro da cidade e se o impacto 

económico é relevante para o concelho. 

Terminou dizendo que não pactua com a especulação das grandes empresas. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que o que está em causa é o acto e não o gás natural. 

Perguntou porque não vieram os técnicos do Município à sessão da Assembleia 

Municipal para prestarem mais esclarecimentos. 

Disse que as plantas enviadas aos membros da Assembleia não localizam os 

limites da REN. 

Perguntou onde está o interesse público e se não se está a abrir um precedente. 

Disse que não toma decisões levianas sobre interesse público e perguntou se o 

Município não tem terrenos onde possa ser instalado o depósito. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Perguntou qual o grau de urgência, considerando que a informação técnica era 

de 27 de Agosto, e qual a data limite para a apresentação da candidatura ao quadro 

comunitário. 

Referiu que o mapa remetido aos membros da Assembleia não tinha legenda, 

marcação de acessos, não estava a cores e não se percebe se existem residências perto. 

Disse que o Grupo do PS é favorável mas não tem elementos para poder votar. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Referiu que ninguém está contra o gás natural, mas que são necessárias 

algumas explicações técnica e deve ser clarificada a importância do gás natural para as 

empresas locais e qual o estado da rede de distribuição. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que a Junta de Freguesia deve ser ouvida e lembrou que tinha defendido 

a instalação de uma conduta sob o IP6. 

Perguntou qual o procedimento do Município se vier outra empresa pedir o 

mesmo. 
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Referiu que era importante que os serviços informassem dos prazos para se 

saber qual o grau de urgência da decisão da Assembleia. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Disse que existem vários interesses, nomeadamente o preço do gás natural que 

poderá reduzir custos nas empresas. 

Considerou que o assunto deve ser votado hoje para que a CDU não seja 

acusada de não apoiar as empresas. 

Disse que irá apresentar uma declaração de voto, o que, até ao fecho da acta, 

não fez. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Disse que o Grupo do PSD não pode votar, porque não foram prestados os 

esclarecimentos solicitados. 

 

Vice-Presidente da Câmara: 

Defendeu que o assunto deveria de ser votado hoje e que foi enviada uma 

informação aos membros da Assembleia, se estes julgaram que não era suficiente 

poderiam ter pedido para os técnicos do Município estarem presentes nesta sessão para 

a clarificarem. 

 

Presidente da Mesa: 

Propôs que o assunto fosse remetido para apreciação numa próxima sessão em 

que devem estar presentes os técnicos do Município para prestarem os esclarecimentos 

julgados oportunos. 

 

A Assembleia, por maioria, com catorze votos a favor, dos Grupos do PSD e do 

PS, e treze votos contra, do Grupo da CDU, deliberou retirar o assunto da ordem do dia 

e remetê-lo para ser apreciado numa próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO :  

 

Sendo uma hora e cinquenta e cinco minutos do dia um de Outubro de 2010, 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, 

 

 

_____________________________________ 

 

 


