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ACTA N.º 28/2008 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE                 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO DE 2008: 

 
Aos dois dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, 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 Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram vinte e duas horas. 
O Senhor Vice-Presidente não esteve presente na reunião por se encontrar ausente em 

gozo do período de férias. 
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 DA ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, registada nos n/ serviços em 27 de Junho de 2008, da Comissão Instaladora da 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, solicitando autorização para proceder à instalação dos 
divertimentos da referida festa de 12 de Julho a 10 de Agosto de 2008 e do restante arraial de 23 
de Julho a 10 de Agosto de 2008. 

- Deliberado dar parecer favorável, conforme proposto. (P.º 19) 
 
* Carta, datada de 26 de Junho de 2008, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Ferrel, dando conhecimento na nova composição dos órgãos sociais daquela associação. 
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos dirigentes da associação e 

desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (P.º 11/03) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Informação, datada de 25 de Junho de 2008, do Eng.º Nuno Cativo, apresentando uma 

listagem de trabalhos realizados para o normal funcionamento da época balnear. 
 
* Circular n.º 78/2008-FD, datada de 19 de Junho de 2008, da Associação Nacional 

Municípios Portugueses, alertando para o carácter ainda prematuro na transferência de 
competências no âmbito da educação. (P.º 16/03) 

 
* Ofício n.º 14555/08/SE, datado de 21 de Junho de 2008, da Inspecção-Geral do 

Ambiente, dando conhecimento da conclusão da inspecção efectuada à unidade de produção de 
sub-produtos de peixe, de que é proprietário o Senhor João Narciso Dias. (P.º 4/09) 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social: 
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* Foi presente uma informação, datada de 27 de Junho de 2008, da técnica superior de 

serviço social, dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito na 
Rua dos Covos, n.º 3, 2.º Dt.º, n.º 94, em Peniche, efectuado pela Senhora Maria Fernanda Alves 
Nunes Alexandre, em virtude do seu titular, seu marido, Esmeraldo Conceição Alexandre, ter 
falecido. 

- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo em questão para o nome de 
Maria Fernanda Alves Nunes Alexandre. 
 
CONTRATO DE URBANIZAÇÃO: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do contrato de urbanização a celebrar 
com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, para arranjo e estabilização do talude existente entre as 
novas instalações da CCAM e o edifício do Tribunal, na Rua António da Conceição Bento, em 
Peniche. 
 - Deliberado celebrar o contrato de urbanização com a CCAM, nos termos do artigo 55.º 
do RJUE, e nas condições constantes da proposta apresentada pela DPGU. 
 
ETAR – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE PENICHE: 
 

Na sequência da decisão tomada oportunamente, na reunião de 30 de Junho último, sobre 
a constituição de grupo de acompanhamento para análise e avaliação da situação existente em 
torno da matéria em epígrafe, a Câmara promoveu a presente reunião, com a presença do Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal e os deputados municipais e líderes dos diversos partidos 
com assento na Assembleia Municipal, Senhores Henrique Bertino (da CDU), João Paulo 
Teófilo (do PS) e José Leitão (do PSD) e ainda do Senhor Director-Delegado dos SMAS, Senhor 
Eng.º João Raminhos. 

Após o Senhor Presidente da Câmara haver declarado que os objectivos da reunião eram 
prestar informação sobre o trabalho e acompanhamento efectuado pelos SMAS; traçar um 
quadro articulado entre a Câmara Municipal/Assembleia Municipal e SMAS e encontrar as 
soluções que ponham fim e resolvam os problemas criados pelas descargas de efluentes das 
indústrias nos colectores públicos municipais acima dos parâmetros admissíveis definidos na 
legislação em vigor, usaram da palavra os senhores membros da Câmara e deputados municipais, 
adiante identificados: 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Fez o enquadramento da situação, com relevância para as disposições legais em vigor, 

tendo evidenciado o esforço dos SMAS junto das empresas para que fossem cumpridos os prazos 
e regras de adequação à regulamentação municipal, sendo que nem todas responderam de forma 
positiva para celebração contratual; 

- Deu conhecimento de que a ESIP é responsável por mais de 50% das águas residuais 
tratadas na ETAR e que qualquer intervenção sobre as restantes indústrias implicaria que a ESIP 
tomasse determinadas medidas que possibilitassem aos SMAS uma intervenção mais rigorosa 
sobre as outras unidades industriais. No entanto, tem feito alguns investimentos que lhe 
permitem cumprir os parâmetros do anexo II, mas não os do anexo I, havendo ainda a pretensão 
de efectuar outros investimentos para melhorar o pré-tratamento das águas residuais. De 
qualquer modo, a solução prosseguida permitiu que se criassem condições de exigências 
comportamentais às outras unidades industriais; 
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- Fez a leitura de algumas disposições legais que regulam a matéria sobre o programa de 
apoio PROMAR (Portaria n.º 424-C/2008, de 13 de Junho); 

- Salientou que o conjunto de gráficos que disponibilizou evidencia resultados positivos 
de utilização da rede pública pela ESIP. 

 
Senhor Director-Delegado dos SMAS: 
- Prestou os esclarecimentos e informou dos pressupostos da contestação relevados nas 

defesas apresentadas em sede de processos de contra-ordenação instaurados aos SMAS por 
incumprimento das condições e limites de descarga e observância dos parâmetros da licença e da 
drenagem de águas na caixa de águas pluviais e onde estão ligadas às águas de lavagem do pátio, 
as quais vão no sentido de pedido de absolvição; 

- Deu indicação dos termos de referência dos investimentos e custos estimados das obras 
a efectuar na ETAR, vincando que é necessário a remodelação e regulamentação do sistema de 
desodorização e das lamas; 

- Salientou que as indústrias terão de proceder a investimentos por forma a não causar 
danos na ETAR, sendo que esta também terá que ser objecto de reforço em equipamento; 

- Informou que a empresa Narciso Dias vai elaborar projecto para candidatura ao 
PROMAR e que a ESIP não pretende, por insuficiência financeira, proceder a investimentos 
vultuosos; 

- Estão programadas e foram já iniciadas reuniões com as principais empresas que 
drenam para a ETAR. 

 
Senhor José António Leitão: 
- Disse ter depreendido que se está a esgotar o prazo concedido pela CCDRLVT para 

apresentação de projecto de reestruturação da ETAR, que não existe; 
- Aludiu ao facto do processo estar a ser desenvolvido com lentidão e das reuniões com 

as indústrias se terem iniciado só agora; 
- Vincou que mais grave ainda é não estar traçado o rumo nem definido o caminho 

político para resolução do assunto; 
- Salientou que a Câmara terá de decidir qual o papel financeiro que deve ocupar, 

considerando que o problema da ESIP poderá ser colmatado até 60%; 
- Referiu que a Câmara deverá tomar a decisão de fazer cumprir o regulamento em vigor 

e, se porventura a situação não é exequível, que se tenha a coragem para suspender; 
- Disse ter sido um erro a ligação da fábrica Sardinal à rede. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Referiu ser falso o estar-se a trabalhar só agora e que ao invés do que foi dito tem-se 

vindo a trabalhar com informação dos SMAS continuadamente na relação com as empresas. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento que os SMAS concentraram os seus esforços na resolução do 

problema logo que foi identificada a ESIP como principal municiadora dos efluentes na ETAR; 
- Referiu que o objectivo da reunião, face à evolução da situação, tem em vista a 

definição das linhas gerais orientadoras de actuação sobre o que pode e deve ser feito e que 
servirão de fio condutor na reunião a realizar com a CCDRLVT, concretamente se se vai dar 
prioridade absoluta aos investimentos dos SMAS, que parâmetros vão ser definidos para as 
indústrias e que soluções a adoptar em sede de parcerias para cumprimento do regulamento. 
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Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 
- Disse que o que está em causa é tentar um acordo sobre as linhas de acção para 

resolução do assunto; 
- Manifestou a sua preocupação sobre se o regulamento em vigor é eficaz ou não, 

referindo que não tem dúvidas que qualquer solução passa pela concretização de parcerias entre 
a Câmara e as empresas; 

- Salientou que a solução deve ser politicamente assumida e forte, sem descurar a 
dimensão social que lhe está associada; 

- Vincou que faz todo o sentido estar-se hoje aqui a discutir o assunto com o objectivo de 
se encontrarem as soluções que conduzam à resolução do problema. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Deu conta dos objectivos que presidiram à elaboração do actual regulamento e das 

incidências da sua aplicação; 
- Disse não ter problemas em assumir a definição de linhas de orientação política que 

visem a resolução do problema, tendo sugerido a elaboração de estudo por empresa em full-time 
e de forma integrada; 

- Referiu que, de imediato, a Câmara deveria e dar um sinal às empresas de que não iria 
tolerar nem condescender com atitudes de violação das regras previstas no regulamento; 

- Vincou que se deveria tomar decisão sobre a definição dos parâmetros admissíveis à 
entrada da rede pública de drenagem; 

 
Senhor João Paulo Teófilo: 
- Disse que sem uma atitude mais expressiva sobre as empresas não é possível resolver o 

problema, as quais não deram os passos suficientes para adaptação e adequação ao sistema 
regulamentar actualmente em vigor; 

- Referiu que o problema deverá ser encarado, em conjunto com as empresas e os SMAS, 
atacar o problema na origem; 

- Sublinhou que os efluentes não podem continuar a chegar à ETAR nas condições 
actuais; 

- Disse admitir o envolvimento e esforço financeiro do Município na resolução do 
problema, manifestando a sua disponibilidade para apoiar, mas sem que se transfira para o 
Município a responsabilidade total do investimento. As empresas deverão também fazer um 
esforço que conduza à resolução dos problemas que provenham da sua actividade industrial. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que o problema deve ser encarado globalmente envolvendo as empresas, o 

Ministério do Ambiente e a CCDRLVT em busca da solução; 
- Opinou a criação de pacto que envolva todas as forças políticas e a actuação caso a 

caso, sem haver receio de se encarar a questão social que está associada ao problema; 
- Referiu que o grau de exigência e firmeza política na resolução do assunto deverá ser 

entendido a uma só voz; 
- Vincou que para a ETAR deverá ser apontado o cumprimento do Anexo I do 

Regulamento. 
 
Senhor Henrique Bertino: 
- Aludiu ao estudo de impacto ambiental sobre o funcionamento da ETAR produzido pela 
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PROCESL; 
- Salientou que terá de se arranjar solução para melhorar o funcionamento da ETAR; 
Referiu que haverá todo o interesse em fazer-se o acompanhamento das empresas no 

cumprimento dos prazos de candidatura ao Programa PROMAR; 
- Chamou a atenção de que não é seguro a permanência das empresas em Peniche, 

alertando para o peso da empregabilidade que está associado e consequências de eventuais 
aplicações de sanções por incumprimento do regulamento; 

- Vincou que não há tempo a perder e é fundamental tentar junto da Administração 
Central acompanhar as empresas para que rapidamente apresentem as respectivas candidaturas. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Chamou a atenção de que, dada a delicadeza do assunto, a reunião deveria ter-se 

realizado há quatro ou cinco meses antes; 
- Referiu que o estudo deverá ser entregue a especialistas na matéria, a solução não pode 

ser de âmbito político e o Ministério do Ambiente deve ser envolvido juntamente com as 
empresas na resolução do problema, a qual deverá passar pela celebração de parcerias; 

- Vincou que deverá ser assumida firmeza política na condução do processo. 
 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 
- Referiu que o problema poderá ser resolvido numa lógica global integrada; 
- Disse que é mau ter um regulamento em que as disposições nele contidas não são 

cumpridas; 
- Vincou que temos que ser firmes nas opções, sendo que o desenvolvimento de 

quaisquer contratos de parceria deverão comprometer as duas partes; 
- Disse subscrever a melhor solução que for decidida. 
 
Senhor Director-Delegado dos SMAS: 
- Disse não pretender ter sobre si a responsabilidade de resolução dos problemas 

inerentes ao funcionamento da ETAR, uma vez que as opções a tomar são de cariz político; 
- Fez retrospectiva das dificuldades das empresas para assumirem eventuais parcerias; 
- Lembrou que a empresa ESIP só pode cumprir com os valores dos parâmetros definidos 

entre os anexos I e II. 
 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Disse que lhe faz impressão que se não cumpra o regulamento; 
- Referiu que, dada a natureza e especificidade do assunto, haverá que ter algum cuidado 

e bom senso no tratamento da situação. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Referiu que sendo a situação complexa e merecedora de ser acompanhada, propôs a 

criação de Comissão de Acompanhamento, que reúna mensalmente e que apresente os seus 
resultados a uma só voz; 

- Informou que a Câmara irá analisar se se justifica a suspensão ou não do regulamento; 
- Chamou a atenção que, face à complexidade da situação, a matriz financeira será 

determinada em função do investimento na ETAR ou na empresa; 
- Salientou que o enveredar-se por recurso a estudo exterior haverá que definir-se 

previamente do perfil e da competência da empresa. 
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Na sequência da análise efectuada e da proposta apresentada, a Câmara deliberou 
autorizar o Senhor Presidente da Câmara a promover as acções necessárias à constituição da 
Comissão de Acompanhamento para os fins em apreço. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo uma hora e vinte minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 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, por maioria, com os votos 
contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues e a abstenção do Senhor 
Vice-Presidente. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de 
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


