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ACTA N.º 8/2002 
 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE  PENICHE, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2002: 
 
Aos dezassete dias do mês de Outubro do ano dois mil e dois, no edifício-sede 

das Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 
estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota e João Augusto Tavares 
Barradas, respectivamente Presidente e Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores 
Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Manuel Machado 
Chagas, Luis Lourenço Jorge Ganhão, João Paulo Oliveira Teófilo, Raul Fernando 
Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo 
Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira Braz, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina 
Machado Matos, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim Raul Gregório Farto, António 
José de Azevedo Filipe e Fernando Manjolinho Costa, reuniu extraordinariamente a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1º. – Período da ordem do dia: 
 

1- Águas do Oeste; 
2- Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Orçamento Municipal para o 

ano financeiro de 2002; 
3- Apreciação e votação da 1.ª Revisão do Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano financeiro de 2002. 
 

2º. – Período de intervenção do público. 
 

Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os Senhores Jorge Alberto Bombas Amador, Abel José Carvalho de Campos e 
Delfim António Ferreira Campos. 

 
Não compareceram à reunião as Senhoras Susete Silva Costa Laranjeira e Márcia 

João Brás de Timóteo e o Senhor Álvaro André Paiva Amador. 
 
Assistiram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luís Gonzaga Franco 

Pinto, e os Senhores Vereadores Vítor Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira 
Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva Abrantes e Emídio Manuel Tavares Barradas. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 

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

justificação de falta a seguir indicado: 
 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, por não ter estado presente na reunião 

de 27 de Setembro, por motivo de ausência do concelho. 
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A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

suspensão de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Rogério Manuel Dias Cação, por um período de 48 horas, por 

motivos profissionais. 
- Do Senhor Américo de Araújo Gonçalves, por um período de 8 dias, a partir de 

17 de Outubro de 2002, por se encontrar ausente do concelho por motivos profissionais. 
 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu as suspensões dos mandatos 
solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas listas, 
a Senhora Catarina Santos Correia (da CDU) e o Senhor Marco António Borges Bem 
(do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na 
reunião. 
 
RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 

A Assembleia, na sequência dos pedidos de renúncia de mandato dos Senhores 
deputados municipais Vítor Manuel Correia Filipe e João Cláudio Ferreira Martins das 
Neves, já apreciados na reunião anterior, por unanimidade, reconheceu os poderes do 
elemento que se segue na respectiva lista, e que se encontrava presente, Senhor Bernardo 
Miguel Ribeiro dos Anjos Costa (do PSD), pelo que passou, de imediato, a participar na 
reunião. 

De seguida, o referido deputado municipal apresentou o seu protesto pelo atraso 
verificado na comunicação da sua convocação para a presente reunião. 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a alteração 
da ordem de trabalhos programada para esta reunião, e tendo em atenção o tempo que é 
necessário para dar satisfação dos procedimentos legais inerentes à transferência de 
propriedade e dos encargos que daí resultam para os particulares interessados, propôs, 
também, a inclusão de um outro ponto relacionado com a desafectação do domínio 
público de uma parcela de terreno, conforme proposta apresentada pela Câmara 
Municipal. 

Ninguém de opôs à alteração e inclusão do novo assunto proposto, tendo sido 
estabelecido consenso de os assuntos agendados como 2.º e 3.º pontos da ordem do dia e 
o agora proposto serem tratados por esta ordem, e antes da apreciação do ponto referente 
à “Águas do Oeste”. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS A DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O 
ANO FINANCEIRO DE 2002: 
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A Assembleia passou à apreciação dos assuntos acima referenciados e, 
considerando a articulação existente entre os dois documentos, deliberou apreciá-los em 
simultâneo. 

 
A seguir, usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Maria João Avelar: 
 
- Aludiu à candidatura conjunta dos três museus e aos seus montantes e perguntou 

qual o equipamento que cada um iria receber. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou das razões que levaram a Câmara a propor a revisão, concretamente a 

aquisição de equipamento para o Museu Municipal de Peniche, Museu de Rendas de 
Bilros e Museu de Atouguia da Baleia, cuja despesa deve ser realizada até final do 
corrente ano, e a remodelação da rede de iluminação pública, através de candidatura ao 
Programa Operacional de Economia; 

- Referiu quais os equipamentos que constavam do contrato-programa, já 
homologado; 

 
Submetidos a votação, um após outro, foram os documentos apresentados 

aprovados, por maioria, com 6 abstenções. 
 
Fizeram declarações de voto verbais os deputados municipais, o Senhor 

Henrique Bertino (declarou que o sentido de voto da CDU (6 abstenções) demonstra a 
coerência política relativamente ao orçamento inicial) e a Senhora Maria João Avelar 
(declarou ter votado favoravelmente por a proposta apresentada ter como objectivo a 
melhoria de situações de precaridade). 

 
DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO E 
RESPECTIVA INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto da ordem de trabalhos em apreço, 
cujo terreno adiante se referencia, não se registando quaisquer intervenções: 
 
 - Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 25,83 m2, sita na Rua 
do Mestre Paulo, no lugar de Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 
Peniche, e que confronta do Norte e Nascente com Construções L.J.J., L.da, do Sul com 
Rua e do Poente com Rua do Mestre Paulo. 
 
 Submetida a votação, foi a parcela de terreno considerada, por unanimidade, 
desafectada do domínio público e integrada no domínio privado do Município. 
 
ÁGUAS DO OESTE: 
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 A Assembleia passou à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, tendo-se 
registado as intervenções dos senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Fez referência ao significado da eventual integração ou não no sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do oeste e à necessidade de a 
Assembleia ser informada das deliberações que venham a ser tomadas em sede dos 
SMAS e Câmara Municipal, por forma a analisar e a decidir qual a sua posição sobre a 
matéria; 

- Referiu, também, que seria útil e benéfico ouvir-se, desde já, a opinião dos 
grupos políticos representados na Câmara Municipal sobre o assunto. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Fez uma retrospectiva do processo de criação de sistemas multimunicipais nas 

áreas do abastecimento de água e de saneamento; 
- Disse que foi decidido integrar com uma posição accionista de 5.000 euros na 

elaboração do estudo, resguardando-se para futuro a posição definitiva, que passaria por 
uma situação de cliente e de não accionista; 

- Deu conhecimento da evolução do processo, nomeadamente quanto à 
possibilidade de recurso aos fundos comunitários desde que exista a empresa “Águas do 
Oeste”; 

- Referiu a surpresa dos serviços face à pretensão das “Águas do Oeste” de incluir 
a Câmara ao nível de accionista da empresa; 

- Informou que foi contratada empresa da especialidade para elaboração de estudo 
económico; 

- Disse, ainda, que os SMAS estão a analisar a situação e que estão agendadas 
reuniões com a empresa para discussão do assunto. 

 
João Barradas: 
 
- Perguntou qual a diferença existente entre “accionista” e “cliente”. 
 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou que, como cliente, a Barragem de São Domingos e a ETA não seriam 

integrados na empresa e que se beneficiaria do caudal de abastecimento de água. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu ser extremamente delicada a situação, com todas as consequências daí 

resultantes, face à ausência de fundos a partir de 2006; 
- Chamou a atenção para a responsabilidade que impende sobre cada um dos 

deputados municipais relativamente à decisão que cada um entender tomar. 
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Vereador Jorge Abrantes: 
 
- Referiu ser importante que se olhasse para as opções e para a forma como 

Peniche acompanhou o processo desde que foi implementada a lei de delimitação de 
sectores e criação de sistemas intermunicipais de abastecimento de água, saneamento e 
de resíduos sólidos; 

- Aludiu aos interesses sobre a privatização e concentração destes sectores, em 
cujo desenvolvimento se integra a “Águas do Oeste”; 

- Chamou a atenção de que o Município fez investimentos nos sectores da água e 
saneamento, que poderiam ter sido feitos noutras áreas, comparativamente com outros 
concelhos que nada investiram; 

- Disse considerar inadmissível que a Câmara esteja a ser pressionada a tomar 
uma decisão rápida sobre a matéria, por entender que o assunto é extremamente delicado 
e importante para ser analisado e decidido “em cima do joelho” e os contratos propostos 
serem penalizadores para o concelho de Peniche; 

- Referiu que as “Águas do Oeste” estão a propor que até meados de 2006 se 
instalem equipamentos para fornecimento de água, em Serra d'El-Rei e que o Município 
de Peniche seja considerado cliente da água que ali colocam, numa perspectiva regional; 

- Disse, também, que o Município de Peniche terá que pagar o caudal mínimo 
mesmo que não o utilize; 

- Manifestou a sua preocupação pelo facto de os contratos não reflectirem o 
essencial, nomeadamente os encargos a suportar pela Câmara, cujos acréscimos 
relativamente aos valores actuais serão substancialmente agravados; 

- Chamou a atenção, ainda, para que a negociação a ter com as “Águas do Oeste” 
fosse norteada pela salvaguarda dos interesses de Peniche. 

 
Vereador Emídio Barradas: 
 
- Manifestou a sua surpresa com a forma como o processo se encontra; 
- Referiu que em qualquer contrato a celebrar terão que ser consideradas as 

especificidades de Peniche, tendo em conta os rendimentos que foram investidos, em 
sacrifício de outros investimentos que não foram concretizados; 

- Disse que o assunto deveria ter sido apreciado aquando da negociação da 
constituição das “Águas do Oeste” e que a ANMP também deveria ter tomado posição 
relativamente aos Municípios que fizeram investimentos nestas áreas; 

- Chamou a atenção para o grau de violência do tarifário para os consumidores, 
logo que esteja consumado o contrato; 

- Disse não compreender e achar esquisito a calendarização e a urgência da 
decisão a tomar. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Lembrou a dependência de solidariedade alheia relativamente às fontes de 

abastecimento; 
- Referiu que toda a discussão em torno da problemática da água e saneamento é 

feita no interesse e desenvolvimento do concelho; 
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- Disse que não havia solução alternativa em “alta”, que o Município está 
bloqueado, a manter-se a actual situação, que não existirão outros accionistas e que terão 
que ser encontradas soluções para os problemas do concelho; 

- Aludiu ao acordo de princípio sobre a distribuição do equipamento através da 
AMO, logo que o Município deixe de estar afecto à sociedade. 

 
Jorge Carvalho: 
 
- Perguntou como é feita a rectificação das perdas em baixa: 
 
Vereador Vítor Mamede: 
 
- Disse que se está perante uma decisão importante, que não pode ser adiada; 
- Referiu que a única fonte segura de abastecimento de água é a barragem, com as 

suas limitações; 
- Disse que se tem que projectar e arranjar alternativas para um horizonte de 30 

anos face à perspectiva da evolução do concelho; 
- Lembrou a possibilidade de reversão dos investimentos. 
 
Vereador António José Correia: 
 
- Felicitou a metodologia de os vereadores poderem intervir sem o pedido de 

autorização ao Senhor Presidente da Câmara; 
- Manifestou a sua preocupação face à margem de manobra que o Município terá 

relativamente à negociação que se antevê como um novo monopólio; 
- Chamou a atenção que se deve aproveitar a nossa capacidade negocial; 
- Salientou que o contrato foi entregue atabalhoadamente com indicação de que o 

caudal mínimo seria de 1.400.000; 
- Disse subscrever as reflexões do Senhor Vereador Jorge Abrantes e que as 

“Águas do Oeste” não merece confiança em relação aos elementos que forneceu; 
- Referiu que tem que haver tempo para acautelar os preços dos fornecimentos 

aos munícipes. 
 
Vice-Presidente: 
 
- Disse que a decisão a tomar é a mais importante do mandato; 
- Disse ser urgente a decisão e não subscrever os prazos curtos, dado que houve 

bastante tempo para analisar e decidir; 
- Referiu que a lei de delimitação dos sectores nos protege durante algum tempo; 
- Lembrou a solidariedade dos concelhos vizinhos relativamente à captação de 

água; 
- Salientou que só regionalmente poderemos atender aos desafios futuros. 
 
Jorge Amador: 
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.10.2002 * Fl. 7 
 

- Referiu que as intervenções dos membros da Câmara valorizaram o debate e 
permitiram uma melhor informação; 

- Disse que a Assembleia deve dispor de todos os dados para decidir em 
conformidade; 

- Fez a leitura de crónicas sobre a barragem e privatização das águas; 
- Chamou a atenção para o esforço financeiro efectuado com a construção da 

barragem e ETAR em detrimento de outros investimentos, também prioritários; 
- Salientou que as privatizações não beneficiam as populações; 
- Questionou, relativamente ao caudal mínimo, quais os desígnios que se pretende 

defender em relação aos custos de utilização; 
- Referiu que os senhores vereadores deram o seu contributo e interrogou-se sobre 

os valores que se desconhecem e que futuramente se irão pagar; 
- Chamou a atenção para os investimentos já realizados pelo Município e 

perguntou, face aos números, porque se não avança para um regime de excepção. 
 
João Barradas: 
 
- Disse ter pensado, no início, face às intervenções proferidas, que era 

considerado o “bode expiatório” e afirmou que se voltasse atrás tomaria a mesma 
decisão relativa aos investimentos que efectuou no seu mandato; 

- Criticou a intervenção do Senhor Vice-Presidente, que mais parecia um membro 
das “Águas do Oeste”; 

- Referiu que não é de desprezar o abastecimento, desde que haja regras 
criteriosas; 

- Afirmou fazer-lhe confusão o tempo limitadíssimo para se poder decidir; 
- Perguntou como é que o Município vai solucionar o tratamento em baixa e de 

alargamento do abastecimento ao resto do concelho; 
- Chamou a atenção para que o contrato fosse analisado com rigor, por forma a 

assegurar as especificidades e os investimentos já efectuados no concelho de Peniche. 
 
Vice-Presidente da Câmara: 
 
- Referiu que as decisões são tomados nos momentos apropriados e, ao tempo, 

decidiu-se avançar com a construção da barragem, sendo que hoje considera que se 
deverá avançar para uma nova realidade através das “Águas do Oeste”. 

 
Maria João Avelar: 
 
- Referiu que o assunto é de maior importância e determinante para o futuro do 

concelho de Peniche; 
- Disse que o estudo económico encomendado peca por tardio e que tem que 

demonstrar que os volumes mínimos e máximos são os ajustados às nossas necessidades; 
- Referiu, também, que só é possível aceitar o contrato se os investimentos em 

baixa estiverem assegurados e houver garantia da sua realização; 
- Disse ter dúvidas quanto à impossibilidade do acesso aos fundos comunitários 

por parte da Câmara; 
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- Questionou quais as alternativas possíveis para o abastecimento de água ao 
concelho de Peniche para além do recurso às “Águas do Oeste” e à barragem. 

 
João Teófilo: 
 
- Referiu que o Município de Peniche não é auto-suficiente ao nível de recursos 

hídricos e, assim sendo, questionou aonde ir buscar água de qualidade para fornecer aos 
munícipes; 

- Disse que a discussão se deveria nortear pela calendarização do investimento, 
valores das tarifas e valores mínimos e máximos dos caudais a contratar; 

- Questionou sobre que outras alternativas para assegurar a construção das 
ETAR’s da Zona Sul e de Ferrel; 

- Salientou que o grupo do PS pretende ter tempo para analisar e discutir o 
assunto em prazo aceitável. 

 
Henrique Bertino: 
 
- Disse que, independentemente da decisão final e da responsabilização em 

termos do passado e consequências de futuro e dado a sua inevitabilidade, o assunto 
deveria ter sido tratado com outra dimensão; 

- Manifestou a sua preocupação em relação às pessoas com menores rendimentos; 
- Referiu que se deveria vincar os esforços de investimento já efectuados e tentar 

a melhor negociação possível. 
 
Sandra Matos: 
 
- Disse pretender saber qual a posição dos senhores vereadores relativamente à 

quantidade e qualidade da água para os próximos anos e se é necessário fazer 
investimentos na área do saneamento. 

 
Delfim Campos: 
 
- Chamou a atenção de que se está a tratar com uma empresa em que o lucro é o 

objectivo principal; 
- Manifestou a sua estranheza pela falta de critérios patenteada nos números 

apresentados face às oscilações operadas, o que infere alguma desconfiança sobre a 
forma como o assunto está a ser tratado. 

 
Emídio Barradas: 
 
- Questionou até que ponto está a fazer-se o tratamento eficiente da barragem; 
- Lembrou que a barragem foi construída com a finalidade de reforçar o 

abastecimento de água para um período de 20 anos; 
- Referiu que a negociação com as “Águas do Oeste” terá que ser bem conduzida, 

uma coisa é negociar e a outra é aceitar sem quaisquer contrapartidas; 
- Disse que a decisão sobre o saneamento deverá ser tomada em último lugar. 
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Jorge Abrantes: 
 
- Manifestou a sua preocupação e referiu que as condições propostas pelas 

“Águas do Oeste” conduzirão à “falência” do Município; 
- Disse não estar disponível para aceitar o contrato nos termos em que é proposto; 
- Referiu que o Município tem que fazer valer os caminhos paralelos que traçou e 

apostar na garantia de um caudal mínimo, na condição de cliente em função das 
necessidades. 

 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu que faltam alguns elementos para melhor análise da situação; 
- Solicitou que a Câmara e os SMAS fossem firmeis e hábeis na negociação; 
- Disse, como último apontamento, que existe uma realidade contraditória em que 

a sociedade exige maior qualidade a baixo custo, qualidade só possível de concretizar 
através de investimentos que assegurando sistemas de eficácia satisfaçam as 
necessidades da comunidade; 

- Afirmou que deverá ser feito o balanço final da negociação, a levar à reunião da 
Assembleia para apreciação e conclusão. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

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 dez 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. 
 


