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ACTA N.º 42/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2008: 
 
Aos dez dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, 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, Joaquim Raul Gregório Farto, 
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 quinze horas e quarenta e cinco 
minutos. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues apenas esteve presente na reunião até às vinte horas. 
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 sobre as seguintes reuniões e iniciativas em que participou: 
- No dia 4 de Novembro, reuniu com o Clube Naval de Peniche (CNP), onde deu 

conhecimento do trabalho solicitado ao IPTM sobre o reordenamento da bacia portuária e que 
pretende que as futuras instalações do clube estejam contempladas no referido estudo.  

- No dia 5 de Novembro, no Fórum Permanente para os Assuntos do Mar.  
- No dia 6 de Novembro, recebeu no auditório do Edifício Cultural mais de 160 alunos 

do primeiro ano da Licenciatura em Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, que estiveram em Peniche no âmbito de uma visita de estudo realizada à Região Oeste. 

- No dia 7 de Novembro, reuniu com técnicos do DPGU e a Arq. Manuela Morgado, que 
está a colaborar no projecto de reabilitação do edifício adquirido aos herdeiros do Senhor 
António da Conceição Bento. Informou que se está a fazer um levantamento do edifício e que em 
Dezembro será apresentado um plano.  

- No dia 7 de Novembro, assistiu ao concerto dos grupos corais Vértice e da Paróquia de 
Atouguia da Baleia, na igreja de São Leonardo. Deu uma palavra de reconhecimento ao Grupo 
Coral da Paróquia e ao seu a maestro pela actuação. 

- No dia 8 de Novembro, na inauguração da exposição de pintura a óleo das pintoras 
Celeste Barbosa e Maria Antónia Santos, que esta patente no Clube Recreativo Penichense. 
Agradeceu o convite e felicitou as pintoras e o CRP. 

- No dia 8 de Novembro, na inauguração das instalações da empresa Aluvia, em Peniche. 
Agradeceu o convite e desejou sucessos empresariais. 

- No dia 8 de Novembro, no jantar anual da Comissão de Festas de Nossa Senhora da 
Boa Viagem. 

- No dia 9 de Novembro, na festa de São Martinho, no Mercado Municipal, organizada 
pela Junta de Freguesia de Ajuda. 
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Informou, também, que o surfista Guilherme Fonseca, de Peniche, obteve o terceiro lugar 
no Campeonato Nacional de Surf, na categoria de Sub-12. Felicitou o Península de Peniche Surf 
Club pelo mérito. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Leu o documento, elaborado pelo seu gabinete de apoio pessoal, que a seguir se 

reproduz: 
«Actividade do Senhor Vice-Presidente, de 4 a 10 de Novembro de 2008: 

 Reuniões: 
- Com a Direcção do Sporting Clube da Estrada, no sentido de ver a possibilidade desta 

Associação ceder uma sala, permitindo dessa forma o prolongamento do horário do Jardim-de-         
-infância do Lugar da Estrada. 

- Com o Presidente da Associação dos Casais de Júlio, para recolha de contributos a 
propósito da obra de reconstrução do polidesportivo e da construção do parque infantil nesta 
localidade. 

- Com o Senhor Eurico Cavaco, eleito recentemente chefe do Agrupamento Escuteiros 
512 de Peniche, na qual foi informado da nova composição deste Agrupamento. 

- Com os responsáveis da EDP, no sentido de abordar assuntos relativos com as 
sucessivas anomalias no abastecimento de energia à região e, particularmente, ao concelho. Foi 
acordado os mesmos responsáveis comparecerem à reunião de Câmara de 17 e Novembro de 
2008, no intuito de apresentarem aos colegas uma informação sobre os investimentos a executar 
em Serra d’El-Rei, Coimbrã, Casal Moinho, Peniche, Baleal, Casais Mestre Mendo e Casal 
Faísca. 
 Outros eventos: 

- Na iniciativa de confraternização promovido pela Comissão de Festas de N.ª Sr.ª da Boa 
Viagem. 

- No espectáculo promovido pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Peniche 
alusivo aos 700 anos da doação da Vila de Atouguia da Baleia, por parte de El-Rei D. Dinis a D. 
Isabel de Aragão, na Igreja de São Leonardo, com o Coral Vértice e com a participação especial 
do Coral da Paróquia de Atouguia da Baleia. 

- Na Sessão de Fados, promovida pela Junta de Freguesia de Ajuda, integrada nas 
actividades de S. Martinho. 

- Na recepção aos seccionistas do Rancho D. Pedro I para abordar a sua proposta de a 
Câmara Municipal de Peniche e da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, comparticiparem, cada 
uma com 50%, na aquisição de um acordeão. 

O Vice-Presidente deu conta de algumas intervenções do DOM com a aplicação de tapete 
nos seguintes locais: 

   - Junto ao estádio do GDP; 
   - Junto ao Terminal Rodoviário (vias e estacionamentos) 
- Intervenção na Rua das Âncoras, no sentido de aplicação de tout-venant de forma a 

garantir segurança aos utentes da via.» 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que no decorrer da semana participou nas seguintes reuniões: 
- Com o Dr. Zenha e o Eng.º Pedro Fontes, da empresa Águas do Oeste, sobre o ponto de 

situação das obras que aquela empresa está a desenvolver no concelho, nomeadamente ao nível 
de saneamento. 

- Com os municípios do Grupo de Acção Costeira, visando a constituição da candidatura. 
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- Do conselho de administração dos SMAS, onde foram tratados assuntos correntes e a 
estrutura tarifária para 2009. 

- Com o Serviço de Protecção da Natureza da GNR, que veio indagar do ponto de 
situação da drenagem de águas pluviais do pátio da ETAR de Peniche. 

Informou, também, que tem estado envolvido na preparação dos documentos previsionais 
para o próximo ano. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Informou que já não está interessado em receber o relatório do Festival Sabores do Mar. 
- Solicitou que o Senhor Presidente da Câmara comente a afirmação de um director da 

Liga de Protecção da Natureza sobre a invasão massiva de turistas à ilha da Berlenga. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que o projecto “Berlengas – Laboratório de Sustentabilidade” 
esteve em discussão pública e não sabe quais os contributos que chegaram à CCRD, entidade 
que coordena a elaboração do parecer final sobre o estudo. Considera que se está a omitir, de 
forma injusta, os ganhos ambientais que se irão obter com a produção de energias renováveis, 
nomeadamente com a dispensa de transporte de gasóleo para a ilha e o tratamento de águas 
residuais. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Informou que continua interessado em receber o relatório do Festival Sabores do Mar. 
- Deu conhecimento de que foi abordado por alguns jovens sobre o poiso de gaivotas e 

dos dejectos que estas aves deixam no campo de relva sintética, o que causa constrangimentos na 
sua utilização. 

- Disse que teve conhecimento de que a EB1 de Serra d'El-Rei não recebeu a brochura 
nem informação sobre a exposição “Fósseis – Os Narradores da História do Planeta” e que lhe 
foi comunicado que existe alguma dificuldade na utilização dos autocarros municipais por parte 
da escola. O Senhor Vice-Presidente informou que foram enviados a todos os agrupamentos de 
escolas da região ofícios a dar conhecimento da realização da referida exposição e da exposição 
“Peniche - Encontro entre dois Continentes”. Relativamente à utilização do autocarro municipal, 
não tem conhecimento de quaisquer problemas, até porque a referida escola irá a Óbidos, no 
próximo dia 12, no autocarro municipal. 

- Perguntou se existe alguma documentação escrita sobre o Grupo de Acção Costeira. O 
Senhor Vereador Jorge Abrantes disponibilizou-se para lhe fazer chegar a documentação que 
tem sobre o assunto. 

- Perguntou qual o ponto de situação das AEC no Agrupamento de Escolas de Atouguia 
da Baleia. O Senhor Vice-Presidente informou que tem sido difícil preencher as vagas com 
horários mais reduzidos e que aguarda a certificação das habilitações de alguns candidatos por 
parte do Ministério da Educação. 

- Relativamente ao canil particular existente na Rua Cruz das Almas, em Peniche, 
perguntou qual o ponto de situação. O Senhor Presidente da Câmara informou que esteve 
marcada uma vistoria ao local mas que a proprietária não abriu a porta. 

- Solicitou informação sobre a atribuição dos subsídios às freguesias para a iluminação 
de Natal. O Senhor Vice-Presidente informou que aguarda que haja condições orçamentais para 
poder apresentar proposta para os subsídios a atribuir para apoio às despesas com a iluminação 
de Natal. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Apresentou as seguintes questões: 
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- A que se deve o facto de ainda não estar arranjado o talude da Avenida 25 de Abril, em 
Peniche. 

- Qual o ponto de situação da empreitada de construção das novas instalações da 
Biblioteca Municipal. O Senhor Presidente da Câmara informou que irá encarregar o DOM e o 
DPGU da elaboração de informação sobre o assunto. 

- Se houve evolução sobre a construção do canil intermunicipal, nomeadamente sobre a 
possibilidade do Município do Cadaval também integrar o projecto. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que aguarda agendamento de reunião com o Senhor Presidente da Câmara de 
Lourinhã. 

- Se já foi aberto novo concurso para Director do Departamento de Administração e 
Finanças e, em caso afirmativo, se já foi anulado o concurso anterior. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que já foi publicado o aviso de abertura do novo concurso e que o anterior foi 
anulado e os respectivos concorrentes informados. 

Relativamente ao muro situado junto à via pública, no lugar de Bolhos, lembrou que, em 
28 de Abril, o Senhor Presidente da Câmara informou que iria proceder à notificação do titular 
do muro, com vista à sua demolição no prazo de 30 dias, e, em caso de incumprimento, que iria 
determinar a respectiva posse administrativa, o que até ao momento não foi feito. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que gostaria de resolver o assunto por negociação, até ao final 
do ano. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Disse que a empresa que efectuou obras junto à ETAR de Peniche deixou dois sinais de 

trânsito abandonados na via pública, que se tornam perigosos. 
- Sugeriu que sejam demarcados os percursos pedonais existentes e que sejam 

identificados pelo seu valor geológico, ambiental, paisagístico ou marítimo, trabalho que poderia 
ser efectuado com a colaboração dos alunos da Escola Secundária de Peniche através da Área 
Projecto. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia 6 de 

Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.620.735,71 € (um milhão seiscentos e 

vinte mil setecentos e trinta e cinco euros e setenta e um cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 246.835,21 € (duzentos e quarenta e 

seis mil oitocentos e trinta e cinco euros e vinte e um cêntimos). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 30 de Junho de 2008, da Igreja do Imaculado Coração de Maria, 

solicitando apoio financeiro destinado a colmatar as despesas efectuadas com as obras de 
conservação da Igreja de Casal Moinho. 

- Deliberado informar a Comissão da Igreja de Casal Moinho de que a Câmara está 
disponível para apoiar a execução das obras de conservação da referida igreja em 1/3 do seu 
valor e que irá incluir esta verba na proposta de orçamento para 2009. 
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* Ofício n.º 697, datado de 27 de Outubro de 2008, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando apoio financeiro destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a 
realização da 2.ª edição “Pintar Atouguia da Baleia”. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 250,00 €. (P.º 28) 

 
* Ofício-circular n.º 325/08, datado de 23 de Outubro de 2008, do Centro de Saúde de 

Peniche, solicitando a designação de um representante do Município no Conselho Consultivo de 
Saúde de Peniche. 

- Deliberado designar o Senhor Presidente como representante da Câmara no Conselho 
Consultivo de Saúde de Peniche. (P.º 42/01) 

 
* Informação, datada de 22 de Outubro de 2008, da Divisão de Estudos, Projectos, 

Planeamento e Controlo, dando conhecimento do valor da obra de reconstrução de um muro 
particular, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, que foi demolido na sequência do 
alargamento da via pública. 

- Deliberado autorizar que os serviços municipais executem a obra e fornecer os materiais 
necessários para a sua realização. O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e 
votação deste assunto. 

 
* Informação, datada de 5 de Novembro de 2008, da Divisão de Estudos, Projectos, 

Planeamento e Controlo, apresentando uma alteração de materiais e colocação de passadeiras, na 
Prageira, em Peniche. 

- Deliberado aprovar. 
 
* Foi presente o relatório da vistoria efectuada às instalações do Clube Naval de Peniche, 

sitas no Forte das Cabanas, em Peniche, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado de que 
já foi dado conhecimento ao CNP das conclusões da vistoria e que lhes transmitiu a 
disponibilidade do Município para se encontrar soluções para a instalação dos serviços, quer ao 
nível do atendimento ao público, quer ao nível de armazenamento de materiais. Referiu que será 
tido em conta todo o histórico de compromissos existentes entre o Município, o IPTM e o Clube. 
Disse que, após a desocupação do espaço, o edifício será demolido.  

- Deliberado tomar conhecimento do Auto de Vistoria, devendo clarificar-se o ponto 
3.3.5, concretamente se, relativamente à instalação de gás, é uma questão de conformidade legal 
ou de segurança. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, com a ref.ª SA/194/08, datada de 27 de Outubro de 2008, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal, agradecendo todo o apoio prestado aquando 
da realização do passeio social a este concelho, inserido no programa do 40.º Congresso da Liga 
dos Bombeiros Portugueses. (P.º 37) 

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores que efectuaram trabalho extraordinário em 

Outubro de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
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TRANSPORTES ESCOLARES: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Dália Maria Antunes Rodrigues Sousa, 

solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos pelo seu 
filho, João Pedro Rodrigues Sousa, a fim de poder frequentar o curso em que se encontra 
matriculado, na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, em Caldas da Rainha. 

- Deliberado deferir. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais de 27 de Outubro 

a 21 de Novembro de 2008. 
- Tomado conhecimento. 
 

PROGRAMA PROHABITA: 
 
* A Câmara tomou conhecimento da documentação remetida ao Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana destinada à complementação da instrução da candidatura do Município ao 
PROHABITA.  

 
PROJECTO LIFE + BERLENGENSIS: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 7 de Novembro de 2008, do Gabinete de Apoio 
ao Presidente da Câmara, apresentando a proposta de projecto Berlengensis a submeter ao Fundo 
Europeu para o Ambiente, Programa LIFE +. 
 - Deliberado aprovar os termos da candidatura. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foi presente a minuta do protocolo a celebrar com a Autoridade Nacional de Protecção 
Civil para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de intervenção 
permanente nos concelhos de maior risco. 
 - 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. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Pedro Miguel Correia Dias, solicitando autorização para 
proceder à colocação de uma placa publicitária no estabelecimento de restaurante “O Pedro”, sito 
na Avenida do Mar, n.º 26, em Peniche. 
 - Deliberado não autorizar a pretensão enquanto não for satisfeita a deliberação de 20 de 
Outubro de 2008, sobre o incumprimento do projecto aprovado para instalação da esplanada. 

 
* Requerimento, em nome de Isilda Dias Alves e Vitor José Marques Figueira, 

solicitando autorização para proceder à colocação de esplanada de apoio ao restaurante “Canhoto 
II”, na Travessa da Lingueta, n.os 4 e 6, em Peniche. 

- Deliberado solicitar o parecer da Junta de Freguesia de São Pedro, nos termos da 
informação da DEPPC, de 3 de Novembro de 2008. 
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IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: 
 
No seguimento da proposta apresentada pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes, na reunião 

de 27 de Outubro de 2008, foi retomada a apreciação da proposta, a remeter à Assembleia 
Municipal, de taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar em 2009, nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 112.º do CIMI, tendo intervindo os seguintes membros do 
Executivo: 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Pediu alguns esclarecimentos sobre os pressupostos dos mapas apresentados como 

suporte da proposta da CDU. 
- Salientou que a percentagem prevista para prédios avaliados e não avaliados não podia 

ser a apresentada na proposta, uma vez que, face a eminente publicação de nova legislação, não 
existem certezas sobre os novos limites máximos. 
  

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Prestou os esclarecimentos solicitados, relativamente aos pressupostos, e explicou que a 

distribuição apresentada para prédios avaliados e não avaliados resulta da evolução que se tem 
verificado na quantidade de prédios avaliados pelo Serviço de Finanças e que, embora possam 
não ter exactamente aquela distribuição, o desvio será muito pouco significativo. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Pediu alguns esclarecimentos sobre a proposta apresentada, nomeadamente sobre a 

formatação das taxas que constam do mapa como 70% e 40%, deixando algumas dúvidas. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Esclareceu que se trava de um erro de formatação e que a proposta consiste em 0,70 %, 

para os prédios urbanos, e de 0,40 %, para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Acrescentou que sempre defendeu uma baixa dos impostos de forma gradual, pelo que 

tinham preparado uma proposta de 0,73 %, para os prédios urbanos, e de 0,40 %, para os prédios 
urbanos avaliados nos termos do CIMI. No entanto, considerando a proposta da CDU, não vão 
apresentar uma contraproposta. 

 
Submetida a proposta a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, propor à 

Assembleia Municipal que, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 112.º do CIMI, 
as seguintes taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano de 2009: 

- Prédios urbanos: 0,70% (sete por mil); 
- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,40% (quatro por mil). 
 

IRS - IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS DE PESSOAS SINGULARES 
 
Relativamente ao assunto referido em epígrafe, intervieram os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou se era possível quantificar ou avaliar se os 5% de IRS que contribuem para o 

Município têm retorno em termos de qualidade de vida. 
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- Informou que o PSD não tem proposta alternativa.  
- Acrescentou, ainda, que, considerando que o Município de Peniche é um dos poucos 

concelhos que não tem Derrama, se haverá justiça em aplicar 5% aos particulares e não aplicar 
nenhuma taxa às empresas. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Lembrou que, em 2008, a transferência de IRS representou 7,75% das Receitas 

transferidas do Orçamento do Estado e deu exemplos de diferentes tipos de agregados familiares 
e o que significaria uma poupança fiscal de 3% para os mesmos. 

- Salientou que o Município de Peniche não deve continuar a aplicar as taxas nos limites 
máximos que a Lei prevê sem o respectivo acompanhamento de uma política de contenção de 
despesa. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Fez um enquadramento global da distribuição atribuída aos Municípios no Orçamento 

de Estado, previstos na nova Lei das Finanças Locais, e salientou os problemas inerentes à 
evolução dessa verba para o Município de Peniche ao longo dos últimos 4 anos.  

- Salientou que cada ponto percentual de IRS que o Município de Peniche decidir 
prescindir, tendo em conta a informação disponível, representará cerca de 140.000,00 € de 
receitas a menos a serem transferidas do Orçamento do Estado para o Município. 

- Lembrou que a proposta de manutenção dos 5% tem em conta que qualquer deliberação 
diferente terá efeitos apenas em 2010 e que já se estará a condicionar a gestão de um novo 
executivo. 

- Prestou, ainda, mais alguns esclarecimentos sobre a informação disponibilizada. 
- Relativamente à Derrama, fez também o enquadramento legal resultante da nova 

legislação, nomeadamente no que diz respeito à matéria colectável e às taxas aplicáveis e 
exemplificou os efeitos que poderá ter no Orçamento do Município tendo em conta a informação 
disponível que data do ano de 2006. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Sugeriu que se deveria promover uma reflexão sobre a possibilidade de o Município 

baixar a taxa de IRS a arrecadar e introduzir a derrama, dando sinal claro que todos devem 
contribuir para a situação económica actual. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
- Salientou que a taxa de IRS mereceria uma atenção especial com uma redução para 4%, 

mas que, face à posição do PS no ano passado, que declarou não estar disponível para reduções 
em ano de eleições, não estão a avançar com nenhuma proposta de redução. 

- Acrescentou que, no que diz respeito à derrama, qualquer posição relativamente a este 
assunto carecerá de um discussão mais profunda. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Salientou que, no que diz respeito à Derrama e considerando que o Município de 

Peniche nunca aplicou essa taxa, deverá ser feita uma divulgação que lembre esta posição aos 
empresários. 

- Informou que a não apresentação de uma descida da taxa de IRS a arrecadar, resultou 
do compromisso assumido no ano passado, mas que seguramente será ponderada no quadro das 
propostas para 2010. 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Acrescentou que, embora o Município de Peniche nunca tenha tido Derrama, chegará o 

dia em será necessário introduzi-la, uma vez que todos os agentes económicos têm de ser co-             
-responsáveis pelos prejuízos que causam ao Município. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Salientou que, para além das medidas que o Município possa tomar ao nível dos 

impostos directos, existem outras medidas que podem ser equacionadas, quer em termos de 
impostos indirectos e taxas, quer ao nível económico, actuando nas despesas correntes. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Lembrou que, em tempos, o PSD tinha proposto que se tomassem algumas medidas 

administrativas, como por exemplo a redução de taxas para projectos que previssem medidas 
ecológicas, incentivando estas práticas e garantindo melhores empreendimentos. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que, com a nova lei que regulamenta a fixação das Taxas Municipais (Lei n.º 

53-E/2006, de 29 de Dezembro), que obriga à revisão do regulamento e tabela de taxas existente, 
se prevê um aumento significativo em quase todas as taxas. Informou, ainda, que, com o 
Orçamento de Estado para 2009, foi adiado por mais um ano a data limite para a referida revisão. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Concluiu que, considerando a discussão sobre a taxa de IRS para 2010, parece haver 

consenso para a descida da taxa de IRS a que o Município de Peniche tem direito e propôs uma 
redução da mesma em 1%. 

 
Submetida a proposta do Senhor Presidente da Câmara a votação, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, propor à Assembleia Municipal uma participação de 4% no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 20.º da 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 

 
CONCURSO PARA COORDENADOR TÉCNICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: 

 
No decurso da reunião, esteve presente o consultor jurídico, Dr. Mário de Carvalho, para 

prestar esclarecimentos sobre alguns pontos do relatório de inquérito sobre o concurso para 
coordenador das piscinas municipais.  

O Senhor Vereador Francisco Salvador informou de que não recebeu resposta ao 
requerimento que apresentou no dia 20 de Outubro, apesar de ter lembrado o assunto no dia 3 de 
Novembro, o que prejudica a sua intervenção de hoje. Leu o seguinte voto de protesto: 

 
«VOTO DE PROTESTO: 
Os vereadores do Partido Social Democrata, em 20 de Outubro de 2008, ao abrigo do 

Estatuto da Oposição, requereram que, no prazo de dez dias úteis previsto na Lei, lhes fossem 
fornecidos diversos elementos relativos ao “Concurso para aquisição de serviço, em regime de 
avença, de coordenação técnica das Piscinas Municipais” ocorrido em 2007, entre o final do mês 
de Agosto e o início de Setembro, nomeadamente: 

1. Data da informação que deu origem à abertura do procedimento; 
2. Quem foi o signatário da referida informação; 
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3. Data do despacho sobre a informação; 
4. Data da abertura do procedimento; 
5. Nome de quem instruiu todo o processo; 
6. Nome de quem indicou os candidatos a serem convidados; 
7. Nome do júri de selecção; 
8. Data do envio em correio registado dos convites aos concorrentes 
9. Data de análise das candidaturas; 
10. Nome dos signatários das actas de análise da(s) candidaturas; 
11. Nome de quem indicou a candidata Rita Ricardo Amâncio como vencedora do concurso; 
12. Nome de quem homologou o processo. 

Na reunião do passado dia 3 de Novembro, data limite para a entrega dos referidos 
documentos e informações, foi pelos signatários questionada a sua não entrega. Na ocasião foi 
afirmado pelo vereador Jorge Amador que sendo aquele o último dia de entrega do solicitado 
“ainda se ia muito a tempo de o fazer”. 

Os vereadores do Partido Social Democrata, numa atitude de condescendência acederam 
a receber as informações no dia seguinte, mesmo que fossem entregues por e-mail e, 
posteriormente, de um modo mais formal como a Lei impõe e exige. 

No entanto, como de costume o executivo CDU fez tábua rasa do estipulado legalmente, 
e mais uma vez manifestaram a sua despudorada falta de respeito democrático pelos vereadores 
dos outros partidos e até de cortesia pessoal. 

No que diz respeito a mais um claro exemplo de descoordenação de serviços, má conduta 
administrativa, organização desleixada, facilitismo, consideramos que já chega de escarnecer os 
membros da Câmara Municipal democraticamente eleitos por outros partidos que não a CDU.  

Deste modo, e por ter sido ferido o estipulado na alínea s) do artigo 68º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe é dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, os vereadores do Partido Social Democrata APRESENTAM O SEU MAIS 
VEEMENTE PROTESTO. 

Peniche, 10 de Novembro de 2008. 
Os Vereadores do Partido Social Democrata» 
 
Referiu que não volta a protestar, e que, e se houver novos motivos de protesto, abandona 

a Câmara e fica o seu lugar vago. Disse, ainda, que o relatório efectuado pelo Dr. Mário de 
Carvalho está datado de Fevereiro e apenas foi entregue em Outubro. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse ter lido com atenção o relatório e que não 
entende porque é que este refere um concurso anterior, que não estava em causa. Referiu que 
nunca questionou se o número de pessoas estava fora da lei e que não partilha o entendimento do 
Dr. Mário de Carvalho sobre o cálculo dos prazos. No seu entender o concurso sofreu duas 
irregularidades: o prazo para apresentação de propostas era de dias úteis, e não consecutivos, 
como foi considerado, e o facto do contrato que foi feito ter um prazo determinado admitindo 
renovação. No entanto, para ele, a questão de fundo foi o facto de se ter enviado convite a 
pessoas que não tinham habilitação para ocupar o cargo, o que é omitido no relatório, apesar de 
ter suscitado o facto em reunião de Câmara, como consta das actas. No seu entender o concurso 
ficou ferido de ilegalidade por isso, por apenas uma das pessoas convidadas ter habilitações para 
ocupar o lugar, e, por esse facto não estar esclarecido no relatório, solicitou a presença do Dr. 
Mário de Carvalho.  

O Dr. Mário de Carvalho disse que não tem ideia de a questão lhe ter sido colocada dessa 
forma, e que se deixou algum ponto concreto por esclarecer não foi por agir de má fé. Solicitou 
ao Senhor Vereador Jorge Gonçalves que coloque a sua questão que ele fará chegar a resposta, 
por escrito, até quarta-feira. 
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O Senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou se o facto de terem sido convidadas 
pessoas para ocuparem um cargo para o qual não tinham habilitações feria o concurso de 
ilegalidade. 

O Senhor Presidente da Câmara entregou aos Senhores Vereadores um documento com 
as respostas às perguntas apresentadas, por requerimento, pelo Senhor Vereador Francisco 
Salvador e referiu que não as entregou mais cedo porque solicitou ao Dr. Mário de Carvalho que 
as analisasse, tendo em conta o envolvimento jurídico e político do caso. Pediu que não 
considerassem o atraso na entrega do documento como qualquer tipo de desrespeito, foi no 
sentido de dar à Câmara uma resposta válida do ponto de vista jurídico. 

O Senhor Presidente da Câmara referiu, ainda, que a solução encontrada para o concurso 
não violou qualquer tipo de interesses, o que para ele é importante do ponto de vista de 
consciência. Considera ter sido uma solução que salvaguarda o bom exercício daquele cargo.  

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que o seu requerimento apenas tinha 
perguntas simples e directas, sem carácter político. Considera que o processo de concurso foi 
mal conduzido e que houve aproveitamento político. Insistiu-se em camuflar o que aconteceu e 
sabe que não houve interesses pessoais. Sugeriu que, de futuro, haja maior cuidado na execução 
dos concursos de modo a não retirar credibilidade a quem é contratado. Lamenta que o inquérito 
que foi solicitado se tenha transformado num parecer jurídico, que o caso tenha sido tratado de 
forma facilitista e desleixada e que não tenha havido reconhecimento da falta. 

O Senhor Vice-Presidente disse que fez um reconhecimento público das imperfeições do 
procedimento, como consta da acta do dia 5 de Novembro de 2007. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que a questão de fundo nunca foi reconhecida. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues perguntou ao Dr. Mário de Carvalho qual o motivo 

de ter referido um anterior concurso no relatório. 
O Senhor Vice-Presidente disse que ao associar-se os dois concursos poder-se-ia 

diagnosticar mais facilmente os erros existentes, de modo a evitar repeti-los.  
 

DESTAQUE DE PARCELA: 
 

 * Requerimento, em nome de Armando Timóteo Dias, solicitando a emissão de certidão 
de destaque, para uma parcela de terreno, com a área de 503,16 m2, sita no gaveto da Rua Direita 
e Rua das Acácias, em Casais do Júlio.  
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 158,16 m2. 

 
* Requerimento, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, solicitando o 

destaque de uma parcela de terreno, com a área de 465,00 m2, sita na Rua do Alto da Boneca, em 
Peniche. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 62,00 m2, conforme previsto na planta de destaque. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de ValeBravo – Sociedade de 

Construções Unipessoal, L.da, para construção de um condomínio habitacional, em Parradouras, 
em Ferrel. 

- Deliberado dar parecer desfavorável por insuficiência de infraestruturas básicas, o tipo 
de ocupação do espaço não dar continuidade ao existente no local e a área destinada a espaços 
verdes não respeitar o disposto na portaria n.º 216-B/2008. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 10.11.2008 * Livro 99 * Fl.440 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 117/99, em nome de Grupilar - Construções, L.da, para construção de um 

condomínio de 21 moradias, na Rua da União, em São Bernardino, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado agora de informação do sector de fiscalização de obras e loteamentos 
relativamente à execução das infraestruturas exteriores. 

- Deliberado rectificar as áreas pavimentadas e a espessura das camadas, devendo ser 
pago ao Município o valor de 865.00 €, correspondente à diferença de valores entre o volume de 
trabalho executado e o que estava previsto executar, conforme informação do DOM, de 6 de 
Novembro de 2008. 

 
* Proc.º N.º 205/08, em nome de Ocília Maria Ferreira Alves, para proceder à adaptação 

e instalação de apoio de praia, na Praia da Consolação, já presente em reuniões anteriores, 
acompanhado agora de informação da DGUO. 

- Tomado conhecimento do parecer do chefe da DGUO, de 30 de Outubro de 2008 e 
deliberado remetê-lo à ARH. 

 
* Proc.º N.º 260/08, em nome de Aldina Maria de Jesus Agostinho Correia, para 

construção de uma garagem, na Rua Maria da Piedade, n.º 6, em São Bernardino.  
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 3 de Outubro de 

2008, e licenciar. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 

 
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 19 de 

Novembro, pelas 18.00 horas, para apreciação do Reordenamento da Bacia Portuária. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte 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, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


