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ACTA N.º 53/2007
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007:
Aos dez dias do mês de Dezembro do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche,
edifício dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves,
Vítor Manuel Farricha Mamede, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal
Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta e cinco e
cinco minutos.
A reunião de Câmara foi interrompida eram vinte horas, tendo sido reatada eram vinte e
uma horas e quinze minutos.
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara:
Senhor Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões em que participou:
- No dia 4 de Dezembro, da Comissão de Vigilância Alimentar, para apreciação do novo
enquadramento legal do sector de restauração e bebidas e da nova legislação sobre o tabaco;
- No dia 4 de Dezembro, com a equipa de Jean Ives Blot e IGESPAR sobre a
programação das actividades para 2008, no âmbito do naufrágio do San Pedro d’Alcântara;
- No dia 5 de Dezembro, com a Câmara Municipal de Óbidos, na sequência de reunião
realizada em Peniche, para estreitamento das relações institucionais e de desenvolvimento de
trabalho conjunto de âmbito intermunicipal. Foram analisados assuntos relacionados com a
propriedade rústica, sita nas Gaeiras, e da qual o Município é possuidor de 1/3; revisão dos
PDM; futura rede viária a partir da rotunda do IP6, sita em Serra d’El-Rei, em direcção ao
Béltico; estudo de acessibilidades, mobilidade e transportes entre o Vau e Ferrel; utilização dos
furos de captação de água pelos SMAS, no Olho Marinho; projecto multimunicipal das
Cezaredas e desclassificação da EN 114, assunto que levou à elaboração de declaração conjunta
de discordância e já remetida à Estradas de Portugal para conhecimento;
- No dia 5 de Dezembro, em Atouguia da Baleia, com os agricultores e respectiva
Cooperativa Agrícola concelhia sobre acção de aconselhamento das boas práticas agrícolas e
conveniência da sua aplicação, tendo como causa próxima os incómodos originados pela
utilização de fertilizantes orgânicos. Foi definido, por largo consenso dos participantes, um
conjunto de medidas e orientações imediatas e gizadas algumas alterações futuras com vista a
obstar o surgimento de novas vagas de mosquedo no concelho. Estas medidas foram aceites e
serão formalmente reguladas através da assinatura de carta de compromisso, tendo também sido
acordado a constituição de comissão de acompanhamento formada pela Câmara, Cooperativa
Agrícola, Juntas de Freguesia e Arméria – Movimento Ambientalista de Peniche. Deu também
conhecimento que, no próximo dia 29 de Janeiro, está prevista a realização de reunião, em
Ferrel, onde irá apresentar documento sobre a matéria e que irá oportunamente reunir com
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fornecedores de fertilizantes. Suscitou, ainda, a criação de Centro de Tratamento de Resíduos
Orgânicos de Origem Animal;
- No dia 6 de Dezembro, com o Clube Naval de Peniche, que reiterou o pedido de
desculpas por se ter esquecido do convite para estar presente na Gala Peniche/2007, e onde
foram abordadas as questões relacionadas com as actuais e futuras instalações. Determinado,
também, que os serviços do DOM, em articulação com o delegado da Protecção Civil Municipal,
procedam à reavaliação dos aspectos de segurança que devem ser observados nas instalações
municipais (ex-edifício da Lota). Informou, ainda, que foi solicitado o agendamento de reunião
com o IPTM no âmbito do Estudo de Reordenamento da Bacia Portuária;
- No dia 6 de Dezembro, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o
desenvolvimento do processo para construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia;
- No dia 6 de Dezembro, com a ACISCP e PSP sobre as questões relacionadas com a
venda ambulante em espaços públicos, na sequência de um abaixo-assinado apresentado por
comerciantes da sede do concelho, tendo apresentado proposta de constituição de Comissão para
estudo do regulamento que se encontra em vigor e com vista à introdução de alterações e fixação
de medidas neste domínio.
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das iniciativas e eventos em
que participou:
- No dia 5 de Dezembro, na inauguração do “Espaço Spot” da Associação Juvenil de
Peniche, na Casa da Juventude, em Peniche;
- No dia 7 de Dezembro, na 1.ª acção concreta no âmbito do projecto Berlenga-Laboratório
de Sustentabilidade e relativa à instalação dos painéis solares para fornecimento de energia
eléctrica a algumas instalações da ilha;
- No dia 7 de Dezembro, no jantar organizado pela ADLEI, em homenagem ao novo
bastonário da Ordem dos Arquitectos, Arq.º João Rodeia;
- No dia 8 de Dezembro, na festa organizada pela Santa Casa da Misericórdia de
Atouguia da Baleia, em honra de Nossa Senhora da Conceição e que incluiu a realização de
concerto musical;
- No dia 8 de Dezembro, em Ferrel e Atouguia da Baleia, no âmbito do Natal Penicheiro;
- No dia 8 de Dezembro, na entrega de prémios do 5.º Circuito Universitário de Surf e
Bodyboard, realizado na Praia Supertubos;
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, ter colocado na agenda dos assuntos a
apreciar os seguintes documentos, que leu:
- Programa e convite das comemorações do 20.º Aniversário da Elevação de Peniche a
Cidade, a levar a efeito no próximo dia 18 de Dezembro;
- Texto do protocolo a celebrar com o Peniche Amigos Clube no âmbito das relações
conjuntas e ao nível da colaboração a prestar à equipa de triatlo agora constituída e que tem
associada a marca “Peniche”.
O Senhor Presidente deu ainda conhecimento que, no próximo Domingo, dia 16 de
Dezembro, irá decorrer, por ocasião do almoço de Natal da Secção de Xadrez da AEFCR
Penichense, uma homenagem ao árbitro da FIDE (Fédération Internationale des Échcs), título
da World Chess Federation, Senhor António Manuel Mamede Diogo, e propôs que se exarasse
em acta, a que se associaram os demais membros da Câmara, o seguinte voto de felicitação:
«VOTO DE FELICITAÇÃO:
Que se felicite o Senhor António Manuel Mamede Diogo pelo título de que é detentor ao
nível da arbitragem internacional e mundial na modalidade de xadrez e desejar-lhe ao maiores
êxitos futuros no exercício dessa actividade.»
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O Senhor Presidente da Câmara prestou, por último, as seguintes informações
relativamente aos aspectos constantes da proposta apresentada pelo grupo do PSD, em 30 de
Julho de 2007, e em sede das diversas frentes em que o Município se encontra a trabalhar:
1- Na Magna Carta – o documento foi enviado para a equipa, em 19 de Outubro de 2007;
2- No estudo de implantação de unidades comerciais de dimensão relevante – foi dado
conhecimento à equipa;
3- No PADAP – Plano de Acção para o Desenvolvimento do Artesanato de Peniche – foi
dado conhecimento à equipa;
4- Na proposta de Revitalização do Mercado Municipal – a concretizar aquando da
adjudicação;
5- No processo de construção da Pousada da Fortaleza – a ter presente nos diversos
momentos de trabalho;
6- No Parque “Ciência Viva”, previsto nas GOP para o Campo da República;
7- Em outras intervenções que se julgar pertinentes e associadas aos pontos propostos;
8- Mensalmente o Técnico Superior de Geografia, Rodolfo Veríssimo, elaborará
informação sobre o ponto de situação da evolução dos estudos.
O Senhor Presidente da Câmara, por último, partilhou o ofício enviado pela ARSLVT
sobre os serviços de urgências do Hospital de Peniche, no qual é mencionado que não é de
acolher as pretensões de manutenção das urgências. Referiu que a informação vem ao arrepio do
que ficou acordado com o Senhor Ministro da Saúde, ao qual irá manifestar o seu espanto e
estranheza pelo facto. Disse também que iria dar conhecimento do seu conteúdo à Comissão de
Acompanhamento para o Serviço de Urgências. Informou, ainda, que o Dr. Foz Romão lhe fez
chegar, hoje, o trabalho realizado sobre a redefinição da missão do Hospital e que corresponde à
versão elaborada na sequência da apresentação do Conselho Directivo da ARSLVT, em 8 de
Outubro de 2007, trabalho este que vai no sentido de defesa e manutenção do serviço de
urgências.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 3
a 9 de Dezembro corrente:
Reuniões:
- Com a Câmara Municipal de Óbidos, na qual foram abordados assuntos de interesse
para o desenvolvimento dos dois concelhos, num ambiente de enorme cordialidade e vontade
mútua de trabalhar;
- De trabalho sobre a obra de reperfilamento da Rua de Santo António, em São
Bernardino, seguida de deslocação ao local;
- Na sessão pública sobre as boas práticas agrícolas, que decorreu na Sociedade
Filarmónica de Atouguia da Baleia, com agricultores das três freguesias rurais;
- Com os órgãos sociais do Clube Naval de Peniche, sobre a situação relacionada com as
suas instalações – sede social;
- De trabalho com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o projecto e a
localização do Centro Educativo a instalar na sede da freguesia;
- Em Lisboa, para acertar diversos aspectos relacionados coma intenção de candidatura
do Município a um painel electrónico para ser instalado no Terminal Rodoviário, em Peniche.
Fomos informados da sua apresentação, com um valor de apoio até 75%, no valor máximo de
14.000,00 €;
- De sensibilização de agricultores sobre boas práticas agrícolas.
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Outras actividades e eventos:
- Assistiu, com o Senhor Presidente da Câmara e Senhores Engenheiros do DOM,
Francisco Silva e José Coelho, à primeira experiência do funcionamento da Fonte Cibernética no
Parque Urbano;
- Na inauguração do “Espaço Spot”, na Casa Municipal da Juventude, em Peniche, uma
iniciativa da Associação Juvenil de Peniche, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche, que
contou com a presença de diversos grupos de jovens do concelho. Trata-se de um espaço
destinado à realização de eventos, actividades, workshops, informação e Internet.
Participou, ainda, em diversos eventos no fim-de-semana, tais como:
- Na iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Conceição, este ano dedicado aos
Presépios;
- Na inauguração da exposição “Presépios”, com excelente participação de visitantes, a
qual estará patente ao público na Sala de Exposições do Edifício Cultural do Município, até dia 6
de Janeiro de 2008;
- Na actuação do Coral e Musical da PluriCoop de Pinhal Novo, realizada no Edifício
Cultural do Município;
- Na festa dos Avós e Netos, em Ferrel, no âmbito do Natal Penicheiro;
- Na entrega de prémios do 5.º Circuito Universitário de Surf e Bodyboard, realizado na
praia dos Supertubos.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou ter acompanhado os Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara em
algumas iniciativas e eventos em que participaram;
- Deu conhecimento da sua participação na reunião do Conselho de Administração dos
SMAS, realizada no dia 6 de Dezembro corrente, a qual teve como principal objectivo a
apreciação do conteúdo da carta remetida pelas Águas de Portugal sobre a adesão do Município
de Peniche à realização de estudos para a criação dos sistemas multimunicipais de baixa de
abastecimento de água e de saneamento na Região Centro. Aproveitou para vincar a necessidade
urgente da prestação de informação específica sobre a intenção de adesão do Município à
realização dos estudos e solicitar respostas objectivas para as questões relacionadas com o
referido estudo.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Disse ter obtido a notícia da criação de Centros de Alto Rendimento para o Surf e
lamentar o facto de nenhum deles estar previsto localizar-se em Peniche. Perguntou se foram
encetadas algumas diligências para inversão da situação. O Senhor Presidente da Câmara
informou que o processo se encontra numa situação embrionária, não havendo ainda decisão
quanto aos locais, tal como o Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Surf lhe transmitiu
e reiterou a sua intenção em dialogar para localização em Peniche de um dos respectivos centros;
- Perguntou se o prémio atribuído ao Clube Naval de Peniche na Gala Peniche 2007 foi
da iniciativa da Câmara, já que não se lembra de ter havido deliberação nesse sentido. O Senhor
Presidente da Câmara informou que a Gala Peniche 2007 se tratou de iniciativa conjunta e que o
reconhecimento das actividades ligadas ao mar foi proposto pela Câmara;
- Suscitou a análise das datas de realização das próximas reuniões camarárias, atendendo
a que os dias 24 e 31 de Dezembro coincidem com as segundas-feiras;
- Agradeceu a entrega do documento referente às estratégias sobre a juventude.
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Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Solicitou as seguintes informações:
- Se se iriam realizar as reuniões camarárias em 24 e 31 de Dezembro;
- Se o número de agricultores que estiveram presentes na reunião em Atouguia da Baleia
era representativo de todo o concelho. O Senhor Presidente da Câmara referiu que a Cooperativa
Agrícola e as Juntas de Freguesia legitimam um grande número de pessoas que trabalham na
agricultura;
- Se os prémios relativos à Gala Peniche 2007 eram da responsabilidade da Câmara ou da
Rádio 102 FM;
- Se houve consenso da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia relativamente à
localização do Centro Educativo e se está a ser equacionada a sua ampliação futura de acordo
com as condições contidas na Carta Educativa aquando da sua aprovação. O Senhor Presidente
da Câmara informou que reuniu com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia onde foram
vistos os aspectos programáticos e contemplados no estudo as considerações que foram feitas e
definidas ao nível da frequência e aumento do número de salas de acordo com as directivas do
Ministério da Educação. Aludiu, ainda, ao facto do Agrupamento Escolar não ter participado nas
reuniões sobre a elaboração da Carta Educativa e admitiu não querer ficar responsabilizado por
os alunos da EB1 não terem condições satisfatórias. O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse
que se tratou de reunião consensual e que o Centro Educativo tem todas as condições para ser
construído naquele local, em virtude do decréscimo do número de alunos que se tem vindo a
verificar e da estimativa de aumento pouco significativa até 2016, sendo que, em caso de
evolução demográfica, poderá a própria EB 2,3 vir a ser ampliada;
- Qual o ponto de situação dos Núcleos Escolares de Ferrel e Serra d'El-Rei. O Senhor
Vice-Presidente da Câmara informou já existirem sugestões das Juntas de Freguesia de Ferrel e
de Serra d’El-Rei sobre a localização dos terrenos e que na sua opinião são óptimos para a
implantação dos referidos núcleos;
- Fez referência ao mau gosto da iluminação natalícia instalada na Rua Alexandre
Herculano, em Peniche, no âmbito do Natal Penicheiro. Salientou a falta de ambiente festivo e
sugeriu que em futuros natais se promova a animação do centro de Peniche com outras estruturas
fixas que proporcionem e incentivem a vinda das pessoas a Peniche. O Senhor Presidente da
Câmara deu conta dessa insatisfação e que irá verificar da possibilidade de reavivar as condições
de iluminação. O Senhor Vice-Presidente informou que foi mantida a estrutura do passado, que é
possível melhorar o contraste e lembrou que um dos monumentos mais emblemáticos do país,
em Almada, o Cristo Rei, tem iluminação precisamente com a mesma cor;
- Aludiu a documento da DPGU apresentado na reunião dos SMAS e solicitou
informação sobre o ponto de situação dos loteamentos que estão pendentes por carências de
infra-estruturas urbanísticas entre Ferrel e o Baleal.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Referiu que não foi feliz a escolha da iluminação de Natal para o centro da cidade, face
ao aspecto com que se apresenta, mais lembrando a Semana Santa;
- Chamou a atenção de que no Parque Central se encontra partida uma placa informativa
e que uma coluna da EDP tem a caixa também quebrada e com a ficha à mostra. Determinado
que o DEA oficie à EDP e chame a atenção para o facto;
- Referiu que na relação dos processos que foram solicitados sobre os loteamentos da
zona do Baleal/Ferrel era importante também conhecerem-se os compromissos existentes e que
lhes estão associados;
- Perguntou se o relatório sobre o Festival “Sabores do Mar/2007” deve ser entendido
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como documento final e se as restantes actividades são para apresentar separadamente;
- Solicitou informação sobre se os computadores com IP 62.48.248.196 e IP
62.48.248.123 são propriedade da Câmara Municipal.
Senhor Vereador Vítor Mamede:
- Solicitou informação sobre a obra que está a ser levada a efeito junto ao restaurante “O
Popular”, na Avenida do Mar, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou que se
trata de uma intervenção no âmbito do que se encontra previsto no Regulamento sobre a
Instalação de Esplanadas na Avenida do Mar. Determinado que o Serviço de Fiscalização
Municipal averigúe e informe das condições em que a obra se encontra a ser executada,
incluindo uma outra, sita no lado contrário do arruamento;
- Disse ter ficado sem perceber das razões que levaram o Clube Naval a pedir desculpas
pela ausência na Gala Peniche 2007.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 26 de Novembro
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
BALANCETES:
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia 6 de
Dezembro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.534.987,67 € (um milhão, quinhentos e
trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 494.297,06 € (quatrocentos e noventa
e quatro mil, duzentos e noventa e sete euros e seis cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.534.987,67 € (um milhão,
quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 494.297,06 € (quatrocentos e
noventa e quatro mil, duzentos e noventa e sete euros e seis cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º 172/07, datado de 26 de Outubro de 2007, da Junta de Freguesia de
Conceição, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento da parte restante da
despesa efectuada com a obra realizada no cruzamento das Ruas Dr. Francisco Sá Carneiro e
Cruz das Almas.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Conceição um subsídio, no valor de
24.322,65 €, que corresponde aos restantes 50% do montante global da obra, a processar no
próximo ano de 2008 e à medida da existência de disponibilidade financeira. (28)
* Carta, datada de 19 de Novembro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, convidando o executivo para a sua festa de Natal, a realizar no dia 21 de
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Dezembro de 2007, e solicitando a atribuição de um subsídio para ajudar a suportar as despesas
inerentes ao evento.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário, cujo valor será fixado após a apresentação de relatório das despesas
efectuadas. (37)
* Carta, datada de 7 de Dezembro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, dando conhecimento da sua disponibilidade para organizar um almoço
que o Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche pretende promover no próximo dia 15.
- Deliberado autorizar a utilização das instalações da Cantina e assumir, a título
excepcional, a responsabilidade pelo pagamento do trabalho extraordinário a efectuar pelas
funcionárias em serviço na Cantina.
Deliberado, ainda, que os serviços jurídicos municipais, em articulação com o Centro
Social, procedam à elaboração das normas que devem ser observadas com a utilização da
Cantina. (40/09/01)
* Ofício, datado de 26 de Novembro de 2007, do Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, solicitando a comparticipação do Município na viagem que os alunos da educação pré-escolar irão efectuar a Lisboa para assistir a um espectáculo musical infantil.
- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde um subsídio, no
valor de 500,00 €. (13/09)
* Carta, datada de 7 de Dezembro de 2007, do Centro de Dia da Bufarda, solicitando um
subsídio para comparticipação da festa de Natal dos utentes daquela instituição.
- Deliberado conceder ao Centro de Dia da Bufarda um subsídio, no valor de 75,00 €.
(11/03)
* Carta, datada de 7 de Dezembro de 2007, do Centro Social da Bufarda, solicitando um
subsídio para comparticipação da sua festa de Natal.
- Deliberado conceder ao Centro Social da Bufarda um subsídio, no valor de 75,00 €.
(11/03)
* Ofício n.º 1290/2007, datado de 29 de Novembro de 2007, da ANMP, remetendo
parecer jurídico sobre a interpretação e aplicabilidade do artigo 388.º do Código do Trabalho.
- Tomado conhecimento e deliberado que a Secção de Recursos Humanos prestem
informação sobre as situações que pela sua natureza possam conferir o direito à compensação
por caducidade de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
388.º do Código do Trabalho, e remeter cópia do presente ofício a cada um dos grupos com
assento na Assembleia Municipal de Peniche. (16/03)
* Carta, datada de 2 de Novembro de 2007, de Miguel Augusto Sousinha Brás,
solicitando autorização para realizar uma festa de fim de ano com um grupo de amigos, no pátio
da Pastelaria Bergló, no dia 31 de Dezembro de 2007, até às 03.00 horas do dia seguinte.
- Deliberado autorizar, devendo dar-se conhecimento à PSP. (19)
* Oficio n.º 1339, datado de 6 de Agosto de 2007, do Conselho de Administração das
Estradas de Portugal, EPE, apresentando uma breve nota dos assuntos debatidos na reunião de
17.7.2007, nomeadamente sobre a cedência de terrenos para a construção de uma Estação
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Elevatória de abastecimento de água; IP6 - sobre o arranjo das rotundas, correcção da inclinação
da rotunda de Porto de Lobos e melhoria da solução de inserção na estrada da rotunda de Serra
d’El-Rei e passagem hidráulica com insuficiente capacidade de vazão; desclassificação da
EN114 e do IP6 entre as rotundas 1 e 2; duplicação do troço do IP6 entre Atouguia da Baleia Sul
e Serra d’El-Rei; IC11 e acesso do IP6 à Zona Industrial de Serra d’El-Rei.
- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a celebração do protocolo, nos termos
propostos, e dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a
outorgá-lo em nome do Município. (16/01)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Relatório do Gabinete Municipal da Iniciativa e do Empreendorismo, relativo aos
meses de Fevereiro a Outubro de 2007.
* Circular n.º 128/2007, datada de 28 de Novembro de 2007, da ANMP, sobre as Taxas
de Gestão de Resíduos e de Controlo de Qualidade da Água. (16/03)
* Exemplar n.º 163, de Novembro de 2007, do Boletim da ANMP.
* Ofício n.º 1864, datado de 30 de Novembro de 2007, da Região de Turismo do Oeste,
remetendo texto da moção aprovada na Comissão Regional de Turismo do Oeste.
* Carta, datada de 28 de Novembro de 2007, da Confraria de S. Vicente de Paulo,
agradecendo a sinalização colocada junto ao seu Jardim de Infância.
* Carta, datada de 27 de Novembro de 2007, da ANMP, remetendo minuta da procuração
a enviar ao Ministério Público para apresentação de queixa contra o Dr. Saldanha Sanches.
PESSOAL:
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no
mês de Novembro de 2007.
- Tomado conhecimento. (31/02)
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 31:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 29 ao Orçamento da Despesa, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 29.000,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em
anulações de despesas correntes.
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2008:
A Câmara procedeu à apreciação dos documentos previsionais para o ano económico de
2008, iniciando-se com uma exposição do Senhor Vereador Jorge Abrantes, que fez a
apresentação dos documentos e traçou as linhas gerais que presidiram à sua elaboração,
referindo, também, que, embora tivessem sido introduzidos alguns ajustamentos finais
resultantes de questões em que houve necessidade de clarificar o seu carácter prioritário com as
juntas de freguesia, designadamente em relação à construção do Centro Educativo de Atouguia
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da Baleia, lavadouros de Serra d'El-Rei e arranjo urbanístico do Largo Nossa Senhora da
Conceição, em Peniche, se mantém o conjunto de questões e condicionalismos que nortearam a
elaboração dos documentos e que foram dados a conhecer aos membros do executivo. Sugeriu,
ainda, que, dada a articulação existentes entre os dois documentos, os mesmos fossem analisados
em conjunto, após o que usaram da palavra os membros da Câmara, cujas intervenções a seguir
se transcrevem:
Senhor Vereador Francisco Salvador:
Fez as seguintes considerações:
- Quando foi apresentado o Orçamento, no dia 26 de Novembro, solicitou um conjunto
de elementos para poder analisá-los convenientemente, sendo que dessas informações apenas
recebeu o Plano Plurianual de Investimentos e a execução orçamental actualizada ao dia 26 de
Dezembro, faltando apenas a parte restante do IMI;
- Não lhe foi apresentada a calendarização das actividades culturais e desportivas;
- O relatório sobre o Festival Sabores do Mar/2007 não reflecte todas as actividades e
custos que lhe estão associados;
- A informação sobre as actividades que não faziam parte do Festival Sabores do
Mar/2007 não lhe foram facultadas até ao momento;
- Recebeu, hoje, a calendarização das obras programadas, faltando os elementos sobre a
animação turística e as actividades a desenvolver na área de apoio à juventude.
Declarou que, devido à falta dos elementos solicitados, não se sente em condições para
votar hoje e, caso se decida pela votação, irá ausentar-se, sem embargo de vir a apresentar
declaração de voto.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Chamou a atenção para o facto da relação das obras só ter sido apresentada hoje;
- Declarou que, sem que os elementos sejam disponibilizados, não estará em condições
de votar.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Aludiu ao facto do relatório sobre o Festival Sabores do Mar/2007 conter sete páginas e
referiu que gostaria de ser esclarecido sobre alguns aspectos que o mesmo encerra.
Senhor Presidente da Câmara:
- Disse que o relatório traduz tudo aquilo que foi programado em sede do Festival
Sabores do Mar/2007;
- Referiu que iria providenciar a entrega dos elementos sobre a calendarização turística e
de apoio à juventude ainda no decurso da reunião;
- Salientou que foi feito tudo o que é humanamente possível, sendo que, no essencial, os
elementos constam dos documentos.
Senhor Vice-Presidente:
- Referiu que foram entregues todos os documentos a que a Lei obriga e que os
elementos ditos em falta constam das GOP;
- Disse não conhecer experiência anterior em que este conjunto de informações tenha
sido solicitado.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
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Prestou os seguintes esclarecimentos:
- Toda a informação em termos orçamentais foi tratada em articulação com os serviços
municipais;
- Foi feito um enorme esforço às solicitações que foram pedidas;
- A essência dos documentos estratégicos mantêm-se, cuja versão final está
disponibilizada há mais de 20 dias.
Salientou que estão criadas as condições necessárias para que os documentos sejam
votados e que existe um firme propósito para prestar todos os esclarecimentos e dar as
informações que se julguem necessárias.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Fez as seguintes considerações:
- O Senhor Vereador Francisco Salvador avisou com tempo da necessidade de lhe
facultarem os elementos que pretendia para análise;
- A Lei não impede os Vereadores de se poderem documentar com os elementos que
julguem necessários e que visem a sustentação da sua decisão.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Perguntou que outras receitas estão previstas na rubrica “Venda de Bens de Investimento
– Outros”, para além da Docapesca e se está também incluída a alienação de lotes do Casal
Moinho, devendo também ser esclarecida a contrapartida patrimonial que lhe está subjacente.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Referiu que em 2008 irá haver uma maior concretização da rubrica “Venda de Bens de
Investimento”.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Referiu que nas transferências de capital constam obras de projectos co-financiados e
questionou se das 32 candidaturas ao PAO não seria mais conveniente definir-se as suas
prioridades;
- Perguntou se os valores constantes na despesa corrente referentes à marina, pavilhão
multiusos e parque escolar se destinam à elaboração de estudos e projectos;
- Solicitou informação sobre qual a intenção da inclusão das verbas destinadas ao
circuito pedonal de Peniche, ao arranjo do fosso das muralhas e zona envolvente e ao edifício “O
Traquinas”.
Senhor Vice-Presidente:
- Referiu que as verbas previstas nos capítulos de Projectos e Educação se destinam à
elaboração de projectos das especialidades do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e dos
Núcleos Escolares de Ferrel e Serra d'El-Rei;
- Disse que vai ser dada prioridade à regularização dos pátios escolares;
- Salientou o grande número de obras previstas, nas GOP e Orçamento, para todo o
concelho.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Referiu que foi tida a preocupação de listar-se o conjunto de intenções sem olhar ao
nível das obras;
- Salientou que a dimensão do QREN acaba por ir ao encontro da filosofia que presidiu à
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elaboração deste Plano, não havendo a certeza de quais os investimentos que são enquadráveis
de forma segura e clara;
- Vincou que o fosso das muralhas acabou por merecer uma avaliação mais detalhada
sobre o desenvolvimento desta obra;
- Disse esperar que estejam reunidas as condições para que seja possível concretizar a
recuperação do edifício “O Traquinas” através do Eixo-4 – Plano das Pescas.
Senhor Presidente da Câmara:
Disse que todos os projectos são importantes desenvolver, dispensando-se forte atenção
às candidaturas que se encaixem ao nível de certeza e em permanente sintonia com os programas
e candidaturas do QREN.
Senhor Vereador Vítor Farricha:
- Solicitou que se clarificasse se iria haver mais afectação de recursos humanos para a
CPCJ;
- Perguntou se relativamente ao Centro de Convívio do Município o que se pretende é
implementar o programa de acção já previsto anteriormente;
- Perguntou qual o significado da reavaliação da Casa da Juventude. O Senhor Vice-Presidente informou que a ideia é melhorar o que existe, havendo a pretensão de criar outras
condições e proporcionar um melhor aproveitamento da zona adjacente em termos de segurança
e salubridade.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Fez as seguintes considerações:
- Da análise que fez à execução orçamental até ao dia 23 de Novembro, constatou que os
compromissos assumidos esgotam toda a receita corrente e que até final da gerência continuarão
a aumentar. O Senhor Vereador Jorge Abrantes declarou que o nível de execução de 2007 foi dos
maiores e não tem comparação com o passado;
- O Orçamento de 2008 tende a dar continuidade ao Orçamento de 2007. O Senhor
Vereador Jorge Abrantes declarou que em 2008 a execução será menor;
- O que suporta o Orçamento é a venda de terrenos;
- Elevada despesa corrente em prejuízo da despesa de investimento;
- Muitas das rubricas das receitas que não foram cumpridas, e estando outras longe de
serem satisfeitas, mantêm os mesmos valores no actual Orçamento;
- Na despesa prevêem-se compromissos que superam o valor orçado, estimando-se
valores abaixo dos valores de execução em 2007;
- Constata-se mais uma vez o empolamento da receita sem ter em linha de conta a média
dos 24 meses, tal como prevê o POCAL. O Senhor Vereador Jorge Abrantes declarou que a
regra foi utilizada para a totalidade das rubricas;
- Disse ter sérias dúvidas que a receita consiga equilibrar o valor estimado da despesa
corrente.
Senhor Vereador Vítor Farricha:
- Referiu que os valores a arrecadar através do recurso à venda de património são para
“derreter” em despesas correntes;
- Declarou que o Orçamento não é credível por não ter associado estudo justificativo dos
valores previstos na receita, sendo que no seu entender não irá ser cumprido.
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Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Fez as seguintes considerações:
- Houve falta de informação, na sequência do pedido efectuado pelo Senhor Vereador
Francisco Salvador. O Senhor Vice-Presidente disse aceitar a referência sobre falta de
calendarização das obras, embora essa informação conste das GOP;
- A forma como os últimos documentos foram disponibilizados é reveladora de
tratamento de menoridade;
- O documento apresentado sobre o Natal Penicheiro não era preciso, tal a forma como
foi facultado;
- Os pedidos solicitados devem ser entendidos de forma mais séria e eficaz;
- Perguntou por que a publicidade para as acções medievais a levar a efeito em Serra
d'El-Rei e Atouguia da Baleia são diferentes. O Senhor Vice-Presidente informou que os
objectivos e conteúdos são diferentes;
- Referiu que a execução dos documentos deve obedecer a outros critérios. Mesmo
assim, irá viabilizá-los para que se não arranjem desculpas que não vão cumprir o seu programa.
O Senhor Presidente da Câmara declarou que esta gestão tem produzido um conjunto de
alterações na forma e qualidade dos documentos, introduzindo-lhes uma melhoria qualitativa,
com transparência e pormenor de informação.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Disse que por disciplina de voto, se iria abster na votação, muito embora a sua vontade
fosse a de votar desfavoravelmente os documentos previsionais, pelo facto de não lhe terem sido
entregues atempadamente os documentos que solicitou para análise;
- Manifestou a sua discordância sobre a estrutura do Orçamento, devido ao facto deste
não apontar alto para o futuro;
- Disse discordar deste método de trabalho, pois não consegue perceber que a Câmara
não consiga ter uma visão ao mesmo ritmo da zona Oeste através do melhor aproveitamento das
suas potencialidades, lamentando que não se apresentem soluções ao nível do desenvolvimento;
- Referiu que tem vindo a constatar um executivo vocacionado para pequenos problemas
que têm mais a ver com propaganda para consumo imediato sem quaisquer efeitos práticos ao
nível do desenvolvimento;
- Salientou que todas as acções programáticas são preparadas à pressa e em cima do
acontecimento;
- Declarou que iria apresentar declaração de voto;
- Lamentou, por fim, que Peniche não vai sair da “cepa torta” devido à mentalidade que
norteia a gestão municipal.
Senhor Presidente da Câmara:
- Disse discordar em absoluto que o Município venha a ser a franja do Oeste se todos
quiserem trabalhar por Peniche;
- Referiu que a CDU está a assumir as suas responsabilidades e que tem consciência das
dificuldades e do esforço que é necessário imprimir ao nível da gestão;
- Garantiu que no próximo ano todos os detalhes serão disponibilizados em tempo
oportuno.
Na sequência da apreciação, a Câmara procedeu à votação das propostas das Grandes
Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano 2008, a apresentar à Assembleia Municipal
para apreciação e votação, tendo as mesmas sido aprovadas, por maioria, com três votos a favor,
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dos membros da CDU, duas abstenções, dos membros do PSD e dois votos contra, dos membros
do PS, os quais declararam que iriam apresentar declarações de voto escritas.
«DECLARAÇÃO DE VOTO:
A fim de poder analisar convenientemente os documentos previsionais propostos pelo
executivo municipal, solicitei atempadamente um conjunto de informações acessórias que
entendi necessárias e indispensáveis.
Não sendo documentos obrigatórios, constituíam esclarecimento para a cabal
compreensão da dinâmica que os eleitos do grupo partidário mais votado pretendem dar aos
destinos do concelho.
Embora não sendo dados nem complexos, nem difíceis de obter pelos serviços
municipais, infelizmente foram sendo entregues lentamente, ficando apenas completos no
próprio dia da votação das Grandes Opções do Plano, não permitindo desse modo atingir o
objectivo pretendido.
No entanto, a análise possível dos documentos revela que, mais uma vez, este executivo
não apresenta soluções de futuro para o concelho, limitando-se a quase manter o ritmo de gestão
quotidiana a que já nos habituou.
Das obras previstas apenas se podem considerar estratégicas e estruturantes as de
construção do Centro Educativo da Atouguia da Baleia e o arranque da primeira fase do Arranjo
do Fosso das Muralhas. Porém, infelizmente, tratam-se de obras cujo financiamento ainda carece
de confirmação.
No Plano Plurianual de Investimentos não há nada que permita acreditar que nos anos
que se avizinham este tipo de gestão possa ter uma inflexão. Não se vislumbra uma chama de
criatividade, uma orientação segura e uma esperança de afirmação do concelho de Peniche a
nível nacional.
Assim sendo, só por motivo da disciplina partidária, e em consideração ao acordo
estabelecido com vista à execução de diversas obras na freguesia de Atouguia da Baleia, me
levam a viabilizar esta proposta.
Peniche, 10 de Dezembro de 2007.
O Vereador, Francisco Manuel Salvador.»
«DECLARAÇÃO DE VOTO
Os vereadores do Partido Socialista votaram contra os documentos previsionais para o
ano de 2008, pelos seguintes motivos:
1.º - A CDU ao longo do último mandato (2002-2005) sempre votou contra os referidos
documentos, com base no entendimento que os Orçamentos eram empolados nas receitas de
capital (Venda de bens de investimento – Terrenos) e que isso retirava credibilidade à previsão
da execução das despesas;
2.º - Esperava-se, dois anos após ter dado início à responsabilidade de conduzir a
actividade municipal e coerente com as suas críticas no passado, que apresentasse uma proposta
diferente, que fosse ao encontro do rigor e da verdade orçamental tantas vezes exigida enquanto
oposição;
3.º - Tal não aconteceu. Antes pelo contrário. Apresenta o Orçamento mais empolado de
sempre na história do Município de Peniche;
4.º - Prevê nas despesas de capital, em venda de bens de investimento (Terrenos), um
valor de 4.700.500 €, quando a previsão para 2005 foi de 3.232.500 € e a execução orçamental
foi de 110.018 €. Verifica-se, assim, um aumento de empolamento em cerca de 1.500.000 €;
5.º - Efectuar a “habilidade” de omitir no Orçamento a venda do terreno ocupado pela
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Docapesca, chamando-lhe “Outros”, agora por 1.650.000 € quando anteriormente era
contabilizado por 1.000.000 €;
6.º - Aumenta as despesas correntes em 8,68% e baixa as despesas de capital em 12%
relativamente ao Orçamento de 2007. Contraria, assim, a necessidade de corrigir gradualmente a
dificuldade estrutural orçamental do Município de Peniche, elevada despesa corrente em
detrimento da despesa de investimento;
Em 2007, em Impostos Directos (loteamentos e obras), previa arrecadar a quantia de
1.587.500 €, quando a execução orçamental de 1 de Janeiro a 24 de Novembro do corrente ano
totaliza 234.188 €. Para 2007 propõe a verba de 1.492.500 €. Empola mais uma vez a receita.
Em 2007, em Taxas, multas e outras penalidades (loteamentos e obras), previa arrecadar
a quantia de 507.500 €, quando a execução orçamental de 1 de Janeiro a 24 de Novembro do
corrente ano totaliza 293.395 €. Para 2008 propõe a verba de 443.000 €. Empola mais uma vez a
receita.
7.º - Não cumpre o estabelecido no ponto 3.3 do POCAL – Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais.
Do lado da receita estimam-se valores empolados sem ter em conta a média dos 24 meses
como a Lei impõe, sem que para isso se apresente estudo justificativo desses valores.
Do lado da despesa estimam-se valores em muitas rubricas abaixo dos valores de
execução no corrente ano até 24 de Novembro;
8.º - Preocupa-nos o aumento estimado da despesa corrente, factor impeditivo da
canalização de meios financeiros para o investimento;
9.º - Por último, os documentos apresentados e as propostas neles formuladas repetem-se
relativamente aos documentos apresentados para 2007.
Peniche, 10 de Dezembro de 2007
Os vereadores do Partido Socialista
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves
Vítor Manuel Farricha Mamede»
«DECLARAÇÃO DE VOTO
Os autarcas da CDU votam favoravelmente as GOP e o Orçamento para 2008 porque:
- Apesar da significativa redução de transferência de verbas para o Município de Peniche
provenientes do Orçamento de Estado que, em 2006, 2007 e 2008 correspondeu a 750.000 euros;
- Apesar da pesada herança que recebemos da gestão anterior, obrigando-nos
nomeadamente a um empréstimo bancário de 2,5 milhões de euros, para concretizar as obras
referidas até à exaustão como suas pelo PS;
- O executivo presidido pela CDU concretizou uma quantidade significativa de obras nos
anos de 2006 e 2007;
- Para o ano de 2008 vamos prosseguir com esta intensa actividade e os Autarcas da CDU
propõem apresentar para 2008, as seguintes propostas que compõem as Grandes Opções do
Plano:
1. – Reabilitação e início dos trabalhos da construção de fogos de Habitação Social.
2. – Início dos trabalhos do Fosso das Muralhas e da zona envolvente (1.ª fase).
3. – Continuação da construção da Biblioteca Municipal.
4. – Início das obras do alargamento do Cemitério de Peniche.
5. – Melhoria da rede viária do Município, nomeadamente na ligação Peniche – Baleal,
Rua do Cruzeiro – Lugar da Estrada – São Bernardino e Avenida Monsenhor Bastos.
6. – Remodelação do parque escolar da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo do Ensino
Básico, nomeadamente o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, os projectos dos Núcleos
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Escolares de Ferrel e Serra d'El-Rei, a intervenção nos pátios escolares e a aquisição de novos
equipamentos.
7. – Recuperação do Terminal Rodoviário.
8. – Construção de novos parques infantis.
9. – Início da obra de ordenamento urbanístico da zona do Coosofi, Verde Mar e
Fernando Magalhães.
10. – Reconstrução da Igreja de São José e construção do Museu de Atouguia da Baleia
(2.ª fase), e apoio à construção do museu de Serra d'El-Rei.
11. – Construção de polidesportivos nos Casais do Júlio, Coimbrã e remodelação do já
existente na Atouguia da Baleia.
12. – Desenvolvimento do programa “Cantos e Recantos”, com projectos de pequenas
obras elaboradas pelos serviços de Arquitectura Paisagística da Autarquia, a saber: Poço da
Barroca, em Geraldes; Lavadouros dos Casais de Mestre Mendo e Serra d'El-Rei.
13. – Aumento de 3% no Protocolo de Descentralização de Competências para com as
Freguesias.
14. – Celebração de protocolos de descentralização com as Juntas de Freguesia de
Atouguia de Baleia e Serra d'El-Rei, para alargamento dos Cemitérios destas duas vilas,
assumindo a Câmara Municipal, a totalidade dos encargos com estas duas obras.
15. – No plano cultural, o destaque vai para as Jornadas sobre História, Cultura e
Património da Idade Média e o Mês de Outubro será dedicado aos actores Vasco Santana e
Beatriz Costa.
16. – Na área desportiva, apoio às actividades ligadas à fileira da onda, à 25.ª edição do
Triatlo, à Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, ao Ténis de Praia e à realização de uma etapa da
Liga Nacional de Futebol de Praia.
17. – No capítulo da Juventude, pretende-se promover a Feira das Profissões, a Semana
da Juventude e a reformulação da Casa da Juventude. A atribuição de Bolsas de Estudo a alunos
do Ensino Superior, irá ser concretizado pelo 2.º ano consecutivo.
18. – No domínio do Planeamento, em 2008, será dado uma prioridade à concretização de
diversos Planos Urbanísticos, ao Plano de Desenvolvimento Social, ao Plano do Artesanato
Local, à Magna Carta – Peniche 2025 e ao Plano de Urbanização das Zonas Industriais de Serra
d’El-Rei e Vale do Grou – Atouguia da Baleia.
19. – Desenvolvimento de um projecto que visa a implementação de um Centro de
Ciência Viva no Campo da República.
20. – Aposta forte no que diz respeito ao projecto “Berlenga - Laboratório de
Sustentabilidade”.
21. - Para o desenvolvimento e concretização destas propostas, a Câmara Municipal vai
continuar no ano de 2008, a fazer um forte investimento de viaturas de transporte de pessoal,
num autocarro municipal, e em máquinas e outros equipamentos.
22. – No domínio da intervenção social e solidariedade, é proposta como objectivo da
dinamização da Rede Social, como espaço de referência para o debate organizacional e para
definição de prioridades.
Por último, é de salientar novamente que só com o actual Executivo foi concretizado o
Estatuto do Direito da Oposição, auscultando os partidos a propósito das GOP e do Orçamento
do Município.
Em 2008 vamos continuar a concretizar diversos objectivos contidos no Programa
Eleitoral da CDU e sufragado, maioritariamente nas urnas pela população, com a colaboração
empenhada dos trabalhadores municipais e da população em geral.»
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMAS PARA 2008:
Foram presentes os documentos previsionais para 2008 dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Peniche, tendo-se registado as seguintes intervenções:
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Referiu que a gestão tem que levar uma volta ao nível das prioridades de afectação dos
recursos financeiros para despesas de capital, dando como exemplo os investimentos previstos
para a zona da freguesia de Ferrel e a sua ainda não concretização por falta de capacidade
financeira dos SMAS.
Senhor Vereador Vítor Farricha:
- Manifestou a sua preocupação por as verbas disponíveis para investimentos serem
menores, porventura a necessitar de uma reflexão sobre a melhor optimização do respectivo
quadro de pessoal.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Deu as informações e prestou os esclarecimentos seguintes:
- Em 2003 foram assinados contratos com a empresa Águas do Oeste para abastecimento
de água e recolha de efluentes, sendo que os encargos com os compromissos assumidos não são
ainda significativos para 2008 e 2009;
- O Orçamento de 2008 tem a condicionante, como em todos os anos, de só poder utilizar
o saldo do ano anterior em meados de Abril, aquando da aprovação da Conta de Gerência e
Revisão ao Orçamento;
- O valor inscrito em 2008 para investimentos é dos maiores de sempre na actividade dos
SMAS;
- Há cerca de um ano e meio que vem alertando o executivo para as dificuldades de
acesso aos fundos comunitários no âmbito do QREN e, por via desta ameaça, tem vindo a
reduzir o número de profissionais sem recurso a substituição;
- Os custos são cada vez mais elevados, sejam da ETA ou da ETAR, sendo
sistematicamente aumentados face às exigências que estão associadas ao sistema de
funcionamento;
- O Orçamento apresentado é o possível, equilibrado e capaz de gerar fundos mesmo
com todas as condicionantes que ao nível da gestão lhe estão associadas.
Na sequência da apreciação, foram também postos à votação os documentos previsionais
para 2008 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche, tendo a Câmara
aprovado, por unanimidade, e deliberado, ainda, remetê-los à Assembleia Municipal para efeitos
do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
TARIFÁRIO DE VENDA DE ÁGUA, ALUGUER DE CONTADORES E DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
A Câmara deliberou ainda, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 64.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar
o tarifário de venda de água, aluguer de contadores, drenagem de águas residuais e de prestação
de serviços para o ano de 2008, aprovado, por unanimidade, na reunião do Conselho de
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Administração dos SMAS, realizada em 3 de Dezembro de 2007.
TARIFA DE RECOLHA DE LIXOS:
* Considerando a conveniência de se proceder anualmente à actualização das tarifas
devidas pelos serviços prestados, por forma a que o seu valor acompanhe a inflação e o aumento
dos encargos correspondentes aos custos directos e indirectos a suportar com o fornecimento de
bens e com a prestação dos serviços e após proposta apresentada e exposição efectuada pelo
Senhor Vereador responsável pelo Pelouro das Finanças, acompanhada de mapas, que
disponibilizou, sobre a evolução das tarifas fixas e variáveis de recolha de lixo, no período de
2001 a 2007, a Câmara deliberou proceder à actualização das tarifas devidas pela recolha,
transporte, depósito e tratamento de lixos, fixando os seguintes valores, para vigorarem a partir
de 1 de Janeiro de 2008:
1.º- As referidas na alínea a) do n.º A do Edital n.º 29/84, de harmonia com os escalões de
consumo:
A.1 – LIXOS DOMÉSTICOS:
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,950 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ......... 0,195 €
A.2 – COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS (não abrangidas pelo n.º B):
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,950 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida:
1.º escalão (0 – 10 m3) ................................................................................. 0,505 €
2.º escalão (11 – 30 m3) ............................................................................... 0,380 €
3.º escalão (31 – 100 m3) ............................................................................. 0,355 €
4.º escalão (superior a 100 m3 e não abrangido pelo n.º B) ......................... 0,295 €
A.3 – USOS PÚBLICOS (incluindo serviços do Estado):
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,950 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ......... 0,352 €
A.4 – OUTROS CONSUMOS:
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................... 1,950 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida:
Consumos de utilidade pública .................................................................... 0,195 €
2.º- As referidas no n.º B do Edital n.º 29/84:
B – LIXOS NÃO DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS
(ou de consumo mensal superior a 500 m3):
- Por cada contentor (de 800 a 1100 litros) ..................................................... 611,80 €
A Câmara deliberou ainda considerar isentos do pagamento das tarifas fixa e variável as
autarquias locais com sede na área do Município de Peniche e da tarifa fixa os consumidores de
uso doméstico que, por virtude da sua situação económica, beneficiem da isenção do pagamento
da tarifa fixa de drenagem de esgotos.
FUNDOS DE MANEIO:
A Câmara, considerando o preceituado no Regulamento de Constituição e Regularização
de Fundos de Maneio, deliberou:
1.º- Que os fundos de maneio existentes sejam regularizados e repostos no final do mês.
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2.º- Aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio para o ano de 2008, pelas
seguintes classificações económicas e com os montantes que se indicam, a favor do Chefe da
Divisão Administrativa, José António Souza Parracho:
02.01.02.01 – Gasolina ................................................................ 300,00 €
02.01.02.02 – Gasóleo ................................................................. 300,00 €
02.01.08 – Material de escritório ................................................. 200,00 €
02.01.12 – Material de transporte – peças ................................... 200,00 €
02.01.14 – Outro material – peças ............................................... 200,00 €
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens ............................. 2.000,00 €
02.02.09 – Comunicação .............................................................. 100,00 €
02.02.10.01 – Transportes – escolares ......................................... 100,00 €
02.02.10.02 – Transportes – outros ........................................... 2.000,00 €
02.02.11 – Representação dos serviços ..................................... 1.000,00 €
02.02.13 – Deslocações e estadias ............................................ 1.000,00 €
02.02.17 – Publicidade .............................................................. 2.000,00 €
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros .......................... 2.000,00 €
DEVOLUÇÃO DE VERBAS DO QCAIII:
* Na sequência de ofício enviado pela Associação de Municípios do Oeste, foi presente
uma informação do DPGU, relativamente à devolução de algumas verbas por parte do
Município, como resultado do processo de auditoria interna, efectuada a algumas candidaturas
do Município que concluiu terem sido recebidas comparticipações indevidas em sede do
PORLVT.
- Deliberado concordar com a devolução das comparticipações recebidas no âmbito das
candidaturas do QCAIII, O-1.2-017 – Requalificação dos Principais Centros Urbanos do
Concelho – Fase I e O1.2-028 – Requalificação dos Principais Centros Urbanos do Concelho –
Fase II, nos valores respectivos de 41.435,00 € e 274.329,37 € e avaliar junto da AMO da
possibilidade de se estudar as melhores soluções com vista à regularização do pagamento.
NATAL PENICHEIRO:
* Acompanhado do programa e custos das acções desenvolvidas no âmbito da campanha
“Natal Penicheiro 2006”, levada a efeito pela Câmara em parceria com a ACISCP e a ADEPE,
foi presente um e-mail, datado de 20 de Novembro de 2007, da Associação Comercial de
Peniche, dando conta de que ainda não foi recebido o subsídio devido pela realização do referido
evento.
- Deliberado revogar a deliberação tomada na reunião de 20 de Novembro de 2006, na
parte respeitante ao reembolso do diferencial que a ACISCP deveria efectuar ao Município e
conceder um subsídio à ACISCP, no valor de 1.035,02 €.
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Peniche
Amigos Clube para criação e manutenção de uma equipa federada de triatlo.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 10.12.2007 * Livro 98 * Fl.570

Deliberado, ainda, conceder ao Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 1.000,00 €,
a pagar em duas vezes, por conta dos orçamentos de 2007 e 2008.
CONSTRUÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA, EM FERREL:
* Foi presente o ofício n.º 040417-S, datado de 29 de Novembro de 2007, da DSRO –
Delegação Sub-Regional de Caldas da Rainha da CCDRLVT, remetendo parecer relativamente
ao pedido efectuado para reconhecimento de interesse público para a construção dos novos
reservatórios de Ferrel.
- Considerando que se tratam de infra-estruturas de abastecimento de água imprescindíveis
ao sistema, de inegável interesse público, em zona onde existem há largos anos reservatórios que
necessitam actualmente de ampliação e não havendo outras alternativas à sua localização dadas
as condicionantes orográficas que a instalação destas infra-estruturas assim o exigem, deliberado
emitir parecer favorável a que a construção dos novos reservatórios de Ferrel seja declarada de
interesse público. (P.º 121/DOM)
VENDA AMBULANTE:
* Foi presente uma proposta, na sequência da apresentação de um abaixo-assinado de
comerciantes da cidade de Peniche, propondo a criação de uma comissão para o estudo e revisão
do Regulamento da Venda Ambulante, a qual seria composta pelos representantes das três forças
políticas representadas na Câmara, da área social, da ACISCP, da PSP, da GNR e da Capitania
do Porto de Peniche.
- Deliberado aprovar a constituição da comissão para estudo e revisão do Regulamento de
Venda Ambulante do Concelho de Peniche, devendo os serviços diligenciarem a identificação
das pessoas que deverão figurar como representantes das diversas entidades.
PATRIMÓNIO:
Actualização das rendas de prédios urbanos para 2008:
* Na sequência da deliberação camarária de 19 de Novembro último e de acordo com o
disposto na Portaria n.º 1425-B/2007, de 31 de Outubro, foi presente uma informação da técnica
superior de serviço social, acompanhada de listagem dos cálculos efectuados para actualização
de rendas referentes ao ano de 2008 e respeitantes ao Bairro do Calvário, Sítio do Calvário, Rua
das Redes, Rua dos Covos e Bairro Valverde (Bairro dos Funcionários).
- Deliberado tomar conhecimento e proceder à actualização das rendas de casa a partir do
início do próximo mês de Janeiro.
Concessões – remodelação do restaurante “Nau dos Corvos”:
* Elaborado pela DGUO, foi presente um parecer técnico relativo a uma proposta
apresentada pelo Senhor Diamantino João Neto para beneficiação e alteração do edifício do
restaurante “Nau dos Corvos”, de que é concessionário.
- Deliberado que seja promovida uma ida dos membros da Câmara ao local para melhor
esclarecimento do assunto, nomeadamente quanto à exequibilidade das alterações propostas.
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ESTUDO DE ALINHAMENTOS NA RUA DO CARRIL – ATOUGUIA DA BALEIA:
* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um
estudo de alinhamentos para a Rua do Carril, em Atouguia da Baleia.
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos proposto, nas condições constantes da
informação da DEPPC, de 28 de Novembro de 2007.
ADTE – ZONA SUL DE SÃO BERNARDINO:
Pela empresa GDI Investments foi apresentada uma proposta de estudo preliminar para
concretização de um projecto de desenvolvimento turístico para a Zona Sul de São Bernardino,
cuja filosofia assenta na promoção de um ordenamento turístico de qualidade, com uma
ocupação territorial de baixa densidade, associada a uma integração ambiental que respeitará os
valores ecológicos e que incluirá a exploração do recurso a energias renováveis, não implicando
alterações morfológicas e permitindo a reabilitação da paisagem natural e o controlo da erosão e
estabilização das arribas e eventuais percursos marginantes. O referido estudo exigirá a
elaboração do plano de pormenor que mandará elaborar sob orientação da Câmara, caso esta
entenda avançar e esteja interessada no desenvolvimento do presente projecto, sendo que, neste
sentido, terão de ser tomadas decisões estratégicas no domínio da execução das respectivas infraestruturas.
Na sequência da exposição do Director do DPGU informou ter o DEPPC elaborado
estudos e prestado duas informações sobre o assunto, onde foram evidenciadas as questões
operacionais e as implicações e obrigações que estão inerentes à concretização de projecto para o
local, designadamente ao nível da validação de carta cartográfica, alteração do PDM,
envolvência dos proprietários e elaboração de protocolo. Fez a leitura da deliberação camarária
de 3 de Setembro último e referiu que em termos do novo regime jurídico sobre o ordenamento
do território e tramitação de Plano de Pormenor está mais facilitada e permite protocolar as
condições da sua optimização. Referiu, ainda, ser necessário saber-se se a Câmara está de acordo
ou não com a proposta apresentada, sendo que, tudo indica haver já a concordância dos
proprietários dos terrenos onde vai incidir o estudo quanto à parceria a levar a efeito entre a
Câmara e a referida empresa.
Seguidamente, usaram da palavra os membros da Câmara, adiante identificados:
Senhor Vereador Francisco Salvador:
Fez as seguintes declarações:
- Felicitou a iniciativa de discussão prévia sobre um dos principais pólos para o
desenvolvimento do concelho de Peniche;
- Chamou a atenção para o cuidado que deverá existir na apreciação do modelo de
ordenamento para o local;
- O dimensionamento do estudo parece correcto e equilibrado;
- Lamentou que não tenha sido transmitida a deliberação tomada pelo executivo em 3 de
Setembro último;
- Seria interessante e recomendável que a concepção do Plano de Pormenor se
relacionasse e interligasse com o estudo de São Bernardino/Casais do Júlio, ADTE a norte de
São Bernardino e a Zona Sul da Consolação;
- Sendo um projecto de interesse municipal, a Câmara deverá empenhar-se e envolver-se
no mesmo e partilhar com todos os órgãos representativos do concelho com vista à tomada de
decisão consensual.
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Fez a seguinte apreciação sobre a proposta apresentada:
- Disse corroborar com a apreciação efectuada pelo Senhor Vereador Francisco Salvador;
- Felicitou a apresentação da proposta, que considera ajustada e de assinalável
importância para o desenvolvimento de Peniche;
- A solução apresentada tem o apoio político do PS, cujos vereadores estão disponíveis
para avançar com este estudo;
- Peniche carece do ponto de vista do desenvolvimento que estas soluções sejam
concretizadas a estes níveis;
- Que seja articulada reunião do DPGU com a GDI o mais breve possível;
- Numa visão global, seria importante que as partes norte de São Bernardino e sul da
Consolação estivessem disponíveis para se poder avançar nos mesmos moldes e com o objectivo
de harmonização do seu conjunto.
Senhor Presidente da Câmara:
- Reiterou a valia do estudo;
- Solicitou que o DPGU preste informação actualizada no âmbito dos novos instrumentos
legais de ordenamento do território com vista à avaliação por parte da Câmara;
- Recomendou ao DPGU que a actualização dos elementos fossem disponibilizados à
promotora;
- Referiu que o assunto deverá ser partilhado com a Assembleia Municipal;
- Propôs reunião alargada para apreciação do assunto e com vista a aferir-se da
possibilidade de concretização da relação até 31 de Janeiro de 2008.
REUNIÕES DA CÂMARA:
Considerando que as reuniões camarárias dos dias 24 e 31 de Dezembro de 2007
coincidem com a véspera de Natal e Ano Novo, a Câmara deliberou alterar a data da primeira
para o dia 27, não realizar a que teria lugar no dia 31 e efectuar no dia 3 de Janeiro a primeira
reunião camarária do ano 2008.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e três horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de
Setembro.
E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino.

