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ACTA N.º 28/2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011:

Aos treze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze, 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-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e vinte minutos.
A reunião foi interrompida no período compreendido entre as onze horas e cinquenta

minutos e as catorze horas e trinta minutos.
O senhor Vereador Francisco Salvador só participou na reunião até às quinze horas e

trinta minutos.

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:

- Rosinda Agostini, que disse que ainda não recebeu resposta a um requerimento que
apresentou à Câmara, em 6 de Janeiro de 2010, para que fosse reduzido o valor da renda que
paga ao Município pela exploração da Cafetaria do Parque, uma fez que o Parque Urbano não
tem sanitários públicos e os utentes do mesmo utilizam os sanitários do estabelecimento, o que
aumenta os custos com o consumo de água e limpeza. Solicitou, ainda, esclarecimentos sobre o
processo de colocação de um toldo no estabelecimento supramencionado. Sobre a redução do
valor da renda, o senhor Presidente da Câmara solicitou à directora do DAF que prepare o
processo para ser apreciado em reunião de Câmara. Quanto à colocação do toldo, o senhor
Presidente da Câmara informou que a Câmara, em reunião de 15 de Novembro de 2011,
deliberou indeferir o pedido por não concordar com a solução estética apresentada, pelo que, se
mantém o interesse na pretensão, deverá apresentar outra solução.

- Maria José Vidinha, que manifestou o seu descontentamento por não ter sido instalada
iluminação de Natal no largo fronteiro à igreja de São Pedro, em Peniche. O senhor Presidente
da Câmara informou que, no corrente ano, a iluminação de Natal foi instalada nos mesmos locais
em que havia sido instalada nos anos anteriores, pelo que o investimento foi reduzido com a
redução do número de horas em que iluminação estará ligada.

- Carlos Mota, que informou que o seu carro foi atingido por uma pedra que caiu do muro
que suporta o Meio-Baluarte da Misericórdia, junto à Rua 13 de Infantaria, e referiu a
necessidade de se proceder a uma intervenção de recuperação da muralha. O senhor Presidente
da Câmara informou que as intervenções na muralha são da responsabilidade do IGESPAR e irá
mandar verificar as condições de segurança do muro de onde se deslocou a pedra, não obstante o
mesmo ser propriedade do Estado Português e não do Município de Peniche.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
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Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,

conforme se indica:
- No dia 2 de Dezembro, foi contactado por uma empresa que pretende organizar o

campeonato mundial de stand up paddle em Peniche.
- No dia 2 de Dezembro, foi contactado pela Revista Suf Portugal que pretende publicar

uma edição sobre a relação de Peniche com o mar, particularmente com o surf. O senhor
Presidente da Câmara manifestou a sua satisfação por o Município ser procurado para estas
iniciativas, porque considera que é um reconhecimento do trabalho que tem sido feito.

- No dia 6 de Dezembro, participou na conferência As cidades que concorrem pela
competitividade, organizada pela consultora Ernst & Young e pelo Jornal de Negócios.

- No dia 6 de Dezembro, participou numa conferência sobre inovação e crescimento, a
convite da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação.

- No dia 6 de Dezembro, participou numa reunião na Experimenta Design.
- No dia 7 de Dezembro, participou numa reunião na CCDR do Centro sobre o fundo

Jessica. Especificou que se trata de um fundo que está vocacionado para a reabilitação urbana.
- No dia 7 de Dezembro, participou no programa Contas à vida, do canal televisivo

TVI24.
- No dia 7 de Dezembro, participou nas comemorações do aniversário do Atlético Clube

de Geraldes.
- No dia 9 de Dezembro, participou à cerimónia de entrega de prémios Suf Total, por

ocasião da comemoração do seu 10.º aniversário. Informou que lhe foi entregue um prémio por
ter sido o político que mais se destacou no apoio ao surf, o que, em sua opinião, é um sinal do
seu posicionamento e do trabalho conjunto que tem sido desenvolvido neste domínio.

- No dia 10 de Dezembro, participou na apresentação do livro da senhora D. Maria
Carvalhosa, Retractos sem pose, que decorreu na capela de Santa Bárbara, na Fortaleza de
Peniche.

- No dia 10 de Dezembro, participou na festa de Natal da Casa do Benfica de Peniche. O
senhor Presidente da Câmara manifestou a sua satisfação pelo trabalho de intervenção social
desenvolvido por esta colectividade.

- No dia 12 de Dezembro, esteve na CCDR Lisboa e Vale do Tejo onde foi feita a
apresentação do primeiro relatório de monitorização do Plano Regional de Ordenamento do
Território do Oeste e Vale do Tejo.

- No dia 12 de Dezembro, foi entregue à senhora Presidente da CCDRLVT o pedido de
desafectação da REN dos terrenos onde será instalada a unidade autónoma de re-gaseificação gás
natural liquefeito.

- No dia 12 de Dezembro, esteve no colégio Pedro Arrupe, que é gerido pelos Sacerdotes
Jesuítas e que elegeu o Mar como tema transversal a todo o processo educativo, e pretende
desenvolver um projecto denominado Peniche, Mar Pedagógico, vocacionado para
sensibilização das questões do mar e proporcionar visitas de estudo a Peniche.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 6 a 12 de

Dezembro corrente:
Reuniões:
- Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche, realizada no dia 9 de Dezembro.
- Com o professor Emanuel Bandeira, docente da EB 1 n.º 5 de Peniche (Central), e a

Junta de Freguesia de Conceição, sobre o eventual apoio do Município à publicação do livro/CD
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As Brincadeiras do Túli. O senhor Vice-Presidente informou que a obra foi premiada pela
Direcção-Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular, no âmbito da iniciativa Conta-nos
uma história!, no passado dia 21 de Junho, no auditório da EBI/JI Vasco da Gama, em Lisboa.

- Com as seis juntas de freguesia do Concelho e com os representantes do PS e do PSD,
ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, no âmbito do processo de elaboração dos
documentos previsionais para 2012.

Outras actividades e eventos:
- Na iniciativa Fado em Oração, organizada pela Junta de Freguesia de São Pedro, que

decorreu na igreja de São Pedro.
- Em iniciativa integrada no programa comemorativo do 60.º aniversário do Atlético

Clube de Geraldes. Deixou uma palavra de felicitação para o trabalho desenvolvido pelos seus
dirigentes.

- Na apresentação do livro Retractos sem pose, da senhora D. Maria Carvalhosa, que
decorreu na capela de Santa Bárbara, na Fortaleza de Peniche.

- No convívio de Natal da Casa do Benfica de Peniche.
- No convívio de Natal promovido pelo Grupo Desportivo de Peniche.
- Na actuação do Coro de Geraldes, na igreja de São Sebastião de Serra d'El-Rei, uma

iniciativa incluída na programação do Natal Penicheiro 2011.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou, ainda, de que foi concluída, pelo

Departamento de Obras Municipais, a pintura para ordenamento do parque de estacionamento
situado junto ao Palácio da Justiça e de que foi executada a pintura da passadeira, na Rua do
Farol, em Peniche.

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que assistiu ao concerto da Banda da Força Aérea, em Atouguia da

Baleia, referindo que se tratou de uma boa iniciativa a que valeu a pena assistir.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Regozijou-se pela marcação da passadeira na Rua do Farol, em Peniche.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Considerando que a vigência do protocolo celebrado com o Ministério da Justiça para a

utilização da capela do antigo convento de São Bernardino está a terminar, perguntou que
diligências têm sido feitas para garantir o usufruto da capela pela população local. O senhor
Presidente da Câmara disse que irá solicitar uma reunião com o senhor Fernando Santo,
Secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Justiça.

- Perguntou qual o ponto de situação do projecto previsto para a ADTE a sul de São
Bernardino. O senhor Presidente da Câmara informou que o promotor do projecto deixou de
estar contactável.

- Perguntou se já está prevista uma data para a inauguração do Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara informou que já foi feita a recepção
provisória da obra e que, em breve, haverá uma reunião entre o Município, a Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia e a Paróquia de São Leonardo para determinar a data de abertura ao
público do CIAB.

- Perguntou o ponto de situação de ocupação de uma serventia sita junto à Avenida do
Mar, em Casais do Baleal, e da fiscalização à remoção de terras que está a ser feito num lote de
terreno, sito na mesma artéria. O senhor Presidente da Câmara informou do andamento dos dois
processos.

- Disse que o Jornal Municipal esteve dois anos sem ser publicado e defendeu que o
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Município deve manter a sua publicação, uma vez que faz falta para a divulgação das actividades
do Município. Referiu que lhe parece contraditório que a primeira página do jornal refira a crise
e os cortes nas transferências do Estado para o Município, quando o mesmo está todo impresso a
cores. Disse, ainda, que, quando estava na oposição, a CDU reclamava que a oposição também
deveria de ser contemplada no Jornal Municipal e que estranha que a posição desta força política
tenha mudado, uma vez que os actuais partidos da oposição não foram convidados para intervir
no jornal. O senhor Presidente da Câmara disse que as condições financeiras propostas pela
gráfica eram muito aceitáveis e que houve uma redução significativa de custos, relativamente a
publicações anteriores. Sobre a participação da oposição no jornal, disse que será posteriormente
prestada uma informação. O senhor Vice-Presidente disse que a Câmara tem o direito de
informar os munícipes e que o único problema é o Jornal Municipal não ser publicado com mais
frequência. Salientou que não existem gastos com assessor de imprensa nem com a distribuição
do jornal e que houve uma redução significativa de custos, relativamente a edições anteriores.

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de reposição da legalidade na zona da

Água Doce, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara informou a alteração de
Governo e das equipas ministeriais impeliram a que o processo tenha estado parado, estando
previsto que seja retomado nos próximos meses.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

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. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia 15
de Novembro de 2011, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido
previamente distribuído pelos membros da câmara.

HABITAÇÃO SOCIAL:

* A Câmara, na sequência das informações e propostas apresentadas pelo Serviço de
Acção Social, Solidariedade e Habitação, deliberou:

- Fixar a renda a pagar pelo senhor António Manuel Nunes Martins, pelo arrendamento do
fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 21-A, em Peniche, em 31,52 euros mensais, devendo ser
celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.

- Fixar a renda a pagar pelo senhor António Manuel de Sousa Rafael, pelo arrendamento
do fogo sito no Bairro do Vale Verde – Rua Luís de Camões, n.º 18 – 2.º Esq., em 29,33 euros
mensais, por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar, devendo ser celebrado
contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:

* Foi presente e apreciada uma carta, datada de 28 de Novembro de 2011, de Susana
Isabel Meneses dos Santos, solicitando a sua admissão ao concurso para atribuição de bolsas de
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estudo, não obstante não ter entregado a sua candidatura dentro do prazo pré-estabelecido.
- Deliberado informar a requerente de que não poderão ser admitidas candidaturas fora do

prazo, por uma questão de equidade. (A17813/2011)

A câmara tomou ainda conhecimento do seguinte expediente:

* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Novembro de 2011.

* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de
prestação de serviços ao serviço em Novembro de 2011.

* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro
a Novembro de 2011.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

* Foi presente, para efeitos de ratificação, o protocolo celebrado com a empresa Rip Surf
- Artigos de Desporto Unipessoal, L.da, em 17 de Setembro de 2011, que teve por objecto
estabelecer a cooperação entre o Município de Peniche e a Rip Surf na organização da edição de
2011 do Rip Curl Pro Portugal, que se realizou em Peniche, entre 15 e 24 de Outubro.

- Deliberado ratificar o texto do protocolo celebrado. (M-Doc1)

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:

1) Cem metros de lancil de cimento 12 e seis metros de lancil de betão tipo rampa, à
Freguesia de Serra d'El-Rei, para aplicar na Avenida da República, no valor estimado de 345,92
euros. (S/R)

2) Um subsídio, no valor de 150,00 euros, à Associação de Educação Física, Cultural e
Recreativa Penichense, para apoio à realização da I Mostra de Artesanato de Peniche.
(A17947/2011)

3) Disponibilizar à Associação Juvenil de Peniche o material de carpintaria necessário
para a construção de uma cerca de madeira na Casa Municipal da Juventude, no valor estimado
de 80,00 euros. (S/R)

4) Assumir o pagamento do valor de 55,35 euros, dispendido com a execução de cartazes
para divulgação da iniciativa Recolha de Medula Óssea, organizada pela Casa do Benfica de
Peniche. (S/R)

5) Um subsídio, no valor de 5000,00 euros, à Press Fórum – Comunicação Social, S.A.,
na sequência das verbas transferidas para o município, no âmbito dos apoios às iniciativas
desenvolvidas na Semana Tanto Mar.

6) Um subsídio, no valor de 43 250,00 euros, à Rip Surf - Artigos de Desporto
Unipessoal, L.da, na sequência das verbas transferidas para o município, no âmbito dos apoios às
iniciativas desenvolvidas na Semana Tanto Mar.

Transportes Escolares:



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.12.2011 * Livro 102 * Fl.308

* Foi presente um requerimento, em nome de Soraia Alexandra de Jesus Pinto, residente
no Casal da Estalagem, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de
transportes públicos, a fim de poder frequentar a EB 2.3 D. Luís de Ataíde, em Peniche, e não
beneficiar do programa Passe 4-18.

- Deliberado deferir. (DEA2386/2011)

ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:

Doação de Terrenos:

* Foi presente uma declaração, apresentada por Patrícia Santos Pereira e Leandro do
Nascimento Roque, para doação de uma parcela de terreno, com a área de 542,10 m2, a
desanexar dos prédios urbanos descritos na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob os
n.os 784 e 803, da freguesia de Ferrel, e inscritos na matriz predial urbana da mesma freguesia
sob os artigos 1703 e 2163, respectivamente, para ser integrada no domínio público,
nomeadamente para arruamentos, passeios e execução das infra-estruturas exteriores, no âmbito
do processo de obras n.º 325/09.

- Deliberado aceitar a doação, conforme proposto.

TARIFA DE RECOLHA DE LIXO

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com três abstenções, dos senhores Vereadores
do PSD e do PS, e quatro votos a favor, dos membros da CDU, ao abrigo do disposto na alínea j)
do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o seguinte tarifário dos serviços de
gestão de resíduos sólidos urbanos, para vigorar em 2012:

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 ............................................................. 2,1800 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ........ 0,2180 €

A.2 – COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS (não abrangidas pelo n.º B):
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................. 2,6500 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida:

1.º escalão (0 – 10 m3) ............................................................................... 0,3850 €
2.º escalão (11 – 30 m3) ............................................................................. 0,3850 €
3.º escalão (31 – 100 m3) ........................................................................... 0,3850 €
4.º escalão (superior a 100 m3 e não abrangido pelo n.º B) ....................... 0,4350 €

A.3 – USOS PÚBLICOS (incluindo serviços do Estado):
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................. 2,6500 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ........ 0,3850 €

A.4 – OUTROS CONSUMOS:
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ............................................................. 2,6500 €
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida:

Consumos de utilidade pública .................................................................. 0,2180 €
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) ................................................. 665,0000 €
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3.º- Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) – Receita do Estado:
USOS DOMÉSTICOS E NÃO DOMÉSTICOS:

- Por m3 de água consumida ............................................................................ 0,0375 €

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. (M-Doc.2)

TARIFÁRIO DA VENDA DE ÁGUA, DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 2012:

A Câmara deliberou, por maioria, com três abstenções, dos senhores Vereadores do PSD
e do PS, e quatro votos a favor, dos membros da CDU, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar o seguinte tarifário de venda de
água, drenagem de águas residuais e de prestação de serviços para o ano de 2011.

ÁGUA (por m3 e por cada 30 dias):
USOS DOMÉSTICOS

1.º escalão – de 0 a 5 m3 ................................................................................. 0,6000 €
2.º escalão – de 6 a 10 m3 ............................................................................... 1,1600 €
3.º escalão – de 11 a 15 m3 ............................................................................. 1,2600 €
4.º escalão – de 16 a 25 m3 ............................................................................. 1,6000 €
5.º escalão – de 26 m3 em diante .................................................................... 2,7000 €

USOS DOMÉSTICOS – TARIFA REDUZIDA
1.º escalão – de 0 a 15 m3 ............................................................................... 0,6000 €
2.º escalão – de 16 a 25 m3 ............................................................................. 1,6000 €
3.º escalão – de 26 m3 em diante .................................................................... 2,7000 €

USOS NÃO DOMÉSTICOS
1 – COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

1.º escalão – de 0 a 10 m3 ............................................................................... 1,1900 €
2.º escalão – de 11 a 30 m3 ............................................................................. 1,3000 €
3.º escalão – de 31 a 100 m3 ........................................................................... 1,6000 €
4.º escalão – de 101 a 5000 m3 ....................................................................... 1,6000 €
5.º escalão – de 5001 m3 em diante ................................................................ 1,5500 €

2 – PÚBLICOS
Escalão único .................................................................................................. 1,6000 €

3 – UTILIDADE PÚBLICA E CONSUMOS DO MUNICÍPIO
Escalão único .................................................................................................. 0,6000 €

4 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E FORNECIMENTOS AVULSO
Escalão único .................................................................................................. 2,7500 €

5 – OUTROS USOS
Escalão único .................................................................................................. 2,7000 €

ÁGUA (tarifa fixa por cada 30 dias, em função do calibre do contador):
USOS DOMÉSTICOS

01 – Até 25 mm .............................................................................................. 4,5000 €
02 – Superior a 25 mm ............................. Aplicação da tarifa de usos não domésticos

USOS DOMÉSTICOS – TARIFA REDUZIDA .................................................................... Isento
USOS NÃO DOMÉSTICOS

01 – Até 20 mm .............................................................................................. 4,7000 €
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02 – Superior a 20 mm e até 30 mm ............................................................. 12,3000 €
03 – Superior a 30 mm e até 50 mm ............................................................. 32,9000 €
04 – Superior a 50 mm e até 100 mm ........................................................... 78,4000 €
05 – Superior a 100 mm e até 300 mm ......................................................... 78,4000 €

ENCARGO COM A TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS
Variável (por m3 de água consumida) ............................................................ 0,0213 €

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS:
USOS DOMÉSTICOS

Fixa (por cada 30 dias) ................................................................................... 2,0500 €
Variável (aplicada a 90% da água consumida)

1.º escalão – de 0 a 5 m3 ............................................................................. 0,5800 €
2.º escalão – de 6 a 10 m3 ........................................................................... 0,7900 €
3.º escalão – de 11 a 15 m3 ......................................................................... 0,9500 €
4.º escalão – de 16 a 25 m3 ......................................................................... 1,1000 €
5.º escalão – de 26 m3 em diante ................................................................ 1,4200 €

USOS DOMÉSTICOS – TARIFA REDUZIDA
Fixa (por cada 30 dias) ....................................................................................... Isento
Variável (aplicada a 90% da água consumida)

1.º escalão – de 0 a 15 m3 ........................................................................... 0,5800 €
2.º escalão – de 16 a 25 m3 ......................................................................... 1,1000 €
3.º escalão – de 26 m3 em diante ................................................................ 1,4200 €

USOS NÃO DOMÉSTICOS
Fixa (por cada 30 dias) ................................................................................... 2,1500 €
Variável (aplicada a 90% da água consumida)

1 – COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
1.º escalão – de 0 a 10 m3 ...................................................................... 0,5800 €
2.º escalão – de 11 a 30 m3 .................................................................... 0,8000 €
3.º escalão – de 31 a 100 m3 .................................................................. 0,9600 €
4.º escalão – de 101 a 5000 m3 .............................................................. 1,3800 €
5.º escalão – de 5001 m3 em diante ....................................................... 0,9600 €

2 – PÚBLICOS
Escalão único ........................................................................................ 0,9600 €

3 – UTILIDADE PÚBLICA E CONSUMOS DO MUNICÍPIO
Escalão único ........................................................................................ 0,4500 €

4 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E FORNECIMENTOS AVULSO
Escalão único ............................................................................................ Isento

5 – OUTROS USOS
Escalão único ........................................................................................ 1,4200 €

ENCARGO COM A TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS
Variável (por m3 de água drenada – corresponde a 90% da água consumida) 0,0390 €

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
SERVIÇOS DIVERSOS

Restabelecimento após interrupção imposta ....................................................... 7,50 €
Verificação extraordinária de contador ............................................................ 40,00 €
Limpeza de fossas de instalações domésticas ou do Município

Deslocação ...................................................................................................... 18,85
Por hora ou fracção de 1/2 hora ...................................................................... 18,85

Limpeza de fossas de instalações não domésticas
Deslocação ................................................................................................... 18,85 €
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Por hora ou fracção de 1/2 hora ................................................................... 36,65 €
Desentupimentos de instalações domésticas ou do Município

Deslocação ................................................................................................... 18,85 €
Por hora ou fracção de 1/2 hora ................................................................... 18,85 €

Desentupimentos de instalações não domésticas
Deslocação ................................................................................................... 36,65 €
Por hora ou fracção de 1/2 hora ................................................................... 64,35 €

Ensaios de canalizações interiores .................................................................... 31,40 €
RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

ÁGUA
Ramais de ligação de 3/4”

Até 5 metros ............................................................................................... 156,67 €
Por acréscimo de cada metro ou fracção, até 20 metros .............................. 12,80 €

Ramais de ligação de 1”
Até 5 metros ............................................................................................... 162,82 €
Por acréscimo de cada metro ou fracção, até 20 metros .............................. 14,59 €

Ramais de ligação de 11/2”
Até 5 metros ............................................................................................... 169,47 €
Por acréscimo de cada metro ou fracção, até 20 metros .............................. 18,94 €

SANEAMENTO
Ramais de ligação de 125 mm doméstico e pluvial

Até 6 metros ............................................................................................... 160,26 €
Por acréscimo de cada metro ou fracção, até 20 metros .............................. 27,90 €

Execução simultânea de ramal doméstico e pluvial
Até 6 metros ............................................................................................... 242,18 €
Por acréscimo de cada metro ou fracção, até 20 metros .............................. 37,89 €

Aos ramais de água e saneamento superiores a 20 metros serão aplicados até aos 20
metros os valores do tarifário e o excedente por orçamento.

A Câmara deliberou ainda:
- Aprovar a fundamentação a que se refere o n.º 8, do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º

194/2009, de 20 de Agosto, documento que fica anexo à presente minuta.
- Que as tarifas reduzidas serão aplicadas a consumidores domésticos, reformados ou

pensionistas, cujo agregado familiar possua rendimento bruto englobável para efeitos de IRS,
igual ou inferior a uma vez o valor da retribuição mensal mínima garantida (salário mínimo
nacional).

- Que aos consumos de água anormais, causados por roturas na canalização, da
responsabilidade dos consumidores, devidamente confirmadas pelos Serviços e em que se
verifique não ter havido negligência por parte do consumidor, será aplicado o seguinte:

Usos domésticos tarifário normal:
1.º - Aplicação do tarifário normal, até ao consumo médio verificado nos últimos doze

meses;
2.º - Aplicação do valor correspondente ao 2.º escalão para o consumo excedente, não

havendo lugar relativamente a esse mesmo consumo à cobrança da tarifa de drenagem de águas
residuais (variável).

Usos domésticos tarifário reduzido:
1.º - Aplicação do tarifário reduzido, até ao consumo médio verificado nos últimos

doze meses;
2.º - Aplicação do valor correspondente ao 2.º escalão do tarifário normal doméstico

para o consumo excedente, não havendo lugar relativamente a esse mesmo consumo à cobrança
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da tarifa de drenagem de águas residuais (variável).
Usos não domésticos (comerciais e industriais):

1.º - Aplicação do tarifário normal, até ao consumo médio verificado nos últimos doze
meses;

2.º - Aplicação do valor correspondente ao 2.º escalão dos usos comerciais para o
consumo excedente, não havendo lugar, relativamente a esse mesmo consumo, à cobrança da
tarifa de drenagem de águas residuais (variável).

Relativamente aos consumos de utilidade pública, públicos, consumos do Município e
ligações provisórias, a decisão será analisada caso a caso, tendo em conta o escalão único e as
circunstâncias e período da rotura.

- Que aos consumos para limpeza das partes comuns dos prédios, aos consumos para
regas de instalações do Município e de loteamentos, será aplicado o tarifário de usos domésticos,
com isenção das tarifas de saneamento.

- Fixar em 20 dias o período de pagamento das importâncias devidas pelo fornecimento
de água a contar da data de emissão da respectiva factura, sendo que nos 60 dias subsequentes a
estes, as facturas poderão ainda ser pagas acrescidas dos juros de mora, à taxa e demais
condições legais em vigor. Findo este último prazo, as dívidas entrarão em execução fiscal, para
efeitos de cobrança coerciva, com todos os encargos legais respectivos. (M-Doc.3)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL DOS SMAS
PARA 2012:

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com três abstenções, dos senhores Vereadores
do PSD e do PS, e quatro votos a favor, dos membros da CDU, as Grandes Opções do Plano, o
Orçamento e o Mapa de Pessoal dos SMAS para 2012.

Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Deliberado, também, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a realização de
despesas com a aquisição de bens e serviços, em 2012, que dêem lugar a encargo orçamental em
mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, quando excedam
99 759,58 euros, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro
de actas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas,
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de Novembro de 1963, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de Agosto.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2012:

Submetidos a votação as Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para 2012,
foram ambos os documentos aprovados, por maioria, com dois votos contra, dos senhores
Vereadores do PSD, uma abstenção, do senhor Vereador do PS, e quatro votos a favor, dos
membros da CDU.

Submetido o Mapa de Pessoal do Município para 2012 a votação, foi o mesmo aprovado,
por maioria, com três abstenções, dos senhores Vereadores do PSD e do PS, e quatro votos a
favor, dos membros da CDU.

Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Deliberado, também, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a realização de



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.12.2011 * Livro 102 * Fl.313

despesas com a aquisição de bens e serviços, em 2012, que dêem lugar a encargo orçamental em
mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, quando excedam
99 759,58 euros, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto:

«DECLARAÇÃO DE VOTO
Os vereadores do Partido Social Democrata votaram contra a proposta apresentada dos

Documentos Previsionais e Grandes Opções do Plano para o Ano de 2012 por entenderem que,
embora o conjunto dos documentos esteja bem elaborado na maioria dos seus itens, reflecte um
mau e irrealista Plano de Actividades e Orçamento.

Tratou-se de uma proposta de gestão em que, mais uma vez, se traduzirá por uma
execução orçamental certamente muito baixa tanto na receita como na despesa, um aumento nas
dívidas a fornecedores (somente minorada por medidas extraordinárias e obrigatórias), e uma
quase total ausência de medidas inovadoras de contenção de despesa que permitam acalentar
perspectivas de futuro.

Por outro lado, o documento das Grandes Opções do Plano não é totalmente coerente
com o Orçamento da Despesa e da Receita contendo várias alusões a obras já executadas (como
é o caso do Centro Coordenador de Transportes), outras que há muito já deveriam estar
concluídas (como é exemplo o CAR Surf) e omisso no que diz respeito a obras que, estando
previstas em orçamento, não constam das opções transcritas (como a Casa Mortuária de Peniche
e o Plano da 2.ª fase da Limpeza do Fosso das Muralhas).

Para além disso, lamentamos o curtíssimo espaço de tempo dado aos vereadores sem
funções executivas para análise dos documentos o que não permitiu uma sua análise mais
cuidada.

Peniche, 13 de Dezembro de 2011.
Os Vereadores do Partido Social Democrata.» [sic]

«DECLARAÇÃO DE VOTO
O vereador do Partido Socialista absteve-se na votação dos documentos previsionais para

o ano de 2012, pelos seguintes motivos:
1.º – Os anos de 2010 e 2011, à semelhança dos anos anteriores, que os documentos

previsionais contêm subjectividade e irrealismo nas opções e prioridades definidas;
2.º – Reconhece-se o momento difícil que, financeiramente, as autarquias, à semelhança

do País, atravessam, sendo difícil executar todas as necessidades que as populações anseiam e
exigem do poder local.

O momento impõe sacrifícios a todos, aos cidadãos, como o poder central tem anunciado
e com uma dose muito forte, às autarquias, neste caso do Município de Peniche, na contenção e
na redução de custos de origem corrente.

Por isso, valorizo na minha análise a existência nas GOP de Medidas de Contenção e
Redução de Despesas, que, mais que a sua existência, é fundamental cumprir e realizar. Assim,
constituirá matéria que importa ir escrutinando ao longo do ano de 2012;

3.º – À semelhança das críticas efectuadas pela CDU quando não tinha a responsabilidade
na gestão na Câmara, verificamos que tem efectivamente apresentado documentos empolados
nas receitas e aumentado consideravelmente as despesas correntes, tirando realismo aos
documentos apresentados, sem realismo e sem rigor orçamental, tantas vezes exigida enquanto
oposição;

4.º – Registo o facto do Orçamento para 2012, apontar para uma redução na Despesa de



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 13.12.2011 * Livro 102 * Fl.314

832 290,00 €. Contudo, desta verba, cerca de 607 000,00 € diz respeito a redução em Despesas
de Pessoal, redução esta que inclui a verba respeitante ao subsídio de férias e de Natal, medida
que foi imposta pelo Orçamento do Estado.

Ainda no âmbito da Despesa, considero que se impunha ir mais longe na redução na
rubrica Aquisição de Bens e Serviços, onde se aponta para uma redução de 103 160,00 €
montante que constitui cerca 1,2% relativamente ao orçamentado em 2011. É um objectivo
pouco ambicioso face às exigências para 2012, que impunha um esforço mais substancial.

5.º – É verdade que a CDU dispõe das condições necessárias por si só para a aprovação
dos documentos em sede da Câmara Municipal. Tem a responsabilidade democrática, obtida em
eleições, para definir as prioridades de gestão que pretende efectuar para o Concelho. Não sendo
o nosso “rumo”, consideramos que será em próximas eleições chamada a responder
politicamente pelas soluções que tem apresentado e pelo caminho que até agora tem percorrido e
do qual discordamos.

Peniche, 13 de Dezembro de 2011
O Vereador do Partido Socialista
Carlos Jorge Gonçalves do Amaral Domingos» [sic]

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro
de actas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas,
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de Novembro de 1963, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de Agosto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DE 2012:

A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções, dos senhores Vereadores do
PSD, e cinco votos a favor dos membros da CDU e do PS, solicitar à Assembleia Municipal
autorização para contratar dois empréstimos de curto prazo, no ano de 2012, cujos valores serão
determinados em função das necessidades de tesouraria, a amortizar no próprio ano de 2012, nos
termos das alíneas b) e d) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em
articulação com o estabelecido no n.º 7 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.

2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS:

A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 2 ao Orçamento da Despesa, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 50 000,00 euros em reforços de despesas de capital.

A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 2 ao Orçamento da Receita, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 50 000,00 euros em reforços de receitas de capital.

A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o
ano em curso, a qual regista o valor de 50 000,00 euros em reforços.

Deliberado, ainda, remeter os documentos aprovados à Assembleia Municipal, para
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro
de actas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas,
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de Novembro de 1963, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de Agosto.

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vereador Francisco Salvador não participou na
apreciação e votação do ponto que se segue.
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ÉPOCA DE NATAL – DISPENSA DE PESSOAL:

Considerando que o Governo da República não emanou qualquer documento a proibir as
autarquias locais de concederem tolerâncias de ponto os seus trabalhadores na época de Natal, a
Câmara deliberou manter as deliberações tomadas sobre a matéria, em suas reuniões de 22 de
Fevereiro e 5 de Dezembro de 2011.

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente acta,
nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.

ENCERRAMENTO:

Sendo dezasseis horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino.


