
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 15.12.2008 * Livro 99 * Fl.478 

ACTA N.º 49/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2008: 
 
Aos quinze dias do mês de Dezembro 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. 
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 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 10, 17, 

19, 24 e 26 de Novembro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Fax, datado de 10 de Dezembro de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância de horário de 
funcionamento dos espaços nocturnos de restauração e bebidas, na véspera de Natal e véspera e 
dia de Ano Novo de 2008. 

- Deliberado concordar com o solicitado e comunicar a concessão da referida tolerância 
às forças policiais, nas datas indicadas. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 11 de Dezembro de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de seguro 
da viatura Mercedes-Benz. 

- Deliberado conceder um subsídio, no valor de 671,97 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta n.º 108/08, datada de 16 de Outubro de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando a atribuição de apoio financeiro para aquisição de equipamento destinado ao Projecto 
Spot – Gabinete de Informação Juvenil. 

- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 600,00 €, 
a pagar de acordo com a disponibilidade orçamental. 

 
* Carta, datada de 24 de Novembro de 2008, do Centro Social da Bufarda, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado à aquisição de tintas interiores. 
- Deliberado ceder os materiais solicitados. 
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* Informação, datada de 9 de Dezembro de 2008, da DSET, prestando parecer 

relativamente a um pedido efectuado pelos Bombeiros Voluntários de Peniche para isenção do 
pagamento de taxa de inspecção periódica de elevadores, em virtude do mesmo se encontrar 
desactivado. 

- Deliberado informar a Associação de Bombeiros Voluntários de Peniche que deverá, 
primeiro, colocar o elevador fora de serviço. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Fax, datado de 15 de Dezembro de 2008, da Câmara Municipal de Peniche enviado à 

Direcção Regional de Educação de Lisboa, relativamente ao atraso verificado no reconhecimento 
de competências a docentes para leccionarem as Actividades de Enriquecimento Curricular. 

 
* Carta, datada de 3 de Dezembro de 2008, do Dr. Mário de Carvalho, informando que o 

Tribunal da Relação de Lisboa proferiu Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação 
interposto por António José Rosado Pelerito contra o Município de Peniche e confirmou a 
decisão do Tribunal de 1.ª instância. (P.º 7) 

 
* Carta, datada de 9 de Dezembro de 2008, do Centro Social da Bufarda, endereçando 

convite para estar presente na Festa de Natal das Crianças, no próximo dia 14 de Dezembro de 
2008. 

 
* Proposta de minuta de contrato de delegação de competências com subvenção global a 

celebrar entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013 e 
a Comunidade Intermunicipal do Oeste 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 27: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 24 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 407.850,00 € em reforços de despesas correntes, 28.000,00 € em 
reforços de despesas de capital, 150.650,00 € em anulações de despesas correntes e 267.200,00 € 
em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Plano Plurianual de Investimentos, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 6.000,00 € em reforços e 96.200,00 € em 
anulações. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 18 ao Plano de Actividades Municipais, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 78.900,00 € em reforços e 223.650,00 € em 
anulações. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2009: 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 

Fez uma apresentação sucinta dos documentos previsionais em análise, explicando a 
forma de elaboração e agradecendo os contributos dos serviços municipais. 

Salientou os investimentos mais importantes constantes no Plano Plurianual de 
Investimentos, nomeadamente os candidatos ao QREN. 
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Referiu também que o referido plano era ambicioso, mas ao mesmo tempo cauteloso, 
face ao elevado grau de incerteza que se perspectivava para 2009. 

Por último, evidenciou os contributos dados por todas as Juntas de Freguesia e o 
cumprimento do Estatuto do Direito da Oposição. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Leu a declaração que abaixo se transcreve: 
«No momento em que se analisam os documentos previsionais para o ano de 2009, para 

melhor se compreender a atitude que pessoalmente irei tomar, importa reflectir um pouco no que 
diz respeito à forma como foram apresentados ao longo deste mandato os orçamentos anteriores. 

No primeiro ano, pese embora o período legal de apresentação do orçamento ser 
alargado, o executivo só o fez quase no último momento, ou seja seis meses após a tomada de 
posse. Com tanto tempo supus que nos viesse a ser apresentado um novo modelo de documento, 
cheio de criatividade e que encetasse um modelo de gestão mais moderno e eficaz. 

Engano meu, pois o que acabou por ser apresentado foi um orçamento em tudo 
semelhante ao do ano anterior e que havia obtido os votos contra dos então vereadores António 
José Correia Santos e Jorge Abrantes. Senti que tinha sido enganado, e não tive outro jeito senão 
demonstrar o meu desagrado pela enorme incoerência da CDU, votando contra. 

No entanto, mantive uma postura de responsabilidade continuando a regularmente 
apresentar reunião após reunião diversas sugestões e recomendações sobre assuntos que 
considerei pertinentes para o desenvolvimento e bem-estar da população do Concelho de 
Peniche. 

Meses depois, foram presentes os documentos previsionais para 2007, em que constavam 
no texto das Grandes Opções do Plano algumas das propostas que havia apresentado, o que me 
levou a pensar que teria valido a pena o esforço. Sem considerar o orçamento como documento 
perfeito, juntamente com o meu colega Paulo Rodrigues, viabilizámo-lo. 

Porém, ao longo do ano fomos constatando que o que estava expresso no texto não era 
posto em prática, nem sequer esboçado um mínimo para o ser. Senti-me pela segunda vez 
enganado. 

No ano transacto, após verificar que os documentos nada acrescentavam em termos 
criativos aos anteriores, viabilizei sozinho o orçamento na reunião de Câmara dando ensejo a 
que, em outras instâncias, fosse negociado um pacote de medidas que beneficiavam a freguesia 
de Atouguia da Baleia. Com um documento compromisso assinado pelo presidente da edilidade, 
julguei que finalmente o executivo iria levar a peito pelo menos a concretização das obras 
consignadas. Engano meu. Com as desculpas mais esfarrapadas, o executivo afirmou não ter 
hipóteses de efectuar as obras a que se havia comprometido (algumas constam nos documentos 
para 2009). 

No início do corrente mês, com mais de trinta dias de atraso em relação ao previsto e 
anunciado, foram finalmente apresentados os documentos para o próximo ano. Li-os com 
atenção. Considero que não cumprem minimamente aquilo que seria necessário para manter o 
Concelho de Peniche a par dos concelhos vizinhos em termos de desenvolvimento, pelo que só 
merecia o meu voto contra. Ora isso iria permitir a vitimização pública do executivo comunista 
tornando os outros vereadores em “bodes expiatórios” de tudo o que implicasse um “chumbo” do 
orçamento e desculpa para a inoperância do executivo. 

Assim, a fim de evitar que isso aconteça e pessoalmente não ser mais uma vez violentado 
na minha consciência, recuso-me a votar este orçamento pelo que irei abandonar a reunião no 
momento da votação. 

O Vereador, Francisco Salvador.» 
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Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Referiu que a posição do Senhor Vereador Francisco Salvador era uma posição pessoal, 

mas que concordava com ela. 
Perguntou se havia alguma alteração dos documentos previsionais em relação à versão 

inicial distribuída ao Executivo. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que não tinham sido feitas alterações, mas acrescentados alguns elementos 

explicativos. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que os mini-campos de futebol com relvado sintético não tinham sido incluídos e 

perguntou se haveria possibilidade de os executar em 2009. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Respondeu que se houvesse uma decisão nesse sentido, teria de ser feita uma alteração ou 

revisão orçamental, para garantir o necessário suporte financeiro. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Salientou o pouco tempo que lhe foi dado para analisar os documentos previsionais, e 

consequentemente a pouca discussão que houve à volta deles. Sugeriu que nos próximos anos 
esta discussão fosse feita numa reunião extraordinária, só com este ponto de ordem de trabalhos. 

Lamentou que não tivesse havido um diálogo maior sobre as propostas apresentadas pelo 
PSD. 

Em termos de PPI, disse que as obras estavam dotadas de verbas exíguas e que se fosse 
adoptada a solução proposta pelo PSD, de redução da despesa corrente para reforço da despesa 
de capital, teriam maiores dotações e poder-se-ia incluir mais obras, como os mini-campos de 
relva sintética. 

Referiu que os planos de urbanização estavam quase todos incluídos numa mesma 
rubrica e não especificados em rubricas próprias e que a habitação social era uma manifesta 
intenção, frisando que este assunto não tinha sido discutido pelos membros do Executivo. 

Solicitou esclarecimento sobre a dotação orçamental a definir da obra de recuperação da 
Fonte Gótica e sobre o prazo previsto para a sua conclusão. 

Deixou a indicação que o PSD se absteria na votação dos documentos previsionais, 
realçando que a Câmara tinha aumentado a despesa corrente e elaborado o PPI com verbas 
irrisórias por motivos eleitoralistas. 

Disse ainda que não seria pelo PSD que quem tinha ganho as eleições autárquicas em 
2005 ficaria impedido de governar o Município em 2009. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que os documentos previsionais eram a sequência dos anos anteriores, com receitas 

muito empoladas e não concretizáveis, com projectos vindos de 2008 que dificilmente teriam 
qualquer viabilidade de execução. 

Posteriormente, leu a seguinte declaração de voto:  
«1 – Mais uma vez, na continuidade dos documentos previsionais apresentados nos anos 

anteriores, a CDU apresenta-nos documentos que não têm qualquer viabilidade na sua execução; 
2 – Grande parte da actividade prevista para 2009, constava já nos documentos 

apresentados para 2008, sem que tivesse sido realizada; 
3 – A CDU que no passado recente (2002-2005) sempre votou contra os documentos 
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previsionais, com base no entendimento que os Orçamentos eram empolados no lado da receita, 
conseguiu ser “mestre” nesta arte, retirando qualquer credibilidade à previsão da execução das 
receitas, como é patente na execução de 2008, com reflexo, obviamente na realização das 
despesas de capital; 

4 – Nas receitas correntes, em Impostos Directos prevê arrecadar a quantia de 
2.945.175,00 €, valor muito superior ao arrecadado na mesma rubrica, no somatório dos anos de 
2002 a 2008, que foi de 1.969.679,00 €, à média anual de 281.382,00 €. Para 2008 previa 
arrecadar a quantia de 1.300.00,00 € quando a execução orçamental até 30 de Novembro passado 
totaliza a quantia de 232.531,00 €. Não cumpre as regras do POCAL, nem apresenta qualquer 
estudo que justifique tal previsão. No ano de 2009, em que são conhecidas as dificuldades em 
que a economia real se irá debater, tal previsão demonstra a falta de rigor e a necessidade de 
empolamento da receita para dar corpo a um orçamento eleitoralista em que nenhum munícipe 
poderá acreditar; 

5 – Nas receitas de capital, prevê a venda de bens de investimento (terrenos e outro 
património da Câmara) em 5.201.000,00 €. Mais uma vez, empola as receitas, utilizando aquilo 
que sempre condenou no passado, a venda da Docapesca a que agora chama Outros. Obviamente, 
que o ano de 2009, não será propício à venda de património desta forma; 

6 – Prevê nas Transferências de Capital arrecadar 5.835.670,00 € quando a execução 
orçamental de 2008, andará na ordem de 2.000.000,00 €. Significa que grande parte das obras 
apoiadas com recursos externos ao Município (QREN) seriam executadas em 2009, perspectiva 
que não partilhamos face ao atraso já verificado nesta data; 

7 – Prevê as receitas do Município para 2009 para 29.000.000,00 €, quando a execução 
orçamental de 2008 andará na ordem dos 18.000.000,00 € a 19.000.000,00 €. Em nossa opinião, 
face à conjuntura económica para 2009, o Orçamento da Receita terá um empolamento superior 
a 7.000.000,00 €, que se irão reflectir essencialmente nas despesas de capital, uma vez que a 
prática da CDU tem levado a um aumento considerável da despesa corrente; 

8 – Do lado das despesas correntes, a rubrica com pessoal está subdotada, apresenta uma 
previsão de 6.806.700,00 € (+ 3%) do que a execução previsível para 2008 de 6.600.000,00 €, 
que em nossa opinião irá ultrapassar os 7 milhões de euros. De 2006 a 2008 as despesas com 
Pessoal têm crescido à média de 8,3% ao ano; 

9 – Ainda nas despesas correntes, a rubrica de Aquisição de Bens e Serviços prevê a 
quantia de 8.006.738,00 €, valor que duplica a execução orçamental de 2007 e andará ao mesmo 
nível da execução orçamental prevista para 2008. Não havendo um esforço, parece não haver, na 
contenção orçamental desta rubrica, significa que o previsto no orçamento será insuficiente; 

10 – O total das despesas correntes tem crescido de forma muito substancial, prevendo-se 
para 2009 a quantia de 17.026.668,00 € contra a execução de 2007 de 11.551.375,00 €, um 
aumento de 47,39%; 

11 – Prevê-se para 2009, com encargos da dívida (juros e amortização de empréstimos), a 
quantia de 1.461.682,00 €, quantia significativa no Orçamento Municipal; 

12 – Com um orçamento empolado da receita, sem actuação do lado da despesa corrente, 
antes pelo contrário, que credibilidade têm os números apresentados na Aquisição de Bens de 
Capital? Em nossa opinião, pelas razões expostas, nenhuma; 

13 – Assim, as GOP’s para 2009, não passam de meras intenções, sem definição de 
prioridades face à realidade financeira do Município. É a repetição da maior parte opções já 
definidas para 2008 e não concretizadas. Com este orçamento vamos pelo mesmo caminho; 

14 – Relativamente ao PPI, importa considerar que os projectos previstos para 2009, 
assentes num Orçamento irrealizável do lado da receita, ainda apresenta a quantia de 851.446,00 € 
como verba não definida, o que significa recurso a crédito bancário; 

15 – O que dizer da falta de verba para o ex-Traquinas? Não era a CDU que no passado 
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utilizava tal situação como justificação para o seu voto contra os documentos previsionais? Em 
quatro anos, não conseguiu de si própria aquilo que exigia dos outros e que considerava não ser 
um compromisso do Presidente da Câmara, mas sim da Câmara. É caso para recorrer ao célebre 
ditado popular “Bem prega Frei Tomás…”; 

16 – Considerando que em 2009 termina o mandato desta Câmara e que se realizarão 
Eleições Autárquicas, não damos, pela nossa parte, à CDU o que, politicamente, gostaria que 
acontecesse: o “chumbo” dos Documentos Previsionais para se “vitimizar” em ano de Eleições; 

17 – Os Vereadores do PS abstêm-se, mas lançam um desafio à CDU: No ano de 2009 
cumpram o Orçamento que propõem baseado no equilíbrio das receitas/despesas em que o 
mesmo se encontra “fabricado”. 

Peniche, 15 de Dezembro de 2008. 
Os Vereadores do Partido Socialista, 
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Joaquim Raul Gregório Farto.» 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que era a primeira vez que via um colega sair da sala de reuniões e que não 

perfilhava desse ponto de vista. Por isso não prescindia de fazer comentários a tal situação, 
apesar do visado não estar presente. 

Falou sobre o acordo efectuado no ano anterior com o PSD e justificou alguns atrasos 
verificados nas obras que faziam parte do acordo, nomeadamente a Fonte Gótica, a Escola EB 1 
de Atouguia da Baleia, o relvado sintético do campo do GDA e a estrada Atouguia da 
Baleia/Bufarda. 

Quando aos documentos previsionais, evidenciou a sua qualidade, apresentação e, 
sobretudo, dignidade em relação aos Órgãos que os apreciam e aprovam. 

Sublinhou que era o terceiro ano que era cumprido o Estatuto do Direito da Oposição, 
que era feita a audição de todas as Juntas de Freguesia e que se envolvia todos os serviços 
municipais. 

Disse, também, que a estratégia apresentada tinha a ver com uma linha de continuidade, a 
pensar primordialmente nos interesses das pessoas, o que levava a elaborar uns documentos 
previsionais ousados, mas realistas. 

Referiu ainda as obras mais importantes a concretizar em 2009, alinha seguida para a 
educação, com a constante melhoria dos equipamentos e a duplicação das bolsas de estudo a 
atribuir a alunos do ensino superior, as boas perspectivas de resolução dos problemas de 
habitação social e a diversidade da actividade cultural. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que a responsabilidade do atraso das obras, alvo do acordo com o PSD, era 

inteiramente da Câmara e que não tinha havido o necessário envolvimento da Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia. Expôs pormenorizadamente as razões da sua afirmação. 

Referiu que, em planeamento, o PSD tinha deixado de governar a Câmara há 11 anos, 
tinha feito muita coisa, tinha também deixado muita coisa por fazer, mas que nos últimos 3 anos 
pouco se tinha feito. 

Sobre o projecto PROHABITA, reiterou a necessidade de haver uma maior discussão 
sobre o mesmo, uma vez que era um projecto estruturante, e lembrou que no seminário efectuado 
sobre o assunto não tinha sido apontada a construção de novos fogos. 

Disse ainda que no PPI não era indicado o responsável por obra e que não lhe tinham 
dado uma resposta esclarecedora sobre o financiamento da recuperação da Fonte Gótica. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu explicação sobre o financiamento da recuperação da Fonte Gótica, nomeadamente o 

assegurado e o a assegurar, com recurso a financiamento bancário ou a outra fonte de 
financiamento. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que toda a actuação em relação ao acordo com o PSD tinha sido feita com forte 

ligação à Junta de Freguesia e que, por isso, não concordava que a responsabilidade dos atrasos 
fosse só imputada à Câmara. 

Esclareceu que, inicialmente, a intervenção prevista para a Fonte Gótica era mais 
aligeirada e que foi decidida uma intervenção mais profunda. Disse que não iria reabrir o dossier 
do Centro Educativo. 

Afirmou, também, que tinha havido uma atitude de cooperação com outros organismos, 
que em algumas situações tinha requerido firmeza por parte da Câmara, assim como com os 
municípios vizinhos. 

Justificou que a maior despesa corrente se alicerçava na adaptação dos serviços 
municipais aos desafios futuros, para além de 2009. 

Finalizou dizendo que os documentos previsionais se apresentavam muito justos do ponto 
de vista social, por ir esbater muitas assimetrias existentes. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Sobre a descentralização nas Juntas de Freguesia, reconheceu o mérito do Senhor 

Vereador Jorge Gonçalves que quando era Presidente da Câmara tinha celebrado protocolos de 
descentralização com as Juntas de Freguesia rurais. Frisou o crescimento das transferências 
efectuadas para todas as Juntas de Freguesia, sempre superior à taxa de inflação. 

Salientou também o excelente relacionamento que tinha com os Presidentes das Juntas. 
Disse ainda que tinha tentado encontrar soluções para concretizar o relvado sintético e 

para viabilizar a construção do armazém da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou sobre os trâmites já efectuados para obviar a limitação da REN que pende sobre 

o terreno previsto para a construção do armazém da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
frisando que era a Junta com quem tinha reunido mais vezes. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou ao Vereador Jorge Abrantes se sabia o grau de concretização das receitas de 

2008, em relação ao orçamentado. 
Sugeriu que a responsabilidade e execução da obra de recuperação da Fonte Gótica fosse 

transferida por protocolo para a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, conforme promessa 
eleitoral da CDU. 

Disse que tinha sabido pela imprensa local que tinha sido nomeado o Comandante 
Operacional Municipal e perguntou se a notícia era verdadeira. 

Solicitou esclarecimentos em relação às verbas destinadas ao pagamento de refeições de 
alunos do 1.º ciclo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Exemplificou algumas obras executadas por administração directa pelas Juntas de 

Freguesia, através de protocolo celebrado com a Câmara. 
Explicou os acordos estabelecidos com a CERCIP e com o Jardim de Infância de Ferrel, 
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e aprovados pela Câmara, para fornecimento de refeições a alunos do 1.º ciclo. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Esclareceu que todos os meses são entregues mapas contabilísticos sobre a execução 

orçamental da Autarquia. 
 
Postas à votação, foram as Grandes Opções do Plano para 2009 aprovadas, por maioria, 

com 3 abstenções dos Senhores Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul e Paulo Rodrigues. 
 
Posto à votação o Orçamento para 2009, foi o mesmo aprovado, por maioria, com 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul e Paulo Rodrigues. 
 
Posto à votação, foi o Mapa de Pessoal para 2009, aprovado, por maioria, com 3 

abstenções dos Senhores Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul e Paulo Rodrigues. 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2009 DOS 
SMAS: 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que os documentos previsionais apresentados eram os possíveis face aos actuais 

condicionalismos económicos e financeiros. 
Salientou a introdução da taxa dos recursos hídricos, que incide sobre as captações de água. 
Deu uma explicação pormenorizada sobre a proposta de tarifário, assim como sobre o 

Orçamento, salientando o reforço da factura das Águas do Oeste que se previa ser superior a um 
milhão de euros. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que, como representante do PSD no Conselho de Administração dos SMAS, se 

tinha abstido na votação dos documentos em análise, naquele órgão e pensava que se deveria 
continuar a abster na presente votação. 

Fez algumas considerações sobre a proposta de tarifário e referiu-se à proposta que tinha 
apresentado no Conselho de Administração dos SMAS sobre esta matéria. 

Voltou a frisar que o PSD considerava que documentos deste tipo mereciam uma maior 
discussão antes de serem sujeitos a votação. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Salientou que deveria de haver um estudo global no tocante a efluentes industriais, em 

que se contactasse as empresas para se discutir as soluções para resolver o problema daqueles 
efluentes residuais. 

Referiu que esta questão era colocada em cima da aprovação dos documentos 
previsionais e que era favorável à prorrogação do prazo do regulamento até final de 2009, 
aconselhando que entretanto se encontrasse uma solução para os efluentes das indústrias. 

Sugeriu que, nos próximos três meses se estudasse uma solução para todas as indústrias. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que a solução encontrada era um sinal a quem tinha feito um esforço para melhorar 

a situação dos seus efluentes, fazendo uma discriminação positiva. 
Por isso, via com alguma preocupação as posições de abstenção tomadas em relação a 

este assunto. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu uma explicação sobre a previsão para 2009 sobre o que as indústrias iriam fazer para 

tratarem as suas águas residuais, salientando os investimentos avultados que seriam necessários e 
as formas de financiamento a que era possível recorrer. 

Perspectivou também a actuação dos SMAS para acompanhar a situação focada. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que tinha assumido a posição de abstenção porque gostaria de ver o problema das 

águas residuais industriais analisado de uma forma mais global. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Perguntou se existia alguma unidade fabril de produtos alimentares que cumprisse o 

regulamento no tocante a águas residuais. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que a PEIPEN cumpria de forma integral o regulamento. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que existia um tratamento indiferenciado para quem cumpre e para quem não 

cumpre e que, apesar de considerar a bondade da proposta, era por isso que se abstinha. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que no final do mandato a situação em análise iria de certeza ficar melhor do que 

estava. 
 

Posto à votação, o tarifário da venda de água, drenagem de águas residuais e de prestação 
de serviços para 2009 foi aprovado, por maioria, com quatro abstenções dos Vereadores Jorge 
Gonçalves, Joaquim Raul, Francisco Salvador e Paulo Rodrigues. 

 

Postas à votação as Grandes Opções do Plano dos SMAS para 2009, as mesmas foram 
aprovadas, por maioria, com quatro abstenções dos Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul, 
Francisco Salvador e Paulo Rodrigues. 

 

Posto à votação o Orçamento dos SMAS para 2009, o mesmo foi aprovado, por maioria, 
com quatro abstenções dos Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul, Francisco Salvador e 
Paulo Rodrigues. 

 

Posto à votação o Mapa de Pessoal dos SMAS para 2009, o mesmo foi aprovado, por 
maioria, com quatro abstenções dos Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul, Francisco 
Salvador e Paulo Rodrigues. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Manifestou o seu agradecimento ao Vereador Jorge Abrantes, que liderou a elaboração 

dos documentos previsionais, pelo trabalho desenvolvido, assim como agradeceu a colaboração 
de todos os funcionários e serviços envolvidos neste processo. 

Agradeceu os contributos  
 

EDP – DISTRIBUIÇÃO – DIRECÇÃO DE REDE E CLIENTES TEJO: 
 

 Presentes três representantes da EDP que apresentaram o plano de investimentos previsto 
para o Município de Peniche durante 2009, que previa a interligação de linhas de abastecimento 
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e intervenções em estações, subestações e postos de transformação. 
 Comunicaram que o investimento rondaria os oitocentos mil euros e que as obras 
previstas se destinavam a fortalecer e simplificar a rede de média tensão, criar alternativas em 
caso de corte e diminuir os tempos de interrupção de fornecimento de energia. 
 Após troca de esclarecimentos, o Senhor Presidente agradeceu aos representantes da EDP 
a exposição efectuada. 
 
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 5 de Dezembro de 2008, da Técnica Superior 

de Serviço Social, propondo o reforço da verba atribuída em reunião camarária de 16 de Junho 
de 2008, destinada à aquisição de livros e material escolar. 

a) Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche ............................ 341,79 € 
b) Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde ........................... 1.389,23 € 
c) Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia .................. 10.929,22 € 

- Deliberado concordar com a actualização do subsídio escolar proposta, no valor de 
12.660,24 €. 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 5 de Dezembro de 2008, da técnica superior de 
serviço social, solicitando a definição de critérios relativamente à atribuição de subsídios 
escolares para livros e material escolar a dois alunos residentes no Bombarral e em Óbidos mas a 
frequentar duas escolas básicas de 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 
por conveniência dos pais. 
 - Deliberado concordar com a atribuição do subsídio escolar aos dois alunos em questão. 
 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 8 manilhas de 1,50 m, 10 sacos de cimento, 1 carrada de areia com brita, 20 carradas de 

tout-venant, destinados à reabertura de um caminho público entre Reinaldes e Casal Faísca, no 
valor estimado de 921,20 €. 

Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 25 sacos de cimento e 15 vergas de ferro, destinado à realização de obras na Rua Nossa 

Senhora do Amparo, naquela freguesia, no valor estimado de 209,70 €. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 9.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Friends 

Bar”, sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 128, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Nuno 
Filipe Gomes Barata. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com a 
validade de seis meses. 
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* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Maré 

Viva”, sito na Rua da Praia, n.º 24 e 26, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Maria 
Graciete Gregório Pedreira Correia. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com a 
validade de 1 ano. 

 
FESTA DE NATAL: 

 
A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal em 12 de Dezembro de 2008, que determinou dispensar o pessoal a partir das 13 horas 
do dia 19 de Dezembro, a fim de poderem participar na Festa Infantil e de Natal e no jantar de 
confraternização, nas condições habituais dos anos anteriores.  

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social – reapreciação de renda de casa: 
 

* Informação, datada de 12 de Dezembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 
propondo, por motivos de saúde, a reapreciação do valor da renda de casa, respeitante ao fogo, 
sito no Edifício Coosofi, letra “C”, 4.º F.te, em Peniche, de que é titular o Senhor Alberto José 
Cardoso Costa. 

- Deliberado aprovar a redução da renda de casa para 46,53 €. 
 
* Informação, datada de 11 de Dezembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 

propondo a reapreciação do valor da renda de casa, respeitante ao fogo, sito na Rua Pedro 
Cervantes Figueira, n.º 3 – 1.º Esq.º, em Peniche, de que é titular a Senhora Luísa Maria Duarte 
Almeida, na sequência de pedido efectuado pelo seu marido, o Senhor Eliseu Luís Farinha, em 
virtude da composição do seu agregado familiar ter sofrido alterações. 

- Deliberado aprovar a redução da renda de casa para 21,30 €. 
 
Habitação social – realojamento urgente de sem-abrigo: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, solicitando o 
pagamento de serviço prestado pela Pensão Aviz, em virtude de se ter verificado a necessidade 
urgente de se realojarem dois sem-abrigo. 
 - Deliberado pagar o serviço prestado pela Pensão Aviz, no valor de 492,00 €, relativo a 
situações de emergência de alojamento de dois sem-abrigo. 
 
Desafectação de parcela de terreno do domínio público: 

  
* Foi presente uma informação dos serviços da SEGAAOM, acompanhada do respectivo 

processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio público uma parcela de terreno, 
com a área de 27,31 m2, sita na Rua do Clemente, em Ferrel, para integração no domínio privado 
do Município, uma vez que no respectivo inquérito não foram apresentadas quaisquer 
reclamações. 

- Deliberado desafectar do domínio público municipal a parcela de terreno em questão, 
com a área de 27,31 m2 e remeter este assunto à Assembleia Municipal. 
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PROGRAMA FINICIA OESTE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 11 de Dezembro de 2008, apresentando uma 
proposta de Adenda ao Protocolo celebrado com a ADRO, a Garval, o BES e o IAPMEI e 
relativa ao programa referido em epígrafe. 

- Deliberado aprovar as cláusulas da adenda ao protocolo financeiro e de cooperação do 
Programa Finicia Oeste e dar poderes ao Senhor Presidente para assinar o citado documento. 
 
CANDIDATURA AO GRUPO DE ACÇÃO COSTEIRA DO OESTE: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o contrato de parceria referido em epígrafe a 
celebrar com a ADEPE, entre outros parceiros, o qual visa definir as responsabilidades 
respectivas na elaboração, execução e gestão da estratégia de desenvolvimento sustentável das 
zonas costeiras mais dependentes da pesca. 
 - Deliberado aprovar as cláusulas do contrato de parceria, relativo ao Grupo de Acção 
Costeira do Oeste e dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar o referido contrato. 
 
PROGRAMA DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS: 
 
 O Senhor Presidente informou que, no próximo dia 16, iria participar na formalização de 
uma parceria, com a Câmara de Torres Vedras, o Banco Santander Totta e uma empresa de 
instalação de painéis solares térmicos, destinado aos habitantes dos Municípios de Peniche e 
Torres Vedras. 
 Tomado conhecimento. 
 
COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL: 
 
 O Senhor Presidente informou que, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 
do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, tinha nomeado, em regime de comissão de serviço, como 
Comandante Operacional Municipal, o Dr. José António Carriço Lopez Rodrigues, a partir de 1 
de Janeiro de 2009 com a categoria de técnico superior de 2.ª classe. 
 A Câmara tomou conhecimento e ratificou o estabelecimento do regime remuneratório do 
Comandante Operacional Municipal correspondente a técnico superior de 2.ª classe. 
 
ESTUDO DE CORES: 
 

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamentos e Controlo, foi presente 
um estudo de cores a aplicar no Bairro Luís de Camões, em Peniche. 

- Deliberado concordar genericamente com a proposta e solicitar parecer sobre a mesma à 
Junta de Freguesia respectiva. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 312/08, em nome de Paulo Anastácio Conceição Rosa, para proceder à 

legalização de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 13, em Ferrel. 
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- Deliberado alienar a parcela de terreno municipal, com a área de 149,20 m2, a Paulo 
Anastácio Conceição Rosa, ao preço aprovado na reunião de Câmara de 3 de Janeiro de 2005. 

 
* Proc.º N.º 227/08, em nome de Luís Ramos Silvestre, para construção de uma 

churrasqueira e muros de vedação, na Rua do Carreirinho, n.º 3, na Bufarda. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar no domínio público municipal, com a área de 97,00 m2, conforme previsto na planta de 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
* Proc.º N.º 503/01, em nome de Habipen – Sociedade de Construção, L.da, para 

construção de edifício para habitação, na Rua do Vale do Medo, no Alto do Veríssimo, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar no domínio público municipal, com a área de 166,90 m2, conforme previsto na planta de 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
* Proc.º N.º 283/07, em nome de José Filipe dos Reis Dias Valentim, para construção de 

moradia unifamiliar e muros de vedação, sita em Pica-pau, nos Bolhos. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar no domínio público municipal, com a área de 69,00 m2, conforme o previsto na planta de 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
* Proc.º N.º 295/07, em nome de Rosa Maria Miranda Sousa, para construção de uma 

moradia familiar, na Rua dos Violas, em Peniche. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar no domínio público municipal, com a área de 26,50 m2, conforme o previsto na planta de 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
* Proc.º N.º 596/07, em nome de Maria Ivone Mil Homens Santos, para construção de 

moradia unifamiliar e muros de vedação, na Rua dos Pedrogãos, em S. Bernardino, já presente 
em reunião anterior. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar no domínio público, com a área de 129,50 m2, conforme previsto na planta de 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
* Proc.º N.º 165/08, em nome de António Júlio Marques Castro, para proceder à 

legalização de alteração/ampliação de uma moradia, na Rua D. Fernando, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar no domínio público, com a área de 168,00 m2, conforme previsto na planta de 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
* Requerimento, em nome de Maria Isabel S. Brás Costa, apresentando justificação ao 

motivo pelo qual procedeu à colocação do revestimento na fachada do prédio, sito na Avenida 25 
de Abril, n.os 106 e 108, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado, face ao parecer desfavorável vinculativo do IGESPAR, indeferir o 
requerido, devendo a requerente retirar o revestimento da fachada no prazo de 30 dias. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
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* Carta, datada de 9 de Agosto de 2008, do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, 
solicitando, ao abrigo do Regulamento Municipal sobre Urbanização e Edificação, a isenção do 
pagamento das taxas de licenciamento, respeitante ao processo de obras n.º 408/07, para 
construção de um Lar de Idosos. 

- Deliberado isentar o Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche do Pagamento das 
taxas relativas ao processo n.º 408/07, de acordo com o Regulamento Municipal sobre a 
Urbanização e Edificação. 

 
* Ofício n.º 36541, datado de 25 de Novembro de 2008, da ARHTejo, remetendo parecer 

relativamente ao projecto de instalação de apoio de praia simples, na Praia da Gambôa, em 
Peniche e apresentado pela empresa Gambôa – Desportos e Lazer, L.da. 

- Deliberado dar parecer favorável ao projecto apresentado e comunicar tal parecer à 
ARHTejo. 

Deliberado ainda envolver o DEA no sentido de estudar as possibilidades de candidatura 
a praia acessível. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quinze 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 Nicolau Nobre Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, servindo de 
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


