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  AACCTTAA    NN..ºº     1133//22000088  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  D E Z E M B R O  D A  

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

2 2   D E   D E Z E M B R O   D E   2 0 0 8 :  
 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro 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, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel 
Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, João 
Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Américo Araújo Gonçalves, Jorge 
Santos Carvalho, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Júlio Alberto Silva 
Coelho, José António Bombas Amador, Álvaro André Paiva Amador, Rui António 
Rodrigues Carvalho, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Nuno Eduardo Faustino 
Rainha, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Ângelo 
Miguel Ferreira Marques, Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves, Arminda Glória Félix 
Martins Braz, Armindo Craveiro Fernandes, Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa 
Marcelino, 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. Eleição de 5 (cinco) representantes na Assembleia Municipal a 

integrar a Assembleia Intermunicipal Oeste CIM; 
2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 

revisão n.º 3 ao Orçamento da Despesa; 
3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 

revisão n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos; 
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4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 
revisão n.º 3 ao Orçamento da Receita; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
adesão do Município de Peniche à Confraria dos Enófilos da Estremadura; 

6. Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano 
financeiro de 2009; 

7. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do 
Município de Peniche, para o ano financeiro de 2009; 

8. Apreciação e votação do Mapa de Pessoal; 
9. Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do 

Plano dos Serviços Municipalizados e do Mapa de Pessoal, para o ano 
financeiro de 2009. 

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

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Joaquim Raul Gregório 
Farto. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  

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

justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicados: 
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes. 
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos.  
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 
Presidente da Mesa: 
Propôs que se passasse, de imediato, ao ponto n.º 1 da ordem de trabalhos, a 

fim de se poder remeter no dia vinte e três de Dezembro à Assembleia Intermunicipal 
do Oeste o nome dos cinco representantes deste Órgão Autárquico que irão integrar 
aquela Assembleia Intermunicipal. 

 
Posta à votação esta proposta, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
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ELEIÇÃO DE 5 (CINCO) REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A INTEGRAR A 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DO OESTE CIM: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa:  
Propôs que os representantes a integrar a Assembleia Intermunicipal da Oeste 

CIM fossem dois elementos indicados pela CDU, dois elementos indicados pelo PS e 
um elemento indicado pelo PSD. 

Dado não haver mais intervenções, esta proposta foi posta à votação tendo sido 
aprovada por unanimidade. 

A CDU indicou os Senhores Rogério Cação e José António Amador, o PS 
indicou os Senhores Américo Gonçalves e Tiago Gonçalves e o PSD indicou o Senhor 
José Leitão. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 
a)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos: 
 

1 - Circular n.º 115/2008, datada de 30 de Setembro de 2008, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 172, de Setembro de 2008. 

2 - Ofício, datado de 30 de Outubro de 2008, dos Deputados do Partido 
Comunista Português ao Parlamento Europeu, endereçando convite ao Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia para participação no debate “Pescas, um sector 
estratégico para o País – Problemas, potencialidades e perspectivas”, no dia 8 de 
Novembro.  

3 - Circular n.º 128/2008, datada de 31 de Outubro de 2008, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 173, de Outubro de 2008. 
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4 - Circular n.º 130/2008, datada de 3 de Novembro de 2008, da ANMP, 
remetendo dois documentos relativos à Proposta de Lei do Orçamento de Estado/2009 
e ao QREN – ponto da situação/Outubro 2008. 

5 - Ofício n.º 2295, datado de 4 de Novembro de 2008, da Ordem dos 
Enfermeiros, endereçando convite ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia para 
participação no debate sobre o “Centro Hospitalar Oeste Norte: Que implicações para a 
Saúde da Região”. 

6 - Carta com a ref.ª 386/DI, datada de 7 de Novembro de 2008, da 
Cercipeniche, remetendo convite ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia para a 
cerimónia de encerramento das comemorações do seu trigésimo aniversário, com 
seminário denominado “Encontroversas”, nos dias 27 e 28 de Novembro de 2008. 

7 - Carta, datada de 11 de Novembro de 2008, do secretariado do CC do PCP, 
remetendo convite ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia para o XVIII 
Congresso do PCP, nos dias 29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2008. 

8 - Ofício n.º 9594, datado de 12 de Novembro de 2008, da Câmara Municipal de 
Peniche, remetendo, para conhecimento, cópia de deliberação relativa ao aditamento ao 
contrato de abertura de crédito para financiamento da ampliação do cemitério de 
Peniche. 

9 - Carta, datada de 14 de Novembro de 2008, da empresa West Icon, L.da, 
remetendo convite para o evento de lançamento de projecto empreendedor, com 
seminário subordinado ao tema “Encontro entre Vontades”, no dia 25 de Novembro de 
2008. 

10 - Carta, datada de 17 de Novembro de 2008, do Centro Social do Pessoal da 
Câmara Municipal de Peniche, remetendo convite ao Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia para a Festa de Natal 2008. 

11 - Carta, datada de 18 de Novembro de 2008, dos Senhores José Leal Alves 
Nunes e Hermínia Maria Oliveira Figueira Nunes, apresentando uma exposição 
relativamente a um terreno, sito na Rua do Casal Pardal, em Ferrel.  

12 - E-mail, datado de 20 de Novembro de 2008, do Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal de Santa Comba Dão, remetendo documentação relativa ao tema 
“Declaração de Conimbriga/Recomendações da Expovita Sénior”. 

13 - Carta n.º 5694, datada de 28 de Novembro de 2008, do Instituto Politécnico 
de Leiria, informando sobre os novos cursos de Mestrado disponíveis para o ano lectivo 
de 2008/2009. 
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14 - Circular n.º 138/2008-CO, datada de 28 de Novembro de 2008, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 174, de Novembro de 2008. 

15 - Ofício n.º 300, datado de 3 de Dezembro de 2008, da Assembleia Municipal 
de Valença, remetendo, para conhecimento, moção relativa ao protesto apresentado 
contra a redacção do n.º 3 do artigo 11.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. 

16 - Fax, datado de 3 de Dezembro de 2008, da Escola Superior de Tecnologia do 
Mar, remetendo convite ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia para estar 
presente na Mostra Gastronómica – ESTM 2008, no dia 9 de Dezembro de 2008. 

17 - Ofício n.º 2008/1934, datado de 9 de Dezembro de 2008, da Associação de 
Municípios do Oeste, solicitando que a Assembleia reúna até 22 de Dezembro, a fim de 
proceder à eleição dos membros da Assembleia Intermunicipal Oeste CIM – 
Comunidade Intermunicipal. 

18 - Carta n.º 5822, datada de 9 de Dezembro de 2008, do Instituto Politécnico de 
Leiria, informando sobre a promoção da Pós-Graduação em Ciências do Consumo 
Aplicadas. 

19 - Convites endereçados ao Senhor Presidente da Mesa: 

a) Da Comissão Organizadora, para o V Seminário do Património do Oeste 
“Património – Factor de Desenvolvimento”, nos dias 24 e 25 de Outubro de 2008. 

b) Da Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia, para a cerimónia oficial de 
comemoração do seu 15.º aniversário e entrega dos prémios “Guilherme de Corni”, no 
dia 17 de Outubro de 2008. 

c) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a sessão solene de abertura do ano 
lectivo 2008/2009, no dia 15 de Outubro de 2008. 

d) Do Instituto Politécnico de Leiria, para o II Congresso Internacional de 
Turismo de Leiria e Oeste, nos dias 19 e 20 de Novembro de 2008. 

e) Do Governador Civil do Distrito de Leiria, para uma cerimónia de 
homenagem aos que perderam a vida nas estradas do distrito, no dia 16 de Novembro 
de 2008. 

f) Da Junta de Freguesia de Conceição, para a Sessão de Abertura do ano 
lectivo de 2008/2009 da Universidade Sénior de Peniche, no dia 21 de Novembro de 2008. 

g) Do Instituto Politécnico de Leiria, para uma exposição de arte de Adelaide 
e Anjos, denominada “Alma Nua”, de 22 de Novembro a 21 de Dezembro de 2008. 
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h) Da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de 
Peniche, para a tomada de posse dos órgãos sociais para o triénio 2008/2011, no dia 25 
de Novembro de 2008. 

i) Da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da 
Baleia, para as comemorações do seu 106.º aniversário, no dia 1 de Dezembro de 2008. 

j) Do Instituto Politécnico de Leiria, para a sessão pública de apresentação 
do livro “As Uvas de Labéria Gala”, de Orlando Cardoso, no dia 3 de Dezembro de 2008. 

l) Cartão de Boas Festas da Direcção do Núcleo da Liga dos Combatentes de 
Caldas da Rainha. 

20 - Exemplar n.º 5 – Setembro de 2008, do Boletim Informativo do Instituto de 
Habitação e da Reabilitação Urbana. 

21 - Exemplar n.º 24 – Setembro de 2008, da revista “Politécnica”. 
22 - Exemplar n.º 195 – Outubro 2008, do Boletim Informativo da Associação 

Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
23 - Exemplar n.º 90 – Outubro de 2008, do jornal do “STAL”. 
24 - Exemplar n.º 16 – Outubro de 2008, do boletim informativo “Adonotícias”, 

da empresa Águas do Oeste. 
25 - Exemplar n.º 243 – Novembro de 2008, do jornal “Associação” – Órgão 

Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
26 - Exemplar n.º 6 – Novembro de 2008, do Boletim Informativo do Instituto de 

Habitação e da Reabilitação Urbana. 
27 - Exemplar n.º 3 – Novembro de 2008, da Revista Casas Comuns – Habitação 

e Reabilitação Urbana do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. 
28 - Exemplar n.º 9 – Novembro de 2008, da Revista LVT, da CCDRLVT. 
29 - Exemplar n.º 7 – Dezembro de 2008, do Boletim Informativo do Instituto de 

Habitação e da Reabilitação Urbana. 
 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum membro queria algum 

esclarecimento sobre o expediente recebido, não tendo recebido qualquer pedido nesse 
sentido. 

 
b) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
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Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) 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. 

 
Não houve intervenções sobre este assunto. 
 

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

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

os membros adiante identificados: 
 
José Leitão: 
- Apresentou um voto de saudação à nova Direcção da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche e desejou os maiores êxitos para uma missão tão 
difícil; 

- Apresentou também, em nome do PSD, um voto de agradecimento pela 
colaboração do funcionário José Parracho, recentemente aposentado, prestada sempre 
com empenho e dedicação, ao longo de muitos anos. 

 
Presidente da Mesa: 
Subscreveu o voto de saudação à nova Direcção da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche. 
 
João Paulo Teófilo: 
Associou-se, em nome do PS, aos dois votos apresentados pelo PSD. 
 
Henrique Bertino: 
Subscreveu, em nome da CDU, o voto de saudação à Direcção da Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche e propôs a aprovação de um voto de pesar pela 
morte abrupta do funcionário José Teodoro, recentemente aposentado. 

 
José Leitão: 
Associou-se, em nome do PSD, ao voto de pesar proposto pela CDU. 
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João Paulo Teófilo: 
Também se associou, em nome do PS, ao voto de pesar proposto pela CDU. 
 

d) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:  
 
d-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

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

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

d-2) OUTROS:  
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
José Leitão: 
- Disse que se constava em Peniche que se iria construir habitação social na 

Fonte do Rosário, para alojar pessoas de etnia cigana; 
- Perguntou se era verdade ou não que a Câmara tinha pago quatro mil euros a 

uma assessoria para a realização da edição dos Sabores do Mar deste ano; 
- Perguntou ainda se, no prolongamento do Cemitério de Peniche, o muro 

ficaria assim ou não e se os alcatroamentos na cidade já estavam concluídos. 
 
Presidente da Mesa: 
Informou que o Vereador Paulo Rodrigues não podia estar presente nesta 

sessão, por motivos de saúde. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Disse que entre o Casal da Vala e o Lugar da Estrada era difícil transitar sem 

se acertar num buraco e que era urgente encontrar uma solução para aquele problema; 
- Relativamente à exposição actualmente patente na sala do Edifício Cultural 

“Peniche – Encontro entre Dois Continentes”, felicitou o Vereador da área da Cultura e 
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a organização pela qualidade da exposição; 
- Sobre a agressão a um munícipe ocorrida numa discoteca, perguntou ao 

Presidente da Câmara se tinha contactado as pessoas envolvidas e as forças de 
segurança. Referiu que estes actos poderiam servir de referência para medir o pulso a 
certos problemas sociais escondidos; 

- Em relação ao abandono dos Vereadores do PS e do PSD da reunião de 
Câmara, realizada em 24 de Novembro passado, disse que era um sintoma 
preocupante, uma vez que a obrigação dos autarcas era trabalharem em prol da 
população e que o comunicado da CDU tentou minorar a questão, que no fundo 
constituía um protesto contra o sistema de funcionamento da Câmara. Referiu que 
constava numa acta que a Câmara tinha tomado uma deliberação sobre o programa 
Prohabita e no fundo nada tinha sido deliberado e que por isso a Assembleia Municipal 
deveria fiscalizar o que não estava a correr bem na Câmara. Salientou que na última 
sessão já tinha havido um sinal amarelo carregado e que era necessário a situação 
melhorar para não haver um sinal vermelho. Disse, por último, que estes assuntos 
deveriam merecer uma reflexão e que bastava assinalar a questão do Modelo e da 
marina de Peniche, que deveriam ser melhor abordadas pelos órgãos autárquicos, o que 
não tinha acontecido até à data. 

 
Presidente da Câmara: 
- Afirmou que não havia nada em relação à Fonte do Rosário e que, sobre a 

assessoria dos Sabores do Mar, disse que se tinha tratado duma assessoria para 
divulgação do evento, com enorme impacto, em termos de resultados; 

- Relativamente ao Cemitério de Peniche, que o muro não iria ficar assim e que 
em relação aos asfaltamentos da cidade, fruto de uma cooperação entre a Câmara e as 
Juntas de Freguesia, o Vice-Presidente da Câmara iria dar uma explicação; 

- Sobre o estado da estrada que liga Casal da Vala e Lugar da Estrada disse que 
o Vereador Jorge Abrantes iria dar uma explicação sobre o assunto; 

- Referiu que esperava que o membro da Assembleia, Tiago Gonçalves, desse 
algum sinal de respeito sobre o prémio que o site da Câmara tinha merecido, que, de 
entre os 308 Municípios, o site da Câmara de Peniche tinha recebido o 3.º prémio, isto é, 
a terceira melhor presença municipal na Internet; Salientou que a atribuição do prémio, 
feita pela Sapo e pela Universidade do Minho tinha decorrido de forma natural, sem 
que a Câmara se candidatasse a nada; 

- Informou que a exposição “Peniche – Encontro entre Dois Continentes” iria 
estar patente na sala do Edifício Cultural até 2 de Fevereiro próximo, aniversário do 
naufrágio da caravela San Pedro de Alcantara, para poder satisfazer os pedidos de 
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visita das Escolas. Salientou que a exposição era reflexo do trabalho de investigação e 
da dedicação a Peniche do investigador Jean-Ives Blot; 

- Quanto à agressão de um munícipe numa discoteca, disse que tinha falado 
com a pessoa envolvida e informou, a propósito, que se iria realizar, no próximo dia 30, 
uma reunião do Conselho Municipal de Segurança, onde seriam discutidas questões de 
segurança dos cidadãos; 

- Quanto à postura do Presidente da Câmara em relação aos elementos da 
oposição do Executivo, disse que tinha respeitado ao máximo todos os que 
democraticamente contribuíram para o desenvolvimento do Município e que se 
tivessem havido eventuais falhas, pedia desculpa por elas; 

- Referiu que tinha havido assuntos que tinham sido levados à apreciação da 
Câmara com alguma pressa, resultante do Executivo ter encetado alguns projectos em 
parceria com outros Municípios e por vezes os documentos para apreciação serem 
facultados no próprio dia das reuniões de Câmara. Acrescentou que estes casos estavam 
relacionados com o desenvolvimento dos processos e não com qualquer falta de 
consideração do Presidente para os elementos da Câmara; 

- Sobre a política de habitação social informou que a Câmara tinha vindo a 
trabalhar com o Instituto de Reabilitação Urbana e que o assunto iria ser apresentado na 
próxima reunião de Câmara, por a reunião de hoje ter sido adiada, devido a um almoço 
oferecido pelo Governador Civil aos autarcas do distrito de Leiria; 

- Em relação ao modelo da Marina disse que o assunto estava a ser 
desenvolvido com o IPTM para que possa vir a ter sucesso; 

- Disse, por último que a Magna Carta 2025 seria debatida na Câmara no 
próximo mês e que depois seria trazida à Assembleia Municipal. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que o plano de alcatroamentos previsto tinha sofrido atrasos 

significativos, motivados por complicações surgidas em algumas obras. Quanto aos 
alcatroamentos feitos em ruas do centro de Peniche, comunicou que ainda faltava 
colocar a camada de desgaste nesses arruamentos e que a colocação do asfalto foi 
efectuada com temperaturas muito baixas, o que tinha originado algumas deficiências 
posteriores. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
Deu uma informação sobre a obra de colocação de infra-estruturas para águas 

residuais e saneamento, entre Casal Moinho e Lugar da Estrada. Acrescentou que tinha 
decorrido a recepção provisória da obra e que todas as deficiências encontradas seriam 
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corrigidas até à recepção definitiva. 
 
José Leitão: 
- Disse que tinha percebido que não iria haver habitação social na Fonte do 

Rosário para a etnia cigana, mas não tinha percebido se haveria ou não habitação social 
na Fonte do Rosário; 

- Sobre as parcerias concretizadas com outros municípios, disse que era pena 
não terem sido feitas sessões especiais na Assembleia Municipal sobre essa matéria. 

 
Presidente da Mesa: 
Subscreveu a última parte da intervenção de José Leitão. 
 
Américo Gonçalves: 
- Solicitou que fosse feito o ponto da situação sobre a Escola EB 2,3 de Atouguia 

da Baleia e perguntou quando é que teria lugar uma reunião da Comissão de Trânsito, 
uma vez que o trânsito em Peniche estava num caos e como a PSP tinha comissão nas 
multas que passava, isso preocupava-o; 

- Perguntou também em que situação é que se encontrava a construção da 
Biblioteca Municipal, uma vez que o preocupava estar aquela obra parada. 

 
António Salvador: 
- Congratulou-se por ter sido informado nos Bolhos que tinha sido resolvido o 

problema da retirada do muro do arruamento que atravessava aquela localidade; 
- Disse que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tinha feito, o ano 

passado, um grande esforço financeiro para colocar iluminação de Natal em todas as 
localidades da freguesia e que tinha pedido um subsídio à Câmara, não tendo obtido 
qualquer resposta. No corrente ano tinha sido colocada novamente iluminação de Natal 
em todas as localidades, tinha sido pedido um subsídio à Câmara para o efeito e 
novamente não tinha obtido qualquer resposta. 

 
Jorge Carvalho: 
- Deu um esclarecimento sobre as negociações com o Senhor Luís de Almeida 

sobre o hipermercado Modelo; 
- Solicitou informação sobre a Unidade Autónoma de Gás e sobre o projecto da 

unidade hoteleira para a antiga garagem da BP. 
 
Tiago Gonçalves: 
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- Aceitou as críticas do Presidente da Câmara a propósito do 3.º prémio 
atribuído ao site da Câmara, mas lembrou que em 2005 a Câmara já tinha sido 
classificada em 4.ª posição; 

- Também aceitou a explicação sobre a causa do mau estado da estrada do Casal 
da Vala ao Lugar da Estrada; 

- Disse que apoiava a realização de sessões especiais para debater projectos 
como o modelo da Marina, uma vez que quanto mais dialogadas fossem as decisões, 
mais salvaguardados ficariam os interesses das pessoas; 

- Disse ainda que, no tocante à falta de respeito pelos Vereadores da oposição, 
se tinha chegado ao limite, por já ter acontecido muitas vezes, tendo mesmo assim esses 
Vereadores mostrado compreensão e decidido em favor dos interesses da população. 
Acrescentou que, por vezes, alguns autarcas mudam de atitudes quando mudam de 
posição nos respectivos órgãos. 

 
Presidente da Câmara: 
- Relativamente à Fonte do Rosário, informou que iria ser apresentado na 

próxima reunião de Câmara o trabalho feito com o IRHU, em relação ao programa 
Prohabita e deu uma explicação sobre esse trabalho; 

- Acrescentou que ainda não havia qualquer orientação sobre a construção de 
habitação social; 

- Sobre a Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia, disse que iria ser concretizada em 
2009 e que estava inscrita nos documentos previsionais para o próximo ano; 

- Reconheceu que a Comissão de Trânsito não tinha funcionado da melhor 
maneira, mas que tinha sido resolvido muito bem o problema do trânsito da Ilha do 
Baleal. Acrescentou que o problema do Largo 5 de Outubro era de resolução complexa e 
que o Comandante Operacional Municipal iria colaborar com a Comissão de Trânsito; 

- Explicou o processo da obra da Biblioteca Municipal e disse que em 2009 o 
processo estaria preparado para ser lançado novo concurso; 

- Em relação ao muro situado na estrada que atravessava os Bolhos, disse que se 
tinha encontrado uma boa solução e que aquela povoação ficaria com um largo muito 
mais seguro e com melhor trânsito; 

- Comunicou que seria encontrada uma solução, do ponto de vista orçamental, 
em relação à iluminação de Natal na freguesia de Atouguia da Baleia e que era um 
assunto que não estava fechado; 

- Informou também que tinha havido um ambiente excepcional na relação de 
trabalho para a execução do hipermercado Modelo e deu conhecimento dos trâmites 
desenvolvidos em relação aos lugares de estacionamento e à estética pretendida para o 
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espaço; 
- Sobre a Unidade Autónoma de Gás, disse que a Galp tinha indicado hoje os 

possíveis locais que poderiam ser adaptados a esta situação. Disse ainda que o assunto 
estava a ser estudado com a Lusitânia Gás e que seria avaliado em reunião de Câmara; 

- Em relação à Unidade Hoteleira, disse que estava a ser desenvolvido um 
estudo para a Garagem da BP e que havia hipótese de compra de imóvel à Paróquia; 

- Em resposta a Tiago Gonçalves, disse que a marina iria ser apreciada na 
Câmara, em Janeiro, e que depois seria agendada a sua apreciação na Assembleia 
Municipal. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
No período de audição do público usou da palavra o munícipe adiante 

identificado: 
 
António Prioste, que queria agradecer à Junta de Freguesia, à Câmara 

Municipal e ao Arquitecto Paisagista pelo trabalho feito na Rua Cidade de Seia, que não 
podia continuar a ser uma lixeira. 

Recordou a brincadeira no Carnaval, em relação ao carro alegórico sobre as 
barracas que circundavam Peniche. Referiu-se a algumas barracas de Peniche, que 
agora tinha como slogan “A Capital da Onda” de barracas. 

Mencionou também o lixo existente no Carreiro de Joanes. 
Perguntou se não havia solução para as descargas da fossa da Ilha das 

Berlengas. 
 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tinha ouvido as questões colocadas e 

da forma como tinham sido colocadas. Disse ainda que não ia comentar essas questões e 
que iria ser providenciada a resolução das mesmas. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A REVISÃO N.º 3 AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, não se 
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verificaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A REVISÃO N.º 4 AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 3 da ordem de trabalhos, não se 

verificando quaisquer intervenções à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 
não se verificando quaisquer intervenções. 

 
Submetida à votação foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A REVISÃO N.º 3 DO 

ORÇAMENTO DA RECEITA: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, não se 

verificando quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE À CONFRARIA DOS ENÓFILOS DA ESTREMADURA: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, tendo 

intervido os Senhores adiante identificados: 
 
João Paulo Teófilo: 
Disse que não conseguia encontrar explicação para esta adesão e perguntou 

qual era o motivo que a Câmara tinha encontrado para aderir à citada confraria enófila. 
 
José Leitão: 
- Disse que tinha dificuldade em perceber o motivo desta adesão; 
- Acrescentou que o Presidente da Câmara tinha anunciado a criação da 

Confraria da Sardinha e perguntou qual era o ponto da situação deste assunto. 
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Presidente da Câmara: 
- Disse que o que estava em causa era a Região Oeste, que estava incluída na 

Estremadura e que tinha havido envolvimento dos Municípios com entidades 
promotoras da região. Acrescentou que a promoção da região também se fazia, não só 
pela enófila, mas também pela complementaridade dos produtos dos diversos 
Municípios, que dava uma maior dimensão à Confraria em questão e que por isso a 
Câmara tinha aprovado a adesão; 

- Frisou que a iniciativa levada a efeito pela Confraria no Município tinha 
animado a gastronomia de Peniche, referindo aspectos da sua realização que 
promoveram as actividades de restauração; 

- Referiu também que a Confraria da Sardinha era uma proposta que ainda se 
viria a concretizar. 

 
João Gomes: 
Disse que a explicação do Presidente da Câmara não o tinha convencido e que 

receava que esta decisão levasse à criação de um espaço de encontro de amigos. 
 
Américo Gonçalves: 
Disse que tinha dificuldade em compreender a pertinência da adesão à 

Confraria dos Enófilos e perguntou onde estavam as vinhas em Peniche. 
 
José Leitão: 
Disse que tinha a intenção de se abster na votação deste ponto, mas com a 

ausência de justificação que tinha ouvido, não se sentia com vontade de se abster, mas 
sim de votar contra, tanto mais que agora sabia que a criação da Confraria da Sardinha 
estava em “banho maria”. 

 
Presidente da Câmara: 
- Esclareceu que as confrarias não eram só um espaço para patuscadas e 

paródias, explicando a essência da actividade das confrarias, contrariando a forma 
aligeirada com que o assunto estava a ser analisado. Leu os objectivos da confraria, 
constantes nos seus estatutos e realçou a sua importância; 

- Realçou por último que, quando a proposta foi apresentada, tinha em mente a 
projecção da gastronomia de Peniche. 
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Tiago Gonçalves: 
Perguntou qual era o valor da quota e pediu esclarecimentos sobre alguns 

aspectos dos Estatutos. 
 
Presidente da Câmara: 
Deu os esclarecimentos solicitados e disse que a quota a pagar era de duzentos 

e cinquenta euros por ano. 
 
Presidente da Mesa: 
Disse que não se sentia muito motivado para esta adesão. 
 
Posta à votação, foi a proposta de adesão à Confraria dos Enófilos da 

Estremadura aprovada, por maioria, com quatro votos contra, dez abstenções e treze 
votos a favor. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, usando 

da palavra os Senhores adiante identificados: 
 
José Leitão: 
Propôs que se juntasse, na discussão deste ponto, o ponto n.º 7 e que se 

invertesse o papel usualmente utilizado, sugerindo que o Presidente da Câmara fizesse 
uma apresentação dos documentos previsionais e que depois fossem solicitados 
esclarecimentos sobre as dúvidas suscitadas. 

 
Presidente da Mesa: 
Perguntou se ninguém se opunha à junção dos pontos n.º 6 e n.º 7, tendo obtido 

resposta positiva de todos os elementos da Assembleia. 
 
Júlio Coelho: 
Disse que se tinha de ausentar da Assembleia às zero horas, por motivos 

pessoais, e desejou Boas Festas a todos os presentes. 
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Presidente da Câmara: 
- Deu uma explicação pormenorizada dos documentos previsionais em análise, 

destacando os principais investimentos e salientando a ambição dos mesmos em 
contraciclo da conjuntura económica; 

- Evidenciou também a forma da sua elaboração, com contributos de todos os 
serviços municipais, com a participação das Juntas de Freguesia e cumprimento do 
estatuto de audiência da oposição; 

- Por último, fez um resumo dos principais aspectos das orientações 
estratégicas, salientando os investimentos candidatados ao QREN. 

 
José Leitão: 
- Disse que, de todos os planos apresentados, este era o pior de todos, por ser 

tão irrealista, facto comprovado pela dificuldade evidenciada pelo Presidente da 
Câmara de o apresentar; 

- Disse também que a ANMP tinha solicitado às Câmaras para privilegiarem 
políticas de apoio às empresas e às famílias e o que se verificava nos documentos em 
análise era a ausência dessas políticas; 

- Verificava-se também a menção de obras que não se iriam realizar por terem 
previstas verbas irrisórias de quinhentos a mil euros no orçamento e que uma parte das 
receitas estavam exageradamente empoladas, uma vez que, com a conjuntura 
económica existente, não se iriam concretizar; 

- Afirmou que não iria votar contra, para não oferecer a oportunidade de a 
Câmara se vitimizar por não ter documentos previsionais para gerir no último ano de 
mandato, após três anos em que não fez nada; 

- Protestou ainda por estar cansado de ser interrompido nas suas intervenções 
por elementos da Assembleia que, apesar de não darem qualquer contributo válido 
para o Município, pensavam que, por pertencerem à maioria, tinham esse direito. 

 
Presidente da Mesa: 
Subscreveu o protesto apresentado, que ia contra uma falta de respeito para 

quem estava no uso da palavra. Pediu a todos os elementos da Assembleia que 
respeitassem a opinião dos outros. 

 
Henrique Bertino: 
- Disse que estava admirado com as últimas intervenções, uma vez que tinha 
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havido um acordo para se seguir os métodos da Assembleia da República e naquele 
fórum também vê que há comentários na hora às intervenções. Acrescentou que as 
observações feitas pareciam que se estava a pôr em causa a democracia e que só o José 
Leitão é que sabia ler correctamente os documentos previsionais; 

- Disse, por último, que as obras deveriam estar inscritas em orçamento mesmo 
com verbas irrisórias para que, apesar de à partida não haver condições financeiras para 
as concretizar, se surgisse oportunidade de financiamento, elas poderiam ter 
viabilidade orçamental através de simples alteração orçamental. 

 
Tiago Gonçalves: 
Perguntou se o aumento de atribuição de bolsas de estudo, de cinco para dez, se 

aplicava já para o presente ano lectivo, ou se era para o próximo ano lectivo. 
 
Presidente da Câmara: 
- Disse que provavelmente José Leitão não tinha tido tempo de ler os relatórios 

circunstanciados apresentados pela Câmara, em todas as sessões ordinárias da 
Assembleia Municipal sobre a actividade municipal, para dizer que a Câmara nada 
tinha feito nos últimos três anos. Frisou que esses relatórios iriam ser colocados no site 
da Câmara, para provar que as palavras de José Leitão não correspondiam à verdade; 

- Salientou que, em sua opinião, a Câmara tinha gerido bem os recursos à sua 
disposição, conforme comprovaram os relatórios elaborados pelos serviços municipais e 
que as palavras proferidas eram das mais injustas, essencialmente em relação ao 
desempenho dos trabalhadores municipais; 

- Disse também que, nos documentos previsionais havia um conjunto de obras 
significativo que iriam ser alvo de financiamentos a contratar a médio e longo prazo; 

- Disse, por último, que era um bom orçamento o apresentado, dadas as 
incertezas esperadas para 2009. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Esclareceu que o aumento das bolsas de estudo de cinco para dez seria 

aplicado no próximo ano lectivo; 
- Referiu diversas obras com concretização assegurada para 2009, como a do 

Cemitério de Peniche, da Fonte Gótica, do parque escolar e diversas vias de 
comunicação. 
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Posto a votação, foi o Orçamento aprovado, por maioria, com onze votos a 
favor e catorze abstenções. 

 
Postas à votação as Grandes Opções do Plano, foram as mesmas aprovadas, por 

maioria, com doze votos a favor e treze abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos tendo 

intervindo os Senhores adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
Referiu-se ao elevado número de trabalhadores contratados a termo certo e 

perguntou se os trabalhadores adstritos às AEC’s eram subsidiados pela administração 
central. 

 
João Paulo Teófilo: 
Perguntou se o mapa de pessoal tinha sido elaborado tendo em conta a nova 

proposta de organigrama para os serviços municipais. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
Esclareceu que os trabalhadores contratados para ministrar as AEC’s eram 

subsidiados pela DREL. 
 
Presidente da Câmara: 
Informou que a proposta de organigrama já tinha sido submetida a reunião de 

Câmara, para recolha de contributos dos seus membros e posteriormente seria 
submetida a apreciação da Assembleia Municipal. Acrescentou que o mapa de pessoal 
já contemplava as alterações previstas na proposta de organigrama. 

 
Posto à votação, foi o Mapa de Pessoal aprovado, com treze votos a favor e doze 

abstenções. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS E DO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2009: 
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A Assembleia passou à apreciação do ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos, tendo 

intervindo os Senhores adiante identificados: 
 
José Leitão: 
- Disse que tinha sido constituído um grupo de trabalho com elementos da 

Assembleia para fazer o acompanhamento dos problemas da ETAR de Peniche, tendo o 
PSD votado contra a constituição desse grupo e solicitou que o Presidente do Conselho 
de Administração dos SMAS fizesse um ponto de situação sobre o trabalho 
desenvolvido por esse grupo; 

- Perguntou se já estava definida a estratégia de remodelação da ETAR e qual 
era a situação do seu regulamento de utilização. 

 
Jorge Abrantes: 
- Deu uma explicação pormenorizada sobre as medidas previstas para o 

tratamento de águas residuais das unidades de transformação de produtos alimentares, 
nomeadamente sobre o tratamento dos seus efluentes; 

- Informou que o grupo de trabalho constituído por elementos da Assembleia 
Municipal não tinha funcionado. 

 
Américo Gonçalves: 
Pediu esclarecimentos sobre algumas rubricas do Orçamento e referiu a 

existência de valores exactos nas rubricas, independentemente da sua dimensão, o que 
achava estranho, pois indiciavam que não eram rigorosos. 

 
Jorge Abrantes: 
- Informou que o Orçamento iria sofrer uma revisão para inclusão do saldo de 

Tesouraria transitando do ano anterior e que essas rubricas com valores exactos iriam 
ser dotados com os montantes mais aderentes à realidade financeira; 

- Deu ainda uma explicação sobre o tarifário a praticar em 2009. 
 
Postas à votação, foram as Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de 

Pessoal dos Serviços Municipalizados, para o ano de 2009, aprovados, por maioria, com 
doze votos a favor e doze abstenções. 
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Presidente da Câmara: 
Congratulou-se com a viabilização dos documentos previsionais para o ano de 

2009. 
Posteriormente fez uma apresentação, com meios audiovisuais do Centro de 

Alto Rendimento de Surf. 
  
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 cinquenta 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. 


