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ACTA N.º 40/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009: 
 
Aos trinta 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, 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, ordinariamente, a 
Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezassete horas. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara não esteve presente na reunião por se encontrar 

ausente em gozo de férias. 
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: 
- Agradeceu a compreensão manifestada pela Vereação de alterar a data da realização da 

presente reunião, devido ao desenvolvimento das provas do Campeonato do Mundo de Surf. 
- Informou que o INAG iria proceder à entrega de prémios sobre a qualidade da água para 

consumo humano e que tinha convidado as entidades premiadas no ano passado para o evento. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Confirmou a sua presença e comunicou que, por isso, não iria estar presente na próxima 

reunião de Câmara. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Perguntou se havia possibilidade de mudar o dia de realização das reuniões de Câmara de 

quarta-feira para quinta-feira, uma vez que tinha uma reunião profissional às quartas-feiras à tarde. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Comunicou que geralmente era às quintas-feiras que se realizavam as reuniões da Oeste-      

-CIM. Alvitrou a hipótese de se realizar as reuniões às terças-feiras, desde que houvesse o 
compromisso, por parte da Vereação da possibilidade de colocação de assuntos até segunda-feira 
de manhã. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que se deveria estudar a possibilidade de se disponibilizar melhores condições de 

apresentação dos projectos de obras de edificação e urbanização, por parte dos técnicos municipais.  
- Acrescentou que gostaria de saber qual era a distribuição de pelouros pelos Vereadores 

da CDU, para poder endereçar este assunto. 
- Solicitou à Senhora Vereadora Clara Abrantes que fosse elaborado um relatório 

financeiro sobre a deslocação dos munícipes seniores ao Barreiro, no passado dia 28 de Outubro. 
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- Fez a seguinte declaração: 
“Rip Curl Pro Search 
Uma vez terminada a etapa de Peniche da mais relevante prova circuito mundial do surf, 

fazendo um balanço a todos os títulos positivo, não posso deixar de, em sede de reunião de 
executivo autárquico, realçar a importância estratégica desta prova, e louvar a iniciativa da Rip 
Curl Europe/Portugal, a cooperação da ASP – Association of Surfing Professionals, o esforço 
financeiro do Turismo de Portugal, a persistência do Turismo do Oeste, o acolhimento do Povo 
de Peniche a atletas e espectadores e o apoio logístico autárquico. 

Esta prova permitiu que o nome e imagens de Peniche circulassem pela comunicação 
social mundial, e trará certamente importantes dividendos futuros. 

Oxalá que em anos vindouros se possam vir a reeditar nas nossas praias mais etapas deste 
circuito mundial. 

Pelo grau de satisfação da organização e dos atletas, tudo indica que isso possa vir a ser 
uma realidade. Assim se voltem a conjugar as vontades de todas as entidades acima referidas. 

O Vereador, Francisco Salvador.” 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Congratulou-se pela realização em Peniche de uma etapa do Campeonato do Mundo de 

Surf, chamando a atenção para dois aspectos menos conseguidos, nomeadamente a orientação, 
em termos de acessos, às provas e o estacionamento e a deslocação de pessoas de forma a 
prejudicarem as arribas. 

- Sobre a apresentação de projectos de obras de edificação e urbanização, disse que 
presentemente havia meios audiovisuais que permitiam uma apresentação mais eficiente e 
cómoda, que permitiriam a análise mais fácil e a tomada de decisões mais fundamentada. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Felicitou a Câmara pela sua participação na organização da etapa do Campeonato do 

Mundo de Surf e agradeceu aos trabalhadores municipais pelo seu contributo para o sucesso do 
evento. Sugeriu que seria oportuno efectuar uma avaliação de resultados, a fim de ver se as 
expectativas tinham sido alcançadas. 

- Perguntou também se a Câmara tinha tido alguma intervenção na realização da edição 
deste ano do World Travel Awards, evento de grande importância para o turismo, realizado no 
Hotel Marriott. 

- Por último, agradeceu o convite para se deslocar ao Barreiro que, por motivos 
profissionais, não tinha podido aceitar e perguntou quais os custos suportados com o passeio dos 
Seniores de Peniche àquela cidade. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Comunicou que traria a distribuição dos pelouros à próxima reunião de Câmara e que o 

balanço da etapa do Campeonato Mundial de Surf iria ser feito pela Rip Curl. Salientou que 
tinham sido batidos os recordes de todas as provas no acesso à Internet, que levou a Rip Curl a 
manifestar um elevado nível de satisfação pelos resultados do evento. Referiu também a opinião 
dos surfistas de que Peniche deveria fazer parte do circuito do surf de forma permanente. 

- Informou ainda que tinha recebido o Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís 
Patrão, que tinha reiterado o apoio às negociações para a realização de uma prova permanente 
em Peniche. 

- Disse que tinha contactado o Dr. Manuel Pinho, que na altura em que exercia funções 
de Ministro da Economia, tinha manifestado apoio a realização da prova de surf em Peniche e 
que o tinha convidado para assistir à prova, facto que o tinha sensibilizado bastante. 
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- Referiu também que tinha recebido o Presidente da PT que tinha manifestado a sua 
intenção de continuar a apoiar provas do género, tendo em conta a promoção que a PT tinha 
registado. 

- Sobre as questões de estacionamento e de indicação de acessos às zonas de prova, disse 
que tinha havido uma articulação permanente com a GNR, cujo Comandante tinha tido uma 
presença constante durante o evento. 

- Também deu uma palavra de apreço aos trabalhadores municipais, assim como as IPSS 
envolvidas na organização. 

- Informou que tinha participado na entrega de prémios do World Travel Awards, no 
âmbito dos convites dirigidos a vários Presidentes de Câmara da região e aos quais só tinham 
comparecido os Presidentes de Peniche e Óbidos. 

- Salientou as boas relações mantidas com o Director do Hotel Marriott e comunicou que 
tinha sido convidado a estar presente na conferência de imprensa dada por Kelly Slater, na 
referida unidade hoteleira. 

- Disse, ainda, que o Plano da Praia de Medão/Supertubos teria de ser reanalisado, face 
ao que tinha acontecido no Campeonato Mundial de Surf. 

- Comunicou que pelo facto de ter participado na iniciativa do World Travel Awards não 
tinha podido estar presente no aniversário da estação de Rádio 102 FM. 

A Câmara aprovou uma felicitação à 102 FM, pela passagem de mais um aniversário. 
- Por último, agradeceu ao Município do Barreiro pela forma como tinha recebido a 

população sénior de Peniche. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e seis de 

Outubro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia 23 de 

Outubro último, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.063.594,77 € (um milhão sessenta e 

três mil quinhentos e noventa e quatro euros e setenta e sete cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 261.397,65 € (duzentos e sessenta e 

um mil trezentos e noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 26 de Outubro de 2009, da Resioeste, solicitando a formalização da 

cedência a título definitivo de um semi-reboque usado, destinado a realizar operações internas de 
troca de contentores e propondo uma venda simbólica para efeitos contabilísticos. 

- Deliberado adquirir à Resioeste o semi-reboque, pelo valor de 1,00 €. (P.º 23/01) 
 
* Carta, registada nos n/ serviços em 16 de Outubro de 2009, do Agrupamento 512 de 

Peniche do Corpo Nacional de Escutas, solicitando a cedência da cantina do Centro Social do 
Pessoal da CMP, a fim de realizarem um jantar de início de Ano Escutista, com o objectivo de 
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angariarem fundos para a aquisição de uma viatura para apoio às actividades daquele 
agrupamento. 

- Deliberado assumir o pagamento dos encargos com o pessoal para a confecção do 
jantar, conforme solicitado. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 22 de Outubro de 2009, da Associação Cultural e Desportiva de 

Ribafria, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar a realização do 1.º 
Passeio BTT Rota da Castanha, que terá lugar no próximo dia 8 de Novembro. 

- Deliberado conceder à Associação Cultural e Desportiva de Ribafria um subsídio, no 
valor de 250,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 28 de Setembro de 2009,da Associação Cultural e Desportiva de 

Ribafria, solicitando a cedência de diverso apoio logístico destinado à realização do 1.º Passeio 
BTT Rota da Castanha. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, conforme 
solicitado. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 205, datado de 19 de Outubro de 2009, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando autorização para proceder à realização de um espectáculo alusivo ao dia de São 
Martinho, no próximo dia 8 de Novembro, no Mercado Municipal de Peniche, e solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado a comparticipar o referido evento. 

- Deliberado autorizar a utilização das instalações e conceder à Freguesia de Ajuda um 
subsídio, no valor de 250,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, sem data, do Núcleo do Concelho de Peniche dos ex-Combatentes do Ultramar, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de flores para a cerimónia religiosa 
que se irá realizar no próximo dia 2 de Novembro, no Cemitério Municipal. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas a efectuar com a 
aquisição das flores. 

 
* Ofício n.º 586/2009, datado de 15 de Outubro de 2009, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 50% da despesa efectuada 
com a substituição de tubos da retroescavadora. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 201,18 €, 
correspondente a 50% do custo da manutenção do equipamento. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 24 de Setembro de 2009, do Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado a comparticipar nos custos 
anuais da edição do jornal escolar “Mar Alto”. 

- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde de Peniche um 
subsídio, no valor de 300,00 €, para apoio à edição do jornal “Mar Alto”, no ano lectivo 
2009/2010. (P.º 13/01) 

 
* Ofício n.º 580/2009, datado de 9 de Outubro de 2009, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesa efectuada com a 
compra de uma vitrine lacada para colocação de informações para a escola do 1.º ciclo daquela 
freguesia. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 120,00 €. 
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* Informação, datada de 27 de Outubro de 2009, do Pelouro da Educação, acompanhada 

de informação do Director da DAF, propondo a elaboração de contratos de prestação de serviços 
no âmbito das AEC, a partir de 26 de Outubro próximo, com os professores indicados pelos 
Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche e Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. 

- Considerando não ser possível a contratação de professores através do procedimento 
concursal realizado para o efeito por já não existirem candidatos aprovados susceptíveis de 
contratar, dada a morosidade e complexidade da realização de novo procedimento concursal para 
contratação de professores a termo resolutivo certo, atendendo à impossibilidade de observar a 
alínea b) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, uma vez que a realização de procedimento 
concursal ao abrigo do Código da Contratação Pública, mesmo com carácter urgente, iria 
originar um hiato de tempo sem aulas de enriquecimento curricular, tendo em atenção o disposto 
no n.º 29 do Despacho n.º 14460/2008, e considerando que a única possibilidade de manter o 
funcionamento normal das aulas de enriquecimento curricular é a recorrência aos recursos 
humanos disponibilizados pelos parceiros, ou seja, pelos Agrupamentos Vertical das Escolas de 
Peniche e das Escolas de Atouguia da Baleia. 

A Câmara deliberou celebrar contratos de prestação de serviço com os professores 
indicados pelos citados Agrupamentos. 

 
* Informação do Pelouro da Educação, datada de 23 de Outubro de 2009, propondo que 

seja atribuído um subsídio aos Agrupamentos de Escolas onde se verifique a necessidade da 
prestação de serviços de tarefeiras, decorrente do prolongamento de horário pela generalização 
das Actividades de Enriquecimento Curricular e Serviço de Refeições. 

- Deliberado conceder aos agrupamentos onde se verifique a necessidade de tarefeiras um 
subsídio mensal para pagamento dos encargos com os serviços prestados pelas tarefeiras 
adstritas às actividades de enriquecimento curricular, devendo aqueles apresentar previamente 
relação do número de horas e valores a pagar, que deverá ser visada pelo Senhor Vereador da 
Educação, sendo o preço de 3,00 €/hora. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Informação, datada de 23 de Outubro de 2009, da Adjunta do Presidente da Câmara, 
dando conhecimento da realização de um Passeio Sénior ao Barreiro, no dia 28 de Outubro, em 
comemoração do Dia Nacional da Terceira Idade, inserido no intercâmbio entre Municípios, no 
âmbito da Promoção da Cidadania Sénior. 

 
* Informação da Secção de Contabilidade, dando conhecimento das ordens de pagamento 

geral e facturas autorizadas e/ou pagas no período compreendido entre o acto eleitoral para as 
autarquias locais e a tomada de posse do novo executivo camarário, ao abrigo do artigo 2.º da 
Lei n.º 47/2005. 

 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 15: 
 
- A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 12 ao Orçamento da Despesa, para o ano 

em curso, a qual regista o valor de 39.600,00 € em reforços e em anulações de despesas correntes. 
 
- A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 8 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 6.000,00 € em reforços e em anulações. 
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
* Acompanhado do parecer da Junta de Freguesia de São Pedro, foi presente, para efeitos 

de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 6.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento 
de café, denominado “Docas Café”, sito na Rua José Estêvão, n.º 113, em Peniche, de que é 
proprietária a Senhora Paula Alexandra Mirão Batalha Raimundo. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2010. 
 
EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”: 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do contrato a celebrar com a firma 

Policon – Construções, S.A., para realização da empreitada referida em epígrafe. 
- Deliberado aprovar a minuta do contrato a celebrar. 
 

PEDIDO DE CERTIDÃO: 
 
 * Requerimento, em nome de Fernanda Paula Teodoro Santos Marques, solicitando que a 
Câmara emita certidão de anexação de três prédios, sitos na Rua do Clemente, em Ferrel, e a 
cedência por parte do requerente de 42,39 m2. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 42,39 m2. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, datado de 2 de Julho de 2009, em nome de César Marques Luís, 
solicitando a alienação de uma parcela de terreno, com a área de 200,00 m2, sita na Rua do 
Cataló, em Ferrel, destinada à construção de um armazém para materiais de construção. 
 - Deliberado informar de que a Câmara só poderá vir a pronunciar-se sobre a eventual 
alienação do terreno face a estudo sobre o seu aproveitamento futuro, sendo que as condições da 
alienação, nomeadamente quanto ao preço, terão sempre em conta tal aproveitamento. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 3173, datado de 12 de Outubro de 2009, do Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, remetendo ofício enviado 
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o qual revoga o Plano de 
Alinhamentos do troço urbano de Serra d’El-Rei, na Estrada Nacional 114. 
 - Tomado conhecimento.  

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º L5/04, em nome de João dos Santos Fernandes Afra, para loteamento de uma 

propriedade, sita no Caminho do Farol, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado não exigir o projecto de arranjos exteriores e manifestar a disponibilidade e 
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interesse do Município em acompanhar a referida intervenção paisagística. 
 
* Proc.º N.º 9/08, em nome de Berlenga-Sol, Urbanizações, L.da, sito na Furninha e 

Caminho do Farol, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado tomar conhecimento do parecer dos consultores jurídicos para a área do 

urbanismo, datado de 16 de Setembro de 2009, com o qual se concorda, e dar conhecimento do 
mesmo à firma titular do processo. 

 
* Foi presente uma alteração ao loteamento municipal dos Dominguinhos, sito em 

Peniche, datada de 20 de Outubro de 2009, da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e 
Controlo, apresentando um novo perfil viário da Rua da Fonte Boa. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste no alargamento da largura 
do passeio do lado sul. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Acompanhada de informação do DEA, de 23 de Agosto de 2009, e do Sector de 

Fiscalização de Obras e Loteamentos, de 17 de Agosto de 2009, foi presente uma carta, datada 
de 18 de Junho de 2009, da empresa Baleal Sol – Construções e Turismo, L.da, solicitando a 
recepção definitiva das infra-estruturas respeitantes aos alvarás de loteamento 1/90 e 1/94 e que a 
manutenção das zonas verdes passe a ser efectuada pelo Município. 

- Deliberado aceitar definitivamente as infra-estruturas respeitantes aos alvarás de 
loteamento 1/90 e 1/94 e a transferência para o Município da manutenção das zonas verdes.  

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 553/07, em nome de Maria Helena Oliveira Henriques, para legalização de 

moradia unifamiliar e anexos, na Rua Casal dos Ninhos, n.º 3, em Casais do Baleal, já presente 
em reuniões anteriores. 

- Deliberado manter a deliberação de 13 de Agosto de 2009. 
 
* Proc.º N.º 205/08, em nome de Ocília Maria Ferreira Alves, para proceder à adaptação 

e instalação de apoio de praia, na Praia da Consolação, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado licenciar, devendo ser respeitadas as condições contidas no parecer dos 

SMAS, de 17 de Setembro de 2009. 
 
* Proc.º N.º 205/09, em nome de José Manuel Batista Monteiro, para construção de muro, 

em Casais de Mestre Mendo. 
- Deliberado informar o requerente de que, nos termos da informação da DEPPC, o 

terreno não murado, confinante com a Rua do Paraíso, pertence ao domínio público municipal e 
que a Câmara não está interessada na sua alienação. 

Deliberado, ainda, encarregar a DEPPC de elaborar um plano de alinhamentos para o 
local. 

 
* Proc.º N.º 52/09, em nome de Jacques Antunes Gomes, para construção de uma 

moradia bifamiliar e muros de vedação, na Rua José Júlio, n.º 3, em Casais de Mestre Mendo. 
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- Deliberado informar o titular do processo de que, aquando da apresentação do projecto 
para a construção dos muros, no que se refere à Travessa das Flores, a implantação dos mesmos 
deve garantir que a via terá em toda a sua extensão a largura livre de 6,00 m, no mínimo. 

Deliberado, ainda, encarregar a fiscalização técnica de verificar as condições de 
segurança do muro de pedra confinante com a referida Travessa das Flores. 

 
ENCERRAMENTO: 

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

 
 


