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AACC TT AA    NN.. ºº     55//22000088  

 

A C TA  D A  S E GUNDA  R E UN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD INÁR I A  DO  

M Ê S  D E  A B R I L  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   2 3   D E   A B R I L   D E   2 0 0 8 :  

 

Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, 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, João Manuel Jesus Gomes e 

Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo 

Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião 

Codinha Batalha, António Manuel Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, 

Silvino Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, Américo Araújo 

Gonçalves, Júlio Alberto Silva Coelho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Rui António 

Rodrigues Carvalho, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Sérgio Miguel Franco 

Martins Leandro, José Joaquim Franco Antunes, Alina Maria Avelino da Fonseca e 

Sousa Marcelino, Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves, Rui Manuel Santos Martins e 

Fernando José dos Santos Correia reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

- Período da ordem do dia:  

 

1. Apreciação e votação da deliberação camarária de 25 de Março de 

2008, relativa à desafectação do domínio público de três parcelas de terreno; 

2. Apreciação e votação da proposta de alteração ao Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança de Peniche; 

3. Apreciação e votação da adesão do Município de Peniche à 

Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e Qualificação 

dos Produtos Tradicionais Portugueses – Qualifica; 

4. Apreciação e votação da deliberação camarária de 7 de Abril de 2008, 

relativa à contratação de um empréstimo no valor de 515.000,00 €; 

5. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da 

Câmara Municipal do exercício de 2007; 

6. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados do exercício de 2007; 
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7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 1.ª 

Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e 

Plano de Actividades Municipais para o ano económico de 2008; 

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, relativa à 1.ª 

Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2007, dos Serviços 

Municipalizados. 

 

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores José António Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador e 

Ângelo Miguel Ferreira Marques. 

 

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 Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 

Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 

Rodrigues. 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de falta à reunião de hoje, a seguir indicado: 

- Da Senhora Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, por motivo de ter 

que estar presente na sessão da Assembleia de Freguesia convocada para o mesmo dia e 

à mesma hora.  

 

A Mesa informou que considerava a falta justificada. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30  DIAS :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, a seguir indicados: 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, para o dia de hoje, por se 

encontrar ausente do concelho, por motivos de ordem académica e profissional. 

- Do Senhor Luís Manuel Marques Faria, para o dia de hoje, por motivos de 

agenda profissional. 
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- Do Senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, para o dia de hoje, por se 

encontrar ausente do concelho, por motivos de ordem académica. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PS, 

Senhor Miguel Filipe da Silva Paiva, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 

imediato, a participar na reunião. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE TRÊS PARCELAS DE TERRENO :  

 

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

foram presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação de 

terrenos do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos 

termos da alínea b do n.º 4 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro: 

a) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 11,60 m2, sita 

na Travessa do Adro, no lugar e freguesia de Serra d’ El-Rei, concelho de Peniche, e 

que confronta do norte e poente com Rogério Rodrigues Madeira, do sul com 

Município de Peniche e do nascente com Travessa do Adro. 

b) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 333,71 m2, sita 

na Rua da Saudade, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que 

confronta do norte com Rua dos Rouxinóis, do sul com Rua da Saudade, do nascente 

com Leonardo Victorino Fernando e do poente com Herdeiros de Joaquim dos Santos 

c) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 33,70 m2, sita 

na Rua D. Francisco Coutinho, no lugar e freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 

Peniche, e que confronta do norte e nascente com José Horácio Santos Ferreira, do sul 

com Rua D. Francisco Coutinho e do poente com Sérgio Paulo Nunes Rodrigues. 

 

Postas à discussão, usou da palavra o deputado municipal, Senhor Júlio Coelho, 

que perguntou sobre a localização das parcelas de terreno, cuja informação foi prestada 

de imediato. 

 

Submetidas à votação, foram todas as deliberações aprovadas, por 
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unanimidade, e consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas 

no domínio privado do Município. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE PENICHE :  

 

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

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE À ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE MUNICÍPIOS E DE PRODUTORES PARA A VALORIZAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES –  QUALIFICA :  

 

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

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

Submetida à votação, foi a proposta de adesão em apreço aprovada, por 

unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 7  DE ABRIL DE 2008,  

RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 515.000,00  €: 

 

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

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Júlio Coelho: 

Referiu que a operação engloba duas situações distintas e sugeriu que se 

apreciasse cada uma delas em separado. 

 

João Teófilo: 

Declarou que a operação tem associadas duas questões diferentes, que devem 

ser tratadas individualmente. 
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Vereador Jorge Abrantes: 

Esclareceu que o empréstimo de 515.000,00 € se destina: 315.000,00 € ao 

reembolso de comparticipações recebidas indevidamente em sede de PORLVT e 

200.000,00 € à aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede da Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei, face à oportunidade imediata do negócio. 

 

Júlio Coelho: 

Perguntou qual o retorno expectável para o Município proveniente da 

contratação do empréstimo. 

 

Henrique Bertino: 

Salientou a oportunidade surgida para a concretização do negócio. 

 

João Teófilo: 

- Disse que não iria questionar a bondade do negócio, e que na sua opinião 

havia outras formas de resolução da situação; 

- Referiu não fazer sentido colocar no “mesmo saco” as duas propostas, a 

segunda das quais, se deveria optar por um financiamento a médio ou longo prazos. 

 

João Gomes: 

- Referiu não ter problemas em aprovar a contracção do empréstimo a curto 

prazo do valor de 315.000,00 €. Já em relação ao outro, e face à pouca clareza quanto à 

necessidade da aquisição e situação da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, 

considerava que se deveria concretizar o negócio através dos resultados de poupança. 

 

Américo Gonçalves: 

- Perguntou se a proposta foi apresentada nos mesmos termos à Câmara; 

- Disse duvidar que a amortização dos 200.000,00 € não se prolongue no tempo. 

 

António Salvador: 

- Disse não se opor à concretização do empréstimo de 315.000,00 €. 

- Quanto à oportunidade e aquisição de imóvel, perguntou qual o critério que 

lhe está subjacente, atendendo a que existiu situação idêntica na sua freguesia, tendo 

lido o ofício que foi remetido à Câmara Municipal, sobre o assunto, e de ainda não 

obteve qualquer resposta. 
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Júlio Coelho: 

- Disse que por uma questão de princípio não questiona os bons negócios, 

sendo mais pertinente a apreciação em separado; 

- Chamou a atenção de que o processo não se esgota com o financiamento da 

aquisição, face aos investimentos adicionais que são necessários efectuar nas 

instalações. 

 

Vítor Marques: 

- Disse discordar da forma como o assunto foi apresentado à Assembleia e 

perguntou se a aquisição do edifício partiu da iniciativa da Junta de Freguesia ou da 

Câmara Municipal; 

- Perguntou se foram avaliados os custos com as obras a efectuar na 

recuperação do edifício a adquirir e se as anteriores instalações vão integrar o 

património municipal; 

- Solicitou informação sobre se a Câmara pode garantir a satisfação dos 

compromissos com os fornecedores. 

 

Presidente da Mesa: 

- Disse que quer acreditar que o assunto foi discutido na Câmara e que as 

opções desta oportunidade foram ponderadas pelo executivo; 

- Referiu que se o custo associado não for uma mais valia, nunca poderia 

entender que lhe fizessem proposta desta natureza. 

 

Presidente da Câmara: 

- Referiu que as questões de carácter financeiro foram explicadas e que esta é 

objectivamente uma decisão de carácter político; 

- Salientou que além da localização e acessibilidade há o propósito de criar um 

espaço de grande centralidade. 

 

Vice-presidente da Câmara: 

- Esclareceu que a aquisição do edifício consta das Grandes Opções do Plano 

(GOP) e que é injusto questionar-se a sua compra para o efeito pretendido atendendo à 

precariedade e problemas existentes com as acessibilidades do actual edifício-sede da 

Junta de Freguesia. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 23.04.2008  *  Livro 18 * Fl. 60 

Vereador Jorge Abrantes: 

Dada a transparência que presidiu à elaboração da presente proposta solicitou 

que se fizesse uma reflexão à pretensão de alteração do valor da contratação do 

empréstimo. 

 

Henrique Bertino:  

- Disse ser de mau gosto a carta que o presidente da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia leu; 

- Sugeriu a contratação do empréstimo a médio ou longo prazos. 

 

Júlio Coelho: 

- Disse concordar que se trata de uma decisão política e que nada tem a ver com 

o respeito que lhe merece a população de Serra d'El-Rei; 

- Salientou que fica mal questionar a seriedade das suas considerações; 

- Reiterou que a proposta deve ser alterada e apresentada em separado. 

 

Américo Gonçalves: 

Perguntou se não deveria esperar-se por outra oportunidade e, em vez disso, se 

face às dívidas a fornecedores, não seria melhor reduzir o débito existente. 

 

Paulo Santos:  

Sugeriu que a proposta fosse devolvida à Câmara para reformulação. 

 

António Salvador: 

- Disse concordar com a aquisição do imóvel para o fim específico e que antes 

apenas tinha referido a existência de caso idêntico na sua freguesia e que não foi 

atendido; 

- Referiu que, se calhar, o mau gosto foi não ter recebido qualquer resposta ao 

ofício enviado. 

 

João Gomes: 

- Disse que existe fundamento legal que permite alterar a proposta apresentada, 

lembrando situação idêntica ocorrida na Assembleia Municipal de Lisboa e que tal 

decisão de devolver para reformulação não desprestigia o órgão; 

- Referiu que ninguém está contra a população de Serra d'El-Rei, sendo que as 
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aquisições devem ser efectuadas se houver disponibilidade financeira e sem que se 

tenha que recorrer sistematicamente ao crédito; 

- Salientou que a verba que se encontra prevista em orçamento para este efeito é 

substancialmente inferior ao valor da pretensão. 

 

Silvino João: 

Disse que conhece as instalações actuais da Junta de Freguesia e que concorda 

com a aquisição e perguntou se Ferrel também será contemplado com situação idêntica. 

 

Henrique Bertino: 

Disse já ter percebido que se pretende inviabilizar o investimento e perguntou 

se se vai criar problemas ao executivo. 

 

Vítor Marques: 

Disse que seria interessante que fosse disponibilizada à Assembleia a 

informação do DPGU sobre o imóvel. 

 

José António Amador: 

- Lembrou que o executivo decidiu aprovar o empréstimo por unanimidade, e 

que sendo um bom negócio, ia votar favoravelmente; 

- Referiu que o deputado Júlio Coelho não conhece as instalações da Junta de 

Freguesia e que existe má vontade contra a população de Serra d'El-Rei. 

 

Júlio Coelho: 

Perguntou se se vai ou não separar o valor do total do empréstimo. 

 

Presidente da Câmara: 

- Informou que a contratação do empréstimo está suportada por parecer técnico 

e que seria importante que o negócio se fizesse já; 

- Referiu que têm sido canalizados para as Juntas de Freguesia de Atouguia da 

Baleia e Ferrel muitos meios financeiros para investimentos; 

- Declarou que divulgará junto da população a vontade expressa da Assembleia 

de viabilização da proposta. 

  

Submetida à votação, foi a proposta apresentada pelo executivo, rejeitada, por 
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maioria, com doze votos contra, onze votos a favor e uma abstenção. 

 

A Assembleia, por proposta apresentada pelo deputado Júlio Coelho, deliberou, 

ainda, por maioria, com duas abstenções, autorizar a contratação a curto prazo do 

empréstimo até 315.764,37 € e devolver à Câmara para reformulação das condições de 

contratualização. 

 

O deputado municipal Henrique Bertino disse que a CDU iria apresentar 

posteriormente declaração de voto. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2007: 

 

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

em epígrafe, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Júlio Coelho: 

- Felicitou o executivo pela qualidade do documento apresentado; 

- Fez alguns reparos ao conteúdo do texto, nomeadamente em relação ao seu 

formato, afinação de algumas notas e meros lapsos de redacção; 

- Chamou a atenção e manifestou a sua preocupação em relação a alguns 

indicadores reveladores de um abaixamento de visitantes e utilizadores na área do 

turismo e perguntou qual é de facto a estratégia da intervenção do Município para 

alterar a situação. 

 

Henrique Bertino: 

Enalteceu o esforço que foi realizado na elaboração do documento para que este 

tivesse a qualidade com que se apresenta. 

 

João Teófilo: 

- Disse que as contas vieram confirmar as dúvidas que o Grupo do PS teve 

aquando da apreciação e votação das GOP e Orçamento, onde foi chamada a atenção 

para o empolamento que se verificava nas receitas, o que se confirma, nomeadamente 

em sede de arrecadação dos impostos indirectos e que veio a influenciar o aumento do 

endividamento; 
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- Declarou que o grupo do PS não se revê nem concorda com a gestão financeira 

prosseguida pelo executivo CDU. 

 

Presidente da Câmara: 

- Disse que o relatório é o espelho real do que se desenvolveu ao nível da 

actividade municipal, onde os níveis de execução das obras são reconfortantes e às 

quais estão associados os trabalhadores, a quem dirigiu uma palavra de felicitação; 

- Referiu que se tem procurado proceder ao recrutamento de recursos humanos 

com vista a imprimir maior eficácia e eficiência aos serviços. 

 

Submetidos à votação foram os documentos de prestação de contas 

apresentados aprovados, por maioria, com dezasseis votos a favor, sete votos contra e 

uma abstenção.  

 

Apresentou declaração de voto escrita o grupo do PS, cujo texto, a seguir se 

transcreve: 

 

«Declaração de voto: 

Quando da votação das Grandes Opções do Plano e do Orçamento da Câmara 

Municipal para 2007, dizíamos que o grande problema daqueles documentos residia na 

sua falta de credibilidade, nomeadamente pelo empolamento das receitas. 

As contas, agora apresentadas, vêem confirmar o quanto eram razoáveis as 

nossas dúvidas. Vejam-se, como exemplo mais flagrante da falta de rigor do executivo, 

as receitas arrecadadas de Impostos Indirectos que só atingiram 16,80 % das receitas 

orçamentadas. 

O corolário desta desastrosa política financeira tem sido, como é óbvio, o 

aumento sistemático do endividamento, só os fornecedores de conta corrente 

aumentaram 703.152,48 €. 

Face a isto, porque discordamos totalmente da gestão financeira seguida pelo 

executivo e numa postura clara de censura política, votamos desfavoravelmente as 

Contas da Câmara Municipal de Peniche referentes a 2007. 

O Grupo do Partido Socialista.»  

 

Os deputados municipais Senhores Henrique Bertino e Júlio Coelho declararam 

que os grupos da CDU e PSD, respectivamente, apresentariam declarações de voto 
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posteriormente. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DO EXERCÍCIO DE 2007: 

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto sexto da ordem de trabalhos, não 

se tendo registado quaisquer intervenções. 

 

Submetidos à votação, foram os documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados aprovados, por maioria, por unanimidade. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA À 1. ª  

REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA ,  PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS E PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO 

ECONÓMICO DE 2008: 

 

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

deliberado, por unanimidade, autorizar o prosseguimento dos projectos de despesa 

constantes da revisão em apreço, com excepção da aquisição do imóvel, sito em Serra 

d'El-Rei, devendo a mesma, após reformulação, ser presente à próxima sessão da 

Assembleia, para ratificação. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  RELATIVA À 

1. ª  REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 

2007,  DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS :  

 

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

usaram da palavra os senhores adiante referenciados: 

 

Júlio Coelho: 

Perguntou se se encontra retratada a intervenção relacionada com a zona 

envolvente à ESTM. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Informou que a intervenção na zona dos Remédios continua em orçamento, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 23.04.2008  *  Livro 18 * Fl. 65 

sendo que a verba para financiamento da sua execução continua como não definida. 

 

Submetida à votação, foi a proposta da 1.ª Revisão do Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos para 2007, dos Serviços Municipalizados, aprovada, por 

unanimidade. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

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

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo uma hora e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa, após 

ter dirigido um convite à participação de todos os deputados municipais nas 

comemorações do dia 25 de Abril e apresentado uma nota de desencanto enquanto 

parceiro e referindo não estar muito satisfeito com a sua prestação, havendo questões 

que têm que ser melhoradas, reflectidas e ponderadas, 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. 


