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ACTA N.º 45/2009 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009: 

 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezassete 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 

 
ETAR DE PENICHE 

 
O Senhor Presidente comunicou que tinha havido uma ruptura grave numa extensão 

considerável de conduta de águas residuais, numa zona próxima da ETAR de Peniche. 
 
O Director Delegado dos SMAS deu uma explicação pormenorizada sobre a ruptura 

verificada num troço de rede de saneamento à entrada da ETAR de Peniche, provocada por 
corrosão e disse os meios materiais e humanos envolvidos na reparação. 

 
O Senhor Vereador Luís Ganhão perguntou se não estava prevista a existência de um 

reservatório para retenção de efluentes por um dia ou dois, para se poder ocorrer a situações 
deste tipo. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador perguntou se não havia hipótese de se colocar um 
bypass a descarregar directamente para o mar, enquanto se procedia à reparação. 

 
O Director Delegado dos SMAS deu uma explicação sobre os óbices técnicos das 

sugestões dos vereadores. 
 

TARIFA DE RECOLHA DE LIXO 
 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes evidenciou a conveniência de se efectuar a 

actualização anual das tarifas de recolha de lixo, por forma a acompanhar o aumento dos custos 
directos e indirectos da prestação deste serviço. Referiu também a entrada em vigor em 1 de 
Janeiro de 2010, do regime jurídico da exploração e gestão dos sistemas municipais e 
intermunicipais, através do Decreto-Lei n.º 194/2009 e a Recomendação n.º 1/2009, da ERSAR, 
relativa a formação de tarifários de gestão de resíduos sólidos. 

Apresentou um mapa com a evolução das tarifas fixas e variáveis de recolha de lixo, 
relativas a 2008 e 2009 e a previsão para 2010. 
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Os Senhores Vereadores Francisco Salvador e Carlos Amaral Domingos, pediram 
esclarecimentos sobre os elementos constantes no mapa citado, tendo o Vereador Jorge Abrantes 
prestado os esclarecimentos solicitados. 

 
O Senhor Vice-Presidente disse que havia um aumento da recolha selectiva, salientando o 

esforço dos serviços nos últimos dois anos para a promoção dessa recolha. 
 
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que achava o tarifário demasiado penalizante para 

as pessoas e que se devia incentivar mais as boas práticas, através de uma informação mais 
consistente junto dos utilizadores. Disse também que havia muitos fogos que pagavam a tarifa 
sem fazerem lixo, como era o caso dos emigrantes e as casas de veraneio. Referiu que actual-
mente a recolha de lixo era por haver menos lixo tendo em conta a situação económica das pessoas. 

Disse por último, que a recolha de lixo representava um custo extremamente pesado para 
o Município e que por isso se deveria premiar as boas práticas. 

 
O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos disse que se preocupava com os gastos 

suportados com a recolha do lixo e que se deveria entrar no bom caminho da separação de lixo, 
com a distribuição dos ecopontos necessários para o efeito. 

Disse também que havia necessidade de investir na formação das pessoas sobre as boas 
práticas da recolha selectiva do lixo. 

 
O Senhor Presidente disse que ao longo dos anos tinha havido um esforço no 

investimento em equipamentos e que tanto a parte técnica, como a parte politica da Câmara 
estava bastante sensibilizada para as vantagens da recolha selectiva do lixo. 

 
O Senhor Vice-Presidente mencionou o valor significativo dos investimentos feitos em 

ecopontos, contentores do lixo e em diversos veículos de recolha. Referiu que o valor anual de 
transporte e deposição de RSU efectuado pela Resioeste, S.A. em 2009 estimamos na ordem dos 
750 mil euros. 

 
A Câmara, tendo em conta o tarifário de 2009, as regras da Recomendação n.º1/2009 da 

ERSAR, o estudo de evolução de consumos e os seus efeitos nos proveitos e os resultados no 
valor global da factura a pagar pelo consumidor, deliberou, por maioria, com 4 votos a favor e 3 
abstenções, aprovou o seguinte tarifário dos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, para 
vigorar em 2010:  

1.º- As referidas na alínea a) do n.º A do Edital n.º 29/84, de harmonia com os escalões de 
consumo: 

A.1 – LIXOS DOMÉSTICOS: 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,10 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ........... 0,21 € 

A.2 – COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS (não abrangidas pelo n.º B): 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,10 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida: 

1.º escalão (0 – 10 m3) ................................................................................. 0,525 € 
2.º escalão (11 – 30 m3) ............................................................................... 0,400 € 
3.º escalão (31 – 100 m3) ............................................................................. 0,375 € 
4.º escalão (superior a 100 m3 e não abrangido pelo n.º B) ......................... 0,310 € 

A.3 – USOS PÚBLICOS (incluindo serviços do Estado): 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,10 € 
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b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ......... 0,375 € 
A.4 – OUTROS CONSUMOS: 

a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,10 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida: 

Consumos de utilidade pública ...................................................................... 0,21 € 
2.º- As referidas no n.º B do Edital n.º 29/84: 

B – LIXOS NÃO DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

(ou de consumo mensal superior a 500 m3): 
- Por cada contentor (de 800 a 1100 litros) ..................................................... 635,85 € 

 
A Câmara deliberou ainda considerar isentos do pagamento das tarifas fixa e variável as 

autarquias locais com sede na área do Município de Peniche e da tarifa fixa os consumidores de 
uso doméstico que, por virtude da sua situação económica, beneficiem do tarifário reduzido do 
serviço de águas e saneamento. 

 
TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS AUXILIARES: 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que a explicação sobre a proposta de tarifário 

praticamente já tinha sido feita na anterior reunião e acrescentou que não tinha recebido qualquer 
contributo dos Vereadores sobre este assunto. 

 
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que estava mais de acordo com o tarifário da água. 
Acrescentou que teria de haver um grande investimento no sector das águas, sob pena das 

Águas do Oeste ficar a tomar conta da ETAR de Peniche e de fornecimento de água em baixa. 
Disse ainda que a ETAR de Atouguia da Baleia tinha sido o primeiro passo e que era 

preciso elaborar um estudo para utilização de água das ETAR e que seria necessário cuidar do 
reservatório de água, sob pena dos SMAS não poder vir a honrar os seus compromissos. 

 
O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos disse que estava perante um SMAS com 

capacidade financeira em perfeito declínio e a perder a sua capacidade de investimento. Referiu 
que a almofada dos serviços tinha vindo a diminuir e parecia que ia ficar completamente vazia. 
Salientou que a situação era preocupante e que se iria verificar uma nova actuação dos serviços, 
a de terem de recorrer a fontes de financiamento para investir. 

Disse por último que o Conselho de Administração dos SMAS teria de ter uma grande 
capacidade de gestão, tarefa que não se afigurava fácil. 

 
O Senhor Presidente disse que, nas reuniões já efectuadas do Conselho de Administração 

dos SMAS, todas as decisões foram sempre bem fundamentadas e esclarecidas pelo Senhor 
Vereador Jorge Abrantes. 

 
Referiu que a evolução dos SMAS tinha sido fruto da produção legislativa do Governo e 

não da actuação do anterior Conselho de Administração. Salientou que toda a informação tinha 
sempre sido disponibilizada e que iria continuar a ser disponibilizada. 

Disse ainda que a Câmara não tinha deitado a toalha ao chão e que se iria fazer todos os 
esforços para salvaguardar um património imaterial que era os SMAS, referindo-se à afirmação 
do Senhor Vereador Luís Ganhão sobre a possibilidade de absorção da actividade dos SMAS por 
parte das Águas do Oeste. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.12.2009 * Livro 100 * Fl.421 

Afirmou que, através da contratualização de financiamentos para as obras municipais 
com o Programa + Centro, iriam ficar disponibilizadas verbas próprias da Câmara que poderiam 
ser aplicadas em investimentos dos SMAS. 

 
O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos relevou a qualidade da apresentação dos 

documentos, que revelava um trabalho exaustivo dos técnicos dos SMAS e Vereador Jorge 
Abrantes. 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que compreendia as palavras do Presidente 

da Câmara, para salvaguardar a imagem dos SMAS, mas via alguma incoerência nessas palavras. 
Esclareceu que os SMAS estavam naquela situação, porque tinha havido uma descapitalização 
por parte da Câmara em cerca de um milhão de euros, verba que se fosse paga daria um maior 
desafogo financeiro aos SMAS. Acrescentou que os referidos Serviços não existiam para dar 
lucro mas para auto financiar o seu investimento. 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que a prática da Câmara em relação aos SMAS 

já vinha de há décadas e que só há dois anos é que tinha havido, um pagamento de 200.000 
euros. 

 
O Director Delegado dos SMAS deu uma explicação pormenorizada sobre os 

pagamentos da Câmara aos SMAS, ao longo de diversos mandatos. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse que havia um conjunto de orientações políticas dos 

sucessivos Governos que estavam a asfixiar financeiramente os SMAS de Peniche. 
Referiu também os pagamentos efectuados às Águas do Oeste, evidenciando o aumento 

de custos registado nos últimos anos, passámos de 144.500,00 € em 2006 para 1.215.789,00 € 
em 2010. 

Deixou uma palavra de apreço a todos os colegas autarcas que passaram pelo Conselho 
de Administração dos SMAS nos anteriores mandatos, assim como ao seu Director Delegado. 

Disse, por último, que a proposta de tarifário lhe parecia equilibrada e que respondia à 
maioria das questões colocadas pelos Vereadores. 

 
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que, ao referir-se à possibilidade das águas e 

saneamento puderem ser absorvidas pelas Águas do Oeste, era para manifestar a sua 
preocupação de que ou os SMAS mantinham a sua robustez financeira e faziam investimentos ou 
poderiam correr o risco de serem absorvidas. 

 
Posto à votação o tarifário da venda de água, drenagem de águas residuais e de prestação 

de serviços para 2010, bem como o respectivo fundamento a que se refere o n.º 8 do artigo 11.º 
do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, e da Recomendação n.º 1/2009, do 
ERAR/ERSAR, foi aprovado por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções. 

 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2010 DOS 
SMAS  

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes e o Director Delegado dos SMAS disseram que a 

apresentação dos documentos previsionais já tinha sido feita na última reunião e 
disponibilizaram-se para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que se mostrassem 
necessários. 
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O Senhor Vereador Francisco Salvador perguntou se estavam reflectidas no Orçamento 
as dívidas que transitavam dos anos anteriores. 

 
O Director delegado dos SMAS esclareceu que nestas peças previsionais não eram 

reflectidas as dívidas aos SMAS.   
 
O Senhor Vice-Presidente perguntou ao Senhor Director Delegado dos SMAS se o 

conteúdo dos documentos previsionais se mantinha igual há anos, tendo o Senhor Director 
Delegado confirmado que sim, ao que o Senhor Vice-Presidente disse não compreender esta 
mudança de posição do Vereador Francisco Salvador. 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que nos anos anteriores sabia o valor da 

divida da Câmara aos SMAS, por pertencer ao seu Conselho de Administração, o que não 
acontecia agora. 

 
Postas a votação, foram as Grandes Opções do Plano dos SMAS para 2010 aprovadas por 

maioria, com 4 votos contra e 3 abstenções. 
 
Posto à votação o Orçamento dos SMAS para 2010, foi o mesmo aprovado por maioria, 

com 4 votos a favor e 3 abstenções. 
 
Posto à votação, foi o Mapa de pessoal dos SMAS para 2010, aprovado por maioria, com 

4 votos a favor e 3 abstenções. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo dezoito horas e quarenta e cinco 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, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


