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ACTA N.º 38/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009: 
 
Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, 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, 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 nove horas e trinta minutos. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na reunião por motivos profissionais. 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes não participou na reunião por motivos pessoais. 
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 que o Presidente da Assembleia Municipal cessante tinha marcado a tomada de 

posse dos novos Órgãos das Autarquias Locais para o próximo dia 24 de Outubro pelas 17.00 horas. 
- Disse também que já tinha apresentado a sua intervenção de despedida na última 

reunião e que queria acrescentar que o seu endereço electrónico estaria sempre disponível para 
que os autarcas que agora iam cessar as suas funções pudessem dar contributos para uma gestão 
municipal mais eficiente, uma vez que, com a experiência adquirida ao longo do mandato, teriam 
um olhar diferente sobre os problemas do dia a dia. 

- Comunicou que o Senhor Vereador Francisco Salvador iria desempenhar funções na 
empresa municipal Óbidos Patrimonium, reiterando a continuada cooperação e a defesa de 
interesses comuns com o Município de Óbidos. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que iria desempenhar uma tarefa diferente no Município de Óbidos, uma vez que 

nos últimos oito anos tinha estado ligado à realização de eventos e que agora iria ser responsável 
pela área do turismo. 

- Como balanço dos quatro anos de mandato, disse que tinha tentado dar o seu melhor 
pelo Município de Peniche e que iria continuar a trabalhar por Peniche no próximo mandato. 
Acrescentou que iria dar a sua contribuição não só como Vereador, mas também como 
profissional da área do turismo. 

- Disse ainda que, em relação às pessoas que frequentavam os eventos em Óbidos, não 
deixaria de tentar que as mesmas passassem por Peniche, num espírito de ligação geográfica, 
cooperação institucional e de complementaridade das valências turísticas. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse que sentia muita honra em ter desempenhado a função de Vereador e de trabalhar 

para a causa pública. Acrescentou que tinha desempenhado as funções com dignidade e que tinha 
feito o melhor que lhe tinha sido possível. 

- Fez um agradecimento especial a todos os trabalhadores pela forma simpática com que 
sempre o receberam e o ajudaram a desempenhar as funções de Vereador. 
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- Desejou felicidades a todos os trabalhadores e fez votos para que continuassem a 
trabalhar para a causa pública. 

- Desejou, por último, aos elementos do Executivo, tanto para os que deixavam funções, 
como para os que continuavam, os maiores sucessos políticos e profissionais. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Disse que as despedidas já tinham sido feitas na última reunião. 
- Reiterou os votos de felicidades para os que cessavam e para os que continuavam 

funções, desejando os maiores sucessos políticos e profissionais. 
- Agradeceu, por último, o excelente contributo dado pelo Director do Departamento de 

Administração e Finanças e seus colaboradores, ao secretariar o Executivo, tarefa que reconhecia 
de grande dificuldade e que desempenhou com isenção, demonstrando capacidade de síntese e 
interpretativa, na redacção das actas, trabalho que conseguem desenvolver sem nunca ferir 
susceptibilidades ou melindrar qualquer elemento da Câmara. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia doze de Outubro 

corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, a 

Câmara deliberou ceder 60 kg de sacos. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome de António Lourenço Jorge e Rodrigo Soares 
Gomes, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a 
fim de poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, em virtude dos mesmos 
não serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados. 
 
PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS – TARIFA DE LIXO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 14 de Outubro de 2009, da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira dos SMAS, remetendo relação de documentos relativos à prescrição 
de dívidas por fornecimento de água entre 1984 e 1994, as quais incluem a tarifa de lixo, no 
valor de 901,39 €.  
 - Deliberado considerar prescritas todas as dívidas constantes da referida relação. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dez horas, 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 


