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ACTA N.º 22/2010
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2010:
Aos vinte sete dias do mês de Julho do ano dois mil e dez, 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, e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a
Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, eram nove horas, pelo Senhor Presidente, que só esteve presente até
às onze horas e quinze minutos, sendo presidida a partir dessa altura pelo Senhor Vice-Presidente.
Tendo o vereador Francisco Salvador pedido a suspensão de mandato, por motivo de gozo
de férias, no período de 16 a 31 de Julho, na sua ausência foi substituído pela Senhora Hélia Neves
Calé.
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:
- Deu as boas vindas à Senhora Vereadora Hélia Susana Brás Neves Calé, que assumiu
funções em substituição do Senhor Vereador Francisco Salvador, devido a gozo de férias, e à
Chefe da Divisão Financeira, que iria passar a secretariar as reuniões de Câmara, por
aposentação do Director do Departamento de Administração e Finanças.
Disse que teria de sair da reunião às onze horas e quinze minutos, para acompanhar uma
equipa da RTP, que iria fazer uma reportagem sobre a Ilha da Berlenga.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
Desejou felicidades ao Director do Departamento de Administração e Finanças, que no
final do corrente mês passaria à situação de aposentação, agradecendo toda a colaboração prestada.
Disse que tinha verificado, relativamente às GOP/2010, grandes divergências entre o
previsto e o arrecadado nas receitas, o que levava a prever um final de ano muito complicado.
Afirmou que tinha recebido um e-mail da Câmara, no dia 16 de Junho, sobre um encontro
realizado entre entidades do foro social, como o Centro de Emprego, e representantes do sector
empresarial da restauração. Acrescentou que tinha sido dada pouca importância pelo Presidente
da Câmara ao referido encontro e achava que deveria merecer maior atenção e acuidade.
Disse também que tinha detectado duas residências no Molhe Leste, uma com caixa de
correio e outra a explorar um negócio de ferro velho, que deveriam merecer a actuação da
fiscalização municipal.
Solicitou que fossem pagas as facturas de combustível às Juntas de Freguesia e perguntou
quando haveria verba para pagar a comparticipação das obras do Cemitério de Atouguia da
Baleia à respectiva Junta de Freguesia, assim como a aquisição da rectroescavadora daquela
autarquia, de acordo com o protocolo estabelecido entre o Município de Peniche e a Freguesia de
Atouguia da Baleia.
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Senhor Vereador Carlos Amaral:
Desejou os maiores êxitos ao Director de Departamento, que no final do mês passava à
situação de aposentação, valorizando a sua tarefa nas autarquias locais ao longo de tantos anos.
Evidenciou a forma agradável como tinham decorrido os seus contactos com o referido
trabalhador, tanto a nível profissional, como a nível pessoal.
Congratulou-se pela qualidade da XVIII Mostra de Rendas de Bilros, felicitando todos os
colaboradores que participaram na sua organização, em particular o Senhor Vice-Presidente.
Realçou a importância do que estava a ser feito em prol da promoção da renda de bilros.
Solicitou o ponto de situação sobre a ocupação do terreno municipal, em Casal da Vala.
Disse que o Terminal Rodoviário era uma porta de entrada de Peniche, que tinha de ter
dignidade, e perguntou qual era o ponto de situação do concurso para a conservação daquela
infra-estrutura. Perguntou também em que ponto é que estava o concurso para a construção da
Biblioteca Municipal e se as garantias bancárias do anterior empreiteiro da obra tinham sido
accionadas.
Manifestou a sua preocupação em relação aos estacionamentos no Campo da República.
Em relação à dificuldade de estacionamento junto ao Mercado Municipal, sugeriu que
fosse permitido estacionar na Avenida Paulo VI, por ser uma via muito larga.
Chamou a atenção para o estado dos contentores do lixo na zona da Ribeira, referindo
que estavam muito sujos e que o horário e a forma de recolha não eram as mais indicadas.
Senhor Presidente da Câmara:
Informou que os encontros eram promovidos pelo grupo de trabalho para a área da
formação e emprego. Disse que já tinham sido feitas três sessões e que tinham sido convidadas
as entidades que ministravam formação profissional e que tinham responsabilidades no emprego.
Acrescentou que tinham estado sempre presentes o Centro de Emprego e os centros de formação
profissional e que os encontros tinham o objectivo de dar a conhecer os lados da oferta e da
procura de emprego. Afirmou ainda que o quarto encontro iria ter lugar em Setembro próximo,
orientado para as actividades da agricultura e da pesca.
Quanto ao ponto de situação da ocupação do terreno municipal de Casal da Vala e dos
terrenos do Molhe Leste, disse que viria uma informação sobre estes assuntos, na próxima reunião.
Sobre o e-mail enviado a 16 de Junho ao Vereador Luís Ganhão, como tinha sido enviado
através do seu Gabinete de Apoio, disse que iria ver o que se tinha passado.
Afirmou que partilhava da satisfação do Vereador Carlos Amaral em relação à Mostra da
Renda de Bilros, nomeadamente quanto à forma como tinha sido planeada e organizada,
felicitando o Senhor Vice-Presidente e a equipa organizadora.
Informou que tinha sido feita a análise das propostas a concurso, para recuperação do
Terminal Rodoviário.
Comunicou também que iria fazer chegar o processo negocial desenvolvido com o
empreiteiro da obra da Biblioteca Municipal, após aquele ter abandonado a obra.
Disse que a DASU iria fazer uma apresentação descritiva, na próxima reunião, sobre a
recolha de resíduos sólidos urbanos na zona da Ribeira e na zona histórica da cidade,
nomeadamente sobre horários de recolha, quantidade e natureza de resíduos recolhidos.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou que o processo de concurso do Terminal Rodoviário encontra-se em fase de
audiência prévia. Comunicou que no início de Julho tinha tido uma reunião com os responsáveis
da Rodoviária do Tejo, para ser planificado o funcionamento do Terminal durante os trabalhos.
Sobre a Biblioteca Municipal, disse que estavam a ser elaborados 15 projectos de
especialidades e que o processo estava quase em condições de ser lançado a concurso.
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Sobre as questões de estacionamento disse que a Comissão de Trânsito iria reunir em
Setembro e estranhou que a PSP não actuasse no Campo da República.
Comunicou também que tinha dado instruções para que os contentores da Ribeira fossem
lavados.
Deu conhecimento da reunião tripartida com as representações estrangeiras participantes
na Mostra de Rendas de Bilros, a fim de ser elaborado um documento que desse origem a
candidatura a programa dos fundos comunitários, para realização de mostras internacionais de
rendas de bilros.
Disse, por último, que as facturas relativas a fornecimentos de combustível das
Freguesias eram para pagar, assim que houvesse oportunidade financeira.
Informou das seguintes reuniões e eventos em que participou na semana de 13 a 26 de Julho:
Reuniões:
- Com representantes dos órgãos sociais do Centro Social da Bufarda;
- Do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da EB 2, 3 de Atouguia da Baleia e D.
Luís de Ataíde;
- Reunião técnica interna sobre o Programa ProHabita.
Eventos:
- No jantar de despedida da funcionária Maria do Rosário Leitão que desempenhou, ao
longo de 23 anos, a sua actividade profissional na Escola Municipal de Rendas de Bilros;
- Na recepção às Comotivas Internacionais presentes na Mostra Internacional de Rendas
de Bilros 2010;
- Na cerimónia de entrega de Diplomas de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), no Porto de Pesca de Peniche, promovida pelo IPTM;
- Na inauguração da Plataforma de Pescado Fresco do “Jumbo” e “Pão de Açúcar”,
tratando-se de um importante investimento de 3,1 milhões de euros no concelho de Peniche e a
criação, de imediato, de 23 postos de trabalho;
- Na edição de 2010 da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, onde esteve presente
em várias iniciativas:
- No lançamento do livro “Amar Peniche”, de autoria da D. Ida Guilherme;
- Na reunião com os membros das delegações de Itália e Espanha, o Senhor
Serafino Gracci, Vice-Presidente de Novredrate (Itália), e o Senhor Manolo Alonso, de
Camariñas (Espanha), com a finalidade de elaboração de uma proposta de documento que servirá
para apresentação de uma Candidatura Conjunta à União Europeia, que visa a obtenção de
importantes apoios para o desenvolvimento da Mostra Internacional que cada um destes países
promove. Informou ainda que, até Fevereiro de 2011, serão assinados três protocolos, ficando o
primeiro procedimento formal a ter lugar em Peniche, até Fevereiro de 2011;
- Na divulgação do XVIII Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, iniciativa
marcada pelo crescente número de trabalhos apresentados, tendo este ano sido apresentados 104
trabalhos, o maior número de sempre. Deu conta que 37 dos concorrentes participaram pela
primeira vez no concurso de rendas. O Senhor Vice-Presidente esteve ainda presente na
inauguração da respectiva exposição, que estará patente no Edifício Cultural, até ao próximo dia
29 de Agosto;
- Na entrega de prémios aos participantes no Concurso de Jogos Florais;
- Em dois desfiles de moda que tiveram lugar no anfiteatro do Jardim Municipal,
onde constatou a sua qualidade, tendo dirigido uma palavra de agradecimento e reconhecimento
ao CIVEC (Centro de Formação Profissional da Industria de Vestuário e Confecção), através da
Senhora Directora Sónia Pinto e à N. Estilos por esta feliz cooperação;
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- Na tradicional actuação do Rancho “Tá Mar”, da Nazaré, da Banda Filarmónica
“A Serrana” e da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Peniche;
- Na iniciativa de encerramento, com todas as comitivas nacionais e
internacionais, onde os mesmos teceram enormes elogios quanto à qualidade da Mostra
Internacional de Rendas de Bilros, nomeadamente quanto à inovação, crescimento e preservação
das Rendas de Bilros, que está a ser desenvolvido pelo Município de Peniche. O Senhor VicePresidente enalteceu o trabalho de toda a equipa do Município de Peniche, instituições, empresas
e aos diversos cidadãos envolvidos neste projecto.
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento, ainda das reuniões de trabalho por si promovidas:
- Com a Direcção do Sporting Clube da Estrada, para apresentação de proposta de criação
na zona envolvente daquele edifício sede de uma área de estacionamento para auto-caravanas;
- Com os novos órgãos directivos do Clube Ornitológico de Peniche, para apresentação
da composição dos mesmos.
Senhora Vereadora Maria Clara Abrantes:
- Esteve presente numa reunião técnica interna sobre o Programa ProHabita.
- Como presidente da comunidade, reuniu o conselho da comunidade na biblioteca do
ACES ON, no dia 14 de Julho.
- Participou na comemoração do dia dos avós, que se realizou no dia 26 de Julho, no
Pinhal de Ferrel. O evento contou com a participação de utentes das várias IPSS do concelho,
com munícipes que aderiram ao evento e ATL Arco – Íris, contando com cerca de 300
participantes.
- Participou na sessão de esclarecimento sobre alfabetização que se realizou no dia 26 de
Julho, no Auditório da Câmara Municipal de Peniche, que contou com a participação do CNO da
Cercip, com um elemento de acompanhamento do RSI e com o Pelouro da Educação. Foram
convidados para esta sessão pessoas que não têm o 4.º ano de escolaridade e incentivadas a
inscreverem-se para integrarem a turma de alfabetização, a iniciar a 8 de Setembro de 2010.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e nove de
Junho último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, registada em 26 de Julho de 2010, da Associação Recreativa, Cultural e
Desportiva de Ferrel, solicitando autorização para a realização do 4.º passeio convívio “As
Ferrugentas”, que se realizará em várias localidades do concelho.
- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e a
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro
contra acidentes pessoais. (11/03)
* Carta, datada de 12 de Julho de 2010, da Associação Sporting Clube Vila Maria,
solicitando a cedência de 20 litros de tinta plástica verde garrafa e 20 litros de tinta plástica
branca, destinadas à manutenção das suas instalações, no valor estimado de 286,38 €.
- Deliberado ceder os materiais, conforme solicitado. (P.º DOM)
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* Carta, com a ref.ª SG/2010, datada de 17 de Junho de 2010, da Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a cedência de 3 latões de tinta branca,
destinados à pintura do ginásio daquela colectividade, no valor estimado de 98,41 €.
- Deliberado ceder os materiais, conforme solicitado. (P.º DOM)
* Carta, com a ref.ª SG/2010, datada de 21 de Julho de 2010, da Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao
pagamento de despesa efectuada com os trabalhos de pintura no ginásio daquela colectividade.
- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense,
um subsídio, no valor de 300,00 €. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 9 de Junho de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal
de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento das seguintes
despesas efectuadas durante o mês de Maio, na Cantina daquele Centro Social:
- Jantar “Semana Académica”;
- Lanches “Grupo de Jovens – Padre Moisés”;
- Vigilantes da Feira Mensal;
- Beberete “Grupo Coral”;
- Beberete “Fanfarra BVP”;
- Almoço “Dia do Pescador”.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário de 2.939,50 €. (P.º 4/09/01)
* Carta, datada de 22 de Julho de 2010, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a
atribuição de um subsídio, destinado a comparticipar a despesas a efectuar com a realização de
um beberete, que terá lugar no próximo dia 7 de Agosto, aquando da realização das marchas
populares.
- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 500,00 €.
(P.º 11/03)
* Carta, datada de 18 de Junho de 2010, da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa
Viagem, solicitando a oferta de uma taça ou donativo, a fim de premiar as embarcações
participantes na procissão do mar.
- Deliberado oferecer duas taças à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem
até ao valor de 200,00 €. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 23 de Junho de 2010, do Clube Naval de Peniche, solicitando a
atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a secção de
natação/competição, relativas ao 1.º semestre da época 2009/2010.
- Deliberado atribuir ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 682,10 €. (P.º
11/03)
* E-mail, datado de 14 de Julho de 2010, da ACISCP – Associação Comercial, Industrial
e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de
encerramento dos estabelecimentos de bares e similares, no dia 17 de Julho corrente, aquando da
realização do Carnaval de Verão.
- Deliberado ratificar o despacho, datado de 15 de Julho de 2010, do Senhor Vice-Presidente em exercício, que autorizou o pretendido.
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* E-mail, datado de 21 de Junho de 2010, da Técnica Superior de Educação, propondo a
atribuição de diverso apoio logístico e financeiro destinados à realização, no próximo ano
lectivo, de dois concursos promovidos pelas bibliotecas escolares do concelho.
- Deliberado conceder o apoio logístico solicitado à medida da disponibilidade do
Município e conceder ao Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche um subsídio, no valor de
600,00 €.
* E-mail, datado de 22 de Julho de 2010, da Associação Comercial, Industrial e de
Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de
encerramento dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 30 de Julho a 3 de
Agosto, aquando da realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.
- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento
respectivo, apenas 1 (uma) hora para além dos horários estabelecidos para cada estabelecimento,
com excepção daqueles a quem foram restringidos os respectivos horários, o que se comunicará
à PSP. (34)
* Carta, datada de 17 de Junho de 2010, da D. Ida Guilherme, solicitando a aquisição de
alguns exemplares do seu livro “Amar Peniche”.
- Deliberado adquirir 100 exemplares do livro “Amar Peniche”, ao preço unitário de 15,00 €.
A Câmara deliberou ainda saudar a D. Ida Guilherme pela publicação da referida obra. (P.º 17)
* Informação, datada de 26 de Julho de 2010, da Divisão Financeira, propondo a
colocação à venda de T-shirts alusivas à temática “Berlenga – Maravilha Natural” e à candidatura
“7 Maravilhas Naturais de Portugal”, pelo valor unitário de 5,00 €.
- Deliberado fixar o preço de 5,00 €, conforme proposto.
* Informação, datada de 8 de Julho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e
Habitação, propondo a atribuição de apoio financeiro destinado a financiar o Banco Alimentar
Contra a Fome do Oeste, referente ao ano de 2009.
- Deliberado atribuir à Partilha – Ajuda Solidária do Oeste um subsídio, no valor de
750,00 €.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 10910, datado de 16 de Julho de 2010, da ARHTejo, remetendo parecer
relativamente à interiorização do traçado e nó de ligação da Estrada Marginal Norte com a Rua
General Humberto Delgado, em Peniche. (P.º DHU)
* Circular n.º 113/2010-PB, datada de 13 de Julho de 2010, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente às transferências das
autarquias para o Serviço Nacional de Saúde. (P.º 16/03)
* E-mail, datado de 9 de Julho de 2010, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português, remetendo, para conhecimento, duas perguntas apresentadas pela Deputada Paula
Santos sobre as “Transferências das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde. (P.º 17)
* Carta, com a ref.ª 109/DI, datada de 9 de Julho de 2010, da Cercipeniche, agradecendo
toda a colaboração prestada durante a realização da Campanha Pirilampo Mágico 2010. (P.º 37)
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EDUCAÇÃO:
Subsídios escolares:
* Foi presente uma informação, datada de 22 de Julho de 2010, do Pelouro da Educação,
apresentando uma proposta de atribuição dos seguintes subsídios aos Agrupamentos que a seguir
se indicam, destinados ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano lectivo
de 2010/2011:
- Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 7.444,40 € (não inclui o pagamento
das assinaturas de telefones no valor de 4.033,08 €/ano);
- Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche – 4.033,98 € (inclui o pagamento da
assinatura dos telefones);
- Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde – 6.810,84 € (inclui o pagamento da
assinatura dos telefones).
- Deliberado concordar com os valores propostos pelo Pelouro da Educação para
expediente, limpeza e comunicações, para o próximo ano lectivo de 2009/2010.
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 São Pedro:
- 5 litros de tinta vermelha de esmalte e 2 baldes de tinta plástica, destinados à pintura de
bancos de madeira e muros existentes naquela freguesia, no valor estimado de 116,60 €;
- 5 grelhas de 65,5X35,5X4, para proceder à substituição em alguns locais daquela
freguesia, no valor estimado de 154,70 €;
- 120 m2 de pavê à cor natural, 97,5 ml de lancil de 10X22X30 e 45 sacos de cimento,
para proceder à continuidade dos trabalhos da 2.ª fase do projecto de intervenção no Largo da
Falésia, naquela freguesia, no valor estimado de 743,25 €.
Freguesia de Ajuda:
- 12 grelhas para construção de novos sumidouros na Rua General Humberto Delgado e
bairros da Prageira e Dominguinhos, naquela freguesia, no valor estimado de 278,40 €.
Freguesia de Serra d’El-Rei:
- 60 kg de sacos para o lixo.
COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO:
A Câmara deliberou aprovar a proposta elaborada pelo Gabinete de Apoio ao Senhor
Presidente da Câmara para as comemorações do Dia do Município, que terá lugar no próximo
dia 2 de Agosto, tendo sido realçada a abrangência dos homenageados.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DA ECONOMIA:
* Elaborada pelo Senhores Presidente da Câmara e Vereadores da CDU foi apresentada a
seguinte proposta:
“A Rip Surf – Artigos Desportivos Unipessoal L.da, sediada em Peniche, é detida a 100%
pela Rip Curl Europa. A empresa teve a sua génese em Peniche há 23 anos com os jovens
empreendedores José Farinha e Miguel Oliveira. No âmbito da sua aposta no concelho de
Peniche, foi responsável pela organização dos primeiros campeonatos internacionais de surf em
Peniche e em Portugal.
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Em 2009 – de 19 a 30 de Outubro - a RIP CURL escolheu as ondas de Peniche para a
realização da sua etapa móvel do Campeonato do Mundo Surf - o Rip Curl Pro Search 2009.
No “Rip Curl Pro Search 2009” - 1 das 10 etapas do Campeonato do Mundo de Surf
(WT) - participaram os 45 melhores surfistas masculinos, mais 3 convidados e as 17 melhores
surfistas femininas do mundo, mais 1 convidada. O título masculino foi conquistado pelo
australiano Mick Fanning, ao passo que no sector feminino o título foi entregue à havaiana Coco
Ho. A palavra a jornalistas da especialidade:
“O dia de competição que aconteceu em Supertubos foi o melhor dia de surf competitivo
alguma vez visto em Portugal!”;
“Foi o melhor dia de sempre na Europa! Mick Fanning confirmou-o, e acabou por vencer
o “Rip Curl Pro Search”.
O evento registou mais de 8 milhões de páginas vistas na internet, batendo os recordes de
audiência na história da ASP (Associação de Surfistas Profissionais). O evento disponibilizou
durante os dias de competição, emissão webcast em directo para todo o mundo, bem como para a
plataforma móvel (Meo Mobile). Ao nível da emissão televisiva, esteve envolvido um grande
número de meios humanos e técnicos. A cobertura televisiva foi efectuada pela RTP,
EUROSPORT, ESPN Brasil, FUEL TV (Austrália, USA e Portugal), FOX SPORT (USA), BNT
Bulgária, além de várias produtoras de Web, com envio de imagens via net todos os dias. Pela
primeira vez em Portugal, a RTP e a Antena 3 transmitiram algumas das baterias de um evento
de surf ao vivo e em directo. Foi definido e implementado um “media plan nacional e
internacional” (TV, rádio e imprensa escrita), outdoors e muppis (território nacional) e promoção
do evento em mais de 2500 lojas espalhadas pelas cidades mais importantes do mundo.
A elevada qualidade da competição desportiva, reconhecida pelos surfistas e pela ASP,
assim como a grande projecção internacional do evento, contribuíram decisivamente para a
entrada de Peniche e de Portugal no calendário mundial da modalidade durante os próximos dois
anos, com opção por mais nove anos, numa licença adquirida pela RIP CURL. Para além da
entrada directa na elite dos melhores locais mundiais para a prática de surf, a organização viu
igualmente reconhecido o seu trabalho de excelência com a atribuição de dois prémios: Prémio
Turismo de Portugal – Evento do Ano e o Troféu Iniciativa (Semanário Região de Leiria).”
- A Câmara, valorizando a parceria estabelecida entre a RIP CURL e o Município e
reconhecendo o impacto económico da prova para Peniche a curto, médio e longo prazos,
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada para atribuição à empresa Rip Curl –
Artigos Desportivos Unipessoal, L.da a Medalha de Mérito Municipal da Economia, cunhada a
prata dourada.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DA CULTURA A TÍTULO
PÓSTUMO:
* Elaborada pelo Senhores Presidente da Câmara e Vereadores da CDU foi apresentada a
seguinte proposta:
“Albertino João Santos Pereira, mais conhecido como BETO, nasceu em Peniche no dia
28 de Dezembro de 1967, e foi um dos maiores cantores românticos portugueses da sua geração.
Faleceu, no passado dia 23 de Maio de 2010, vítima de paragem cardio-respiratória. Tinha 42
anos de idade.
Muitos lembram-se bem do seu início de carreira, por volta dos 5 anos, a cantar ao lado
do pai Veríssimo, integrando o grupo local os INCAS.
Do seu extenso trabalho discográfico, são de destacar “Desencontros” (em dueto com
Rita Guerra) em 2000; “Olhar em Frente” em 2003; “Influências” em 2005, “Porto de Abrigo”
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em 2006; “Por Minha Conta e Risco” em 2008, “Cumplicidades a duas vozes” com Menito
Ramos e “O Melhor de Beto”, ambos em 2009.
Em 1998 representou Portugal no Festival da OTI, na Costa Rica, com o tema "Quem
Espera (Desespera)", ficando em 3º lugar.
O seu álbum de estreia a solo, "Olhar em frente", com temas como "Memórias
Esquecidas" (tema da novela "Coração Malandro"), «Dois Corações Unidos» (da novela «Nunca
Digas Adeus») e «Tudo Por Amor» (da novela «Tudo Por Amor»), vendeu em quatro meses
mais de 13.000 cópias e foi certificado Disco de Prata pela Associação Fonográfica Portuguesa.
Em 2004 entrou para os lugares cimeiros do Top de vendas nacional permanecendo mais
de 57 semanas consecutivas no Top e atingindo o disco de Platina (dupla platina segundo as
novas regras da AFP) e sendo o disco português mais vendido no ano de 2004 (cerca de 50 mil
exemplares).”
- A Câmara, em reconhecimento da sua carreira e do papel dinamizador da música ligeira
portuguesa, no apoio dado a diversas causas sociais, assim como na valorização da cultura e na
promoção do concelho de Peniche, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
para atribuição ao cantor Beto a Medalha de Mérito da Cultura, a título póstumo, cunhada a prata
dourada.
TRANSPORTES ESCOLARES:
* Foram presentes os seguintes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se
identificam, 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:
- Tomás Marques Vitorino;
- Diana Catarina Costa Rocha Lourenço.
- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados.
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 11.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Tasquinha da Ribeira”, sito na Avenida do Mar, n.º 46, em Peniche, de que é proprietária a
firma Pizza & Picanha Para Ti, L.da.
- Deliberado deixar o assunto para apreciação em próxima reunião.
* Das 6.30 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado”Café
Central”, sito na Rua Arquitecto Paulino Montez, n.º 65, em Peniche, de que é proprietária a
Senhora Graziela Maria Clara Dionísio Murraças.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.30 às 24.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2010.
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE:
Infra-estruturas da ponte rodoviária:
* Informação, datada de 21 de Julho de 2010, da Divisão de Gestão de Empreitadas e
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Infraestruturas, prestando alguns esclarecimentos relativamente à exposição apresentada pelo
empreiteiro da obra referida em epígrafe sobre as infraestruturas da ponte rodoviária.
- Tomado conhecimento da informação e solicitar parecer ao projectista. Considerando
que é necessário solicitar parecer jurídico sobre o assunto, e tendo em conta a parceria existente
entre o Município e o IPTM para a realização desta obra, solicitar parecer aos serviços jurídicos
do IPTM sobre as questões apresentadas pela DGEI. Deliberado ainda dar conhecimento ao
empreiteiro do parecer da fiscalização.
Tomado conhecimento que os custos inerentes à reintegração das redes técnicas na
nova ponte rodoviária, por estes trabalhos não estarem previstos na empreitada devendo ser
consultadas as entidades que possuem redes técnicas ou que pretendam vir a ter na referida ponte
para encontrar as soluções para a sua reintegração, nomeadamente EDP, PT, Cabovisão, SMAS e
Lusitâniagás.
Plano de trabalhos definitivo:
* Informação, datada de 22 de Julho de 2010, da Divisão de Gestão de Empreitadas e
Infraestruturas, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao plano definitivo dos trabalhos
da obra referida em epígrafe, apresentado pelo respectivo empreiteiro.
- Deliberado aprovar o plano de trabalhos definitivo e informar o empreiteiro da
deliberação.
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Requerimento, em nome de Inês Pires Caiado, solicitando autorização para proceder à
colocação de várias placas publicitárias, em diversos locais da cidade.
- Deliberado indeferir, por não cumprir o disposto no n.º 4 da Lei n.º 97/88, de 17 de
Agosto, com a actual redacção.
* Requerimento, em nome de José Maria Dourado, Sociedade Unipessoal, L.da,
solicitando autorização para proceder à colocação de um toldo amovível, junto ao restaurante de
que é proprietário, sito na Avenida do Mar, n.º 72, em Peniche.
- Deliberado aprovar, devendo previamente proceder à remoção do painel em alumínio.
PATRIMÓNIO:
Arrendamento de terrenos:
* Requerimento, em nome de João José Ferreira dos Santos, solicitando a alteração da
titularidade do arrendamento de uma parcela de terreno, sita no Bairro da Fonte Boa, em
Peniche, para a Senhora Lucília de Almeida Ferreira em virtude do seu anterior titular, seu
marido, o Senhor José Maria dos Santos, ter falecido.
- Deliberado não autorizar a alteração da titularidade do arrendamento.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados:
* Em nome de Viveiros Porto de Areia Sul – Comércio de Bivalves, L.da, para proceder à
alteração e ampliação de um estabelecimento comercial, situado no Porto de Areia Sul, em
Peniche.
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- Deliberado inviabilizar, de acordo com os pareceres da DEPPC, de 26 de Março de
2010, e DGUO, de 21 de Julho de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Em nome de Sociedade de Construção José Manuel Martins, L.da, para construção de
um edifício de habitação, na Avenida do Mar, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado manter a deliberação, tomada em reunião de 7 de Setembro de 2009.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Em nome de Refísica – Centro de Medicina Física e Reabilitação de Peniche, L.da, para
construção de um edifício destinado a Centro de Reabilitação, Ginásio e SPA, nos lotes N e O,
em loteamento municipal, na Zona Industrial da Prageira, a fim de apreciar a interpretação da
eventual incompatibilidade com o alvará de loteamento.
- Considerando que se trata de um processo que será sujeito ao regime da Comunicação
Prévia e cuja decisão é da competência exclusiva do Senhor Presidente, a Câmara, face aos
pareceres da DGUO e DEPPC, considerou que a proposta não é compatível com o loteamento
municipal existente, pelo que recomenda a emissão de parecer desfavorável.
Atendendo que se trata de um loteamento municipal aprovado em 30 de Julho de 2001, e
já desactualizado, face às ocupações dominantes no local e às disposições actuais do PDM para a
classe de espaços onde se insere, a Câmara deliberou encarregar a DEPPC de apresentar proposta
de alteração global ao referido loteamento que se adeqúe às tipologias e aos índices de ocupação
existentes e que contribua para a requalificação urbanística da zona, nos termos previstos na
redacção actual do artigo 16.º do PDM.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento:
* Proc.º N.º L3/02, em nome de Parkimo – Construções, L.da, para loteamento de uma
propriedade, sita na Rua Principal, nos Casais do Júlio, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado remeter o processo para apreciação em próxima reunião.
* Proc.º N.º L1/10, em nome de Adobe & Terracota – Promoção Imobiliária, L.da, para
loteamento de uma propriedade, sita na Rua Principal, em Casais do Júlio.
- Deliberado aprovar, em princípio, devendo dar cumprimento às condições constantes
nas informações dos diversos serviços.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º L9/01, em nome de Penixobra, L.da, para loteamento de uma propriedade,
sita na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado autorizar os serviços a emitirem os alvarás de utilização das restantes
fracções do edifício construído no lote 2 do loteamento em questão.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
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* Proc.º N.º L18/01, em nome de Penichelar, L.da, para loteamento de uma propriedade,
sita em Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores, acompanhado de informação do
sector de fiscalização de obras e loteamentos, propondo a apresentação de um pedido de
alteração ao referido loteamento, nomeadamente quanto à execução do separador central.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar definitivamente o projecto de alteração do
loteamento, tendo em atenção a deliberação de 18 de Maio de 2009 e o resultado do inquérito
público já realizado.
Deliberado, ainda, instruir os serviços do DOM, SMAS e DPGU para analisarem, de
forma definitiva, a proposta destinada à construção do separador central na Avenida do Mar, de
modo a permitir apresentação das peças finais do loteamento, rectificadas em conformidade com
essa decisão.
A referida deliberação não prejudica a obrigatoriedade do loteador cumprir todas as
condições constantes no alvará e nos pareceres técnicos relativos à recepção das infra-estruturas
e obras de urbanização, designadamente o auto de recepção provisório parcial.
O Senhor Vereador Luís Ganhão não participou na apreciação e votação deste assunto.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º L3/06, em nome de Álvaro Nuno de Jesus Silva, para loteamento de uma
propriedade, sita em Casais Brancos, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado aprovar definitivamente o pedido de licenciamento do loteamento, devendo
ser cumpridas as condições constantes do parecer da DPOI, de 20 de Julho de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras:
* Proc.º N.º 138/10, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, para construção
de um edifício de habitação e comércio, sito na Rua do Juncal, em Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º 127/10, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para construção
de um edifício destinado a habitação, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores, acompanhado de novos elementos.
- Deliberado aprovar, devendo ser respeitadas as condições contidas nos pareceres da
DGUO, SMAS e entidades intervenientes, e licenciar.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º 191/10, em nome de Maria de Jesus Conceição Sousa Santos, para a
colocação de uma esplanada de apoio ao estabelecimento comercial de marisqueira, sito na
Avenida do Mar, n.os 74 e 76, em Peniche.
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- Deliberado aprovar, em princípio, devendo dar cumprimento às condições constantes no
parecer da DGUO, de 5 de Julho de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º 343/09, em nome de Amâncio Carneiro Ferreira Mendes, para proceder a
alteração e ampliação de edifício de habitação, situado na Rua Castilho, n.os 12 e 14, em Peniche.
- Deliberado aprovar, de acordo com o parecer do IGESPAR, de 5 de Julho de 2010, e da
DGUO, de 13 de Julho de 2010, devendo apresentar os projectos das especialidades.
* Proc.º N.º 533/04, em nome do IPTM – Instituto Portuário e Transportes Marítimos,
para construção da sede social do Clube Naval de Peniche, no Cais das Gaivotas, em Peniche, já
presente em reunião anterior e acompanhado agora de informação da DPGU relativamente à sua
localização.
- Deliberado aprovar a nova localização do Clube Naval de Peniche, de harmonia com a
informação da DGUO, de 9 de Julho de 2010.
* Proc.º N.º 88/10, em nome de Pedro Manuel Alegre Farto, para construção de um
imóvel comercial e habitacional, na Rua José Estêvão, n.º 114, em Peniche, já presente em
reunião anterior.
- Deliberado indeferir.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares:
* Requerimento, em nome de Joaquim Manuel Marques Leal, solicitando a reapreciação
do pedido de licenciamento do estabelecimento de apoio de praia, denominado “Já Ká Mora”,
sito na Cova de Alfarroba, em Peniche, objecto de indeferimento, por despacho do Senhor
Presidente, datado de 25 de Junho de 2010, e acompanhado de ofício enviado pela ASAE, datado
de 26 de Julho de 2010, solicitando esclarecimentos sobre o referido processo.
- Deliberado reiterar o teor da declaração, emitida em 15 de Julho de 2010, e informar o
requerente de que, devido aos trabalhos de revisão do POOC, às características do
estabelecimento e à afluência de pessoas à praia da Cova de Alfarroba na época balnear, não se
vê qualquer inconveniente que o estabelecimento se mantenha em actividade até 15 de Setembro
de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
ENCERRAMENTO:
Sendo treze horas e cinquenta minutos, o Senhor Vice-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, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão Financeira, servindo de
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino
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ACTA N.º 22/2010
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2010:
Aos vinte sete dias do mês de Julho do ano dois mil e dez, 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, e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a
Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, eram nove horas, pelo Senhor Presidente, que só esteve presente até
às onze horas e quinze minutos, sendo presidida a partir dessa altura pelo Senhor Vice-Presidente.
Tendo o vereador Francisco Salvador pedido a suspensão de mandato, por motivo de gozo
de férias, no período de 16 a 31 de Julho, na sua ausência foi substituído pela Senhora Hélia Neves
Calé.
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:
- Deu as boas vindas à Senhora Vereadora Hélia Susana Brás Neves Calé, que assumiu
funções em substituição do Senhor Vereador Francisco Salvador, devido a gozo de férias, e à
Chefe da Divisão Financeira, que iria passar a secretariar as reuniões de Câmara, por
aposentação do Director do Departamento de Administração e Finanças.
Disse que teria de sair da reunião às onze horas e quinze minutos, para acompanhar uma
equipa da RTP, que iria fazer uma reportagem sobre a Ilha da Berlenga.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
Desejou felicidades ao Director do Departamento de Administração e Finanças, que no
final do corrente mês passaria à situação de aposentação, agradecendo toda a colaboração prestada.
Disse que tinha verificado, relativamente às GOP/2010, grandes divergências entre o
previsto e o arrecadado nas receitas, o que levava a prever um final de ano muito complicado.
Afirmou que tinha recebido um e-mail da Câmara, no dia 16 de Junho, sobre um encontro
realizado entre entidades do foro social, como o Centro de Emprego, e representantes do sector
empresarial da restauração. Acrescentou que tinha sido dada pouca importância pelo Presidente
da Câmara ao referido encontro e achava que deveria merecer maior atenção e acuidade.
Disse também que tinha detectado duas residências no Molhe Leste, uma com caixa de
correio e outra a explorar um negócio de ferro velho, que deveriam merecer a actuação da
fiscalização municipal.
Solicitou que fossem pagas as facturas de combustível às Juntas de Freguesia e perguntou
quando haveria verba para pagar a comparticipação das obras do Cemitério de Atouguia da
Baleia à respectiva Junta de Freguesia, assim como a aquisição da rectroescavadora daquela
autarquia, de acordo com o protocolo estabelecido entre o Município de Peniche e a Freguesia de
Atouguia da Baleia.
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Senhor Vereador Carlos Amaral:
Desejou os maiores êxitos ao Director de Departamento, que no final do mês passava à
situação de aposentação, valorizando a sua tarefa nas autarquias locais ao longo de tantos anos.
Evidenciou a forma agradável como tinham decorrido os seus contactos com o referido
trabalhador, tanto a nível profissional, como a nível pessoal.
Congratulou-se pela qualidade da XVIII Mostra de Rendas de Bilros, felicitando todos os
colaboradores que participaram na sua organização, em particular o Senhor Vice-Presidente.
Realçou a importância do que estava a ser feito em prol da promoção da renda de bilros.
Solicitou o ponto de situação sobre a ocupação do terreno municipal, em Casal da Vala.
Disse que o Terminal Rodoviário era uma porta de entrada de Peniche, que tinha de ter
dignidade, e perguntou qual era o ponto de situação do concurso para a conservação daquela
infra-estrutura. Perguntou também em que ponto é que estava o concurso para a construção da
Biblioteca Municipal e se as garantias bancárias do anterior empreiteiro da obra tinham sido
accionadas.
Manifestou a sua preocupação em relação aos estacionamentos no Campo da República.
Em relação à dificuldade de estacionamento junto ao Mercado Municipal, sugeriu que
fosse permitido estacionar na Avenida Paulo VI, por ser uma via muito larga.
Chamou a atenção para o estado dos contentores do lixo na zona da Ribeira, referindo
que estavam muito sujos e que o horário e a forma de recolha não eram as mais indicadas.
Senhor Presidente da Câmara:
Informou que os encontros eram promovidos pelo grupo de trabalho para a área da
formação e emprego. Disse que já tinham sido feitas três sessões e que tinham sido convidadas
as entidades que ministravam formação profissional e que tinham responsabilidades no emprego.
Acrescentou que tinham estado sempre presentes o Centro de Emprego e os centros de formação
profissional e que os encontros tinham o objectivo de dar a conhecer os lados da oferta e da
procura de emprego. Afirmou ainda que o quarto encontro iria ter lugar em Setembro próximo,
orientado para as actividades da agricultura e da pesca.
Quanto ao ponto de situação da ocupação do terreno municipal de Casal da Vala e dos
terrenos do Molhe Leste, disse que viria uma informação sobre estes assuntos, na próxima reunião.
Sobre o e-mail enviado a 16 de Junho ao Vereador Luís Ganhão, como tinha sido enviado
através do seu Gabinete de Apoio, disse que iria ver o que se tinha passado.
Afirmou que partilhava da satisfação do Vereador Carlos Amaral em relação à Mostra da
Renda de Bilros, nomeadamente quanto à forma como tinha sido planeada e organizada,
felicitando o Senhor Vice-Presidente e a equipa organizadora.
Informou que tinha sido feita a análise das propostas a concurso, para recuperação do
Terminal Rodoviário.
Comunicou também que iria fazer chegar o processo negocial desenvolvido com o
empreiteiro da obra da Biblioteca Municipal, após aquele ter abandonado a obra.
Disse que a DASU iria fazer uma apresentação descritiva, na próxima reunião, sobre a
recolha de resíduos sólidos urbanos na zona da Ribeira e na zona histórica da cidade,
nomeadamente sobre horários de recolha, quantidade e natureza de resíduos recolhidos.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou que o processo de concurso do Terminal Rodoviário encontra-se em fase de
audiência prévia. Comunicou que no início de Julho tinha tido uma reunião com os responsáveis
da Rodoviária do Tejo, para ser planificado o funcionamento do Terminal durante os trabalhos.
Sobre a Biblioteca Municipal, disse que estavam a ser elaborados 15 projectos de
especialidades e que o processo estava quase em condições de ser lançado a concurso.
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Sobre as questões de estacionamento disse que a Comissão de Trânsito iria reunir em
Setembro e estranhou que a PSP não actuasse no Campo da República.
Comunicou também que tinha dado instruções para que os contentores da Ribeira fossem
lavados.
Deu conhecimento da reunião tripartida com as representações estrangeiras participantes
na Mostra de Rendas de Bilros, a fim de ser elaborado um documento que desse origem a
candidatura a programa dos fundos comunitários, para realização de mostras internacionais de
rendas de bilros.
Disse, por último, que as facturas relativas a fornecimentos de combustível das
Freguesias eram para pagar, assim que houvesse oportunidade financeira.
Informou das seguintes reuniões e eventos em que participou na semana de 13 a 26 de Julho:
Reuniões:
- Com representantes dos órgãos sociais do Centro Social da Bufarda;
- Do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da EB 2, 3 de Atouguia da Baleia e D.
Luís de Ataíde;
- Reunião técnica interna sobre o Programa ProHabita.
Eventos:
- No jantar de despedida da funcionária Maria do Rosário Leitão que desempenhou, ao
longo de 23 anos, a sua actividade profissional na Escola Municipal de Rendas de Bilros;
- Na recepção às Comotivas Internacionais presentes na Mostra Internacional de Rendas
de Bilros 2010;
- Na cerimónia de entrega de Diplomas de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), no Porto de Pesca de Peniche, promovida pelo IPTM;
- Na inauguração da Plataforma de Pescado Fresco do “Jumbo” e “Pão de Açúcar”,
tratando-se de um importante investimento de 3,1 milhões de euros no concelho de Peniche e a
criação, de imediato, de 23 postos de trabalho;
- Na edição de 2010 da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, onde esteve presente
em várias iniciativas:
- No lançamento do livro “Amar Peniche”, de autoria da D. Ida Guilherme;
- Na reunião com os membros das delegações de Itália e Espanha, o Senhor
Serafino Gracci, Vice-Presidente de Novredrate (Itália), e o Senhor Manolo Alonso, de
Camariñas (Espanha), com a finalidade de elaboração de uma proposta de documento que servirá
para apresentação de uma Candidatura Conjunta à União Europeia, que visa a obtenção de
importantes apoios para o desenvolvimento da Mostra Internacional que cada um destes países
promove. Informou ainda que, até Fevereiro de 2011, serão assinados três protocolos, ficando o
primeiro procedimento formal a ter lugar em Peniche, até Fevereiro de 2011;
- Na divulgação do XVIII Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, iniciativa
marcada pelo crescente número de trabalhos apresentados, tendo este ano sido apresentados 104
trabalhos, o maior número de sempre. Deu conta que 37 dos concorrentes participaram pela
primeira vez no concurso de rendas. O Senhor Vice-Presidente esteve ainda presente na
inauguração da respectiva exposição, que estará patente no Edifício Cultural, até ao próximo dia
29 de Agosto;
- Na entrega de prémios aos participantes no Concurso de Jogos Florais;
- Em dois desfiles de moda que tiveram lugar no anfiteatro do Jardim Municipal,
onde constatou a sua qualidade, tendo dirigido uma palavra de agradecimento e reconhecimento
ao CIVEC (Centro de Formação Profissional da Industria de Vestuário e Confecção), através da
Senhora Directora Sónia Pinto e à N. Estilos por esta feliz cooperação;
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- Na tradicional actuação do Rancho “Tá Mar”, da Nazaré, da Banda Filarmónica
“A Serrana” e da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Peniche;
- Na iniciativa de encerramento, com todas as comitivas nacionais e
internacionais, onde os mesmos teceram enormes elogios quanto à qualidade da Mostra
Internacional de Rendas de Bilros, nomeadamente quanto à inovação, crescimento e preservação
das Rendas de Bilros, que está a ser desenvolvido pelo Município de Peniche. O Senhor VicePresidente enalteceu o trabalho de toda a equipa do Município de Peniche, instituições, empresas
e aos diversos cidadãos envolvidos neste projecto.
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento, ainda das reuniões de trabalho por si promovidas:
- Com a Direcção do Sporting Clube da Estrada, para apresentação de proposta de criação
na zona envolvente daquele edifício sede de uma área de estacionamento para auto-caravanas;
- Com os novos órgãos directivos do Clube Ornitológico de Peniche, para apresentação
da composição dos mesmos.
Senhora Vereadora Maria Clara Abrantes:
- Esteve presente numa reunião técnica interna sobre o Programa ProHabita.
- Como presidente da comunidade, reuniu o conselho da comunidade na biblioteca do
ACES ON, no dia 14 de Julho.
- Participou na comemoração do dia dos avós, que se realizou no dia 26 de Julho, no
Pinhal de Ferrel. O evento contou com a participação de utentes das várias IPSS do concelho,
com munícipes que aderiram ao evento e ATL Arco – Íris, contando com cerca de 300
participantes.
- Participou na sessão de esclarecimento sobre alfabetização que se realizou no dia 26 de
Julho, no Auditório da Câmara Municipal de Peniche, que contou com a participação do CNO da
Cercip, com um elemento de acompanhamento do RSI e com o Pelouro da Educação. Foram
convidados para esta sessão pessoas que não têm o 4.º ano de escolaridade e incentivadas a
inscreverem-se para integrarem a turma de alfabetização, a iniciar a 8 de Setembro de 2010.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e nove de
Junho último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Carta, registada em 26 de Julho de 2010, da Associação Recreativa, Cultural e
Desportiva de Ferrel, solicitando autorização para a realização do 4.º passeio convívio “As
Ferrugentas”, que se realizará em várias localidades do concelho.
- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e a
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro
contra acidentes pessoais. (11/03)
* Carta, datada de 12 de Julho de 2010, da Associação Sporting Clube Vila Maria,
solicitando a cedência de 20 litros de tinta plástica verde garrafa e 20 litros de tinta plástica
branca, destinadas à manutenção das suas instalações, no valor estimado de 286,38 €.
- Deliberado ceder os materiais, conforme solicitado. (P.º DOM)

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 27.07.2010 * Livro 101 * Fl.217

* Carta, com a ref.ª SG/2010, datada de 17 de Junho de 2010, da Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a cedência de 3 latões de tinta branca,
destinados à pintura do ginásio daquela colectividade, no valor estimado de 98,41 €.
- Deliberado ceder os materiais, conforme solicitado. (P.º DOM)
* Carta, com a ref.ª SG/2010, datada de 21 de Julho de 2010, da Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao
pagamento de despesa efectuada com os trabalhos de pintura no ginásio daquela colectividade.
- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense,
um subsídio, no valor de 300,00 €. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 9 de Junho de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal
de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento das seguintes
despesas efectuadas durante o mês de Maio, na Cantina daquele Centro Social:
- Jantar “Semana Académica”;
- Lanches “Grupo de Jovens – Padre Moisés”;
- Vigilantes da Feira Mensal;
- Beberete “Grupo Coral”;
- Beberete “Fanfarra BVP”;
- Almoço “Dia do Pescador”.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário de 2.939,50 €. (P.º 4/09/01)
* Carta, datada de 22 de Julho de 2010, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a
atribuição de um subsídio, destinado a comparticipar a despesas a efectuar com a realização de
um beberete, que terá lugar no próximo dia 7 de Agosto, aquando da realização das marchas
populares.
- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 500,00 €.
(P.º 11/03)
* Carta, datada de 18 de Junho de 2010, da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa
Viagem, solicitando a oferta de uma taça ou donativo, a fim de premiar as embarcações
participantes na procissão do mar.
- Deliberado oferecer duas taças à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem
até ao valor de 200,00 €. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 23 de Junho de 2010, do Clube Naval de Peniche, solicitando a
atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a secção de
natação/competição, relativas ao 1.º semestre da época 2009/2010.
- Deliberado atribuir ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 682,10 €. (P.º
11/03)
* E-mail, datado de 14 de Julho de 2010, da ACISCP – Associação Comercial, Industrial
e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de
encerramento dos estabelecimentos de bares e similares, no dia 17 de Julho corrente, aquando da
realização do Carnaval de Verão.
- Deliberado ratificar o despacho, datado de 15 de Julho de 2010, do Senhor Vice-Presidente em exercício, que autorizou o pretendido.
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* E-mail, datado de 21 de Junho de 2010, da Técnica Superior de Educação, propondo a
atribuição de diverso apoio logístico e financeiro destinados à realização, no próximo ano
lectivo, de dois concursos promovidos pelas bibliotecas escolares do concelho.
- Deliberado conceder o apoio logístico solicitado à medida da disponibilidade do
Município e conceder ao Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche um subsídio, no valor de
600,00 €.
* E-mail, datado de 22 de Julho de 2010, da Associação Comercial, Industrial e de
Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de
encerramento dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 30 de Julho a 3 de
Agosto, aquando da realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.
- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento
respectivo, apenas 1 (uma) hora para além dos horários estabelecidos para cada estabelecimento,
com excepção daqueles a quem foram restringidos os respectivos horários, o que se comunicará
à PSP. (34)
* Carta, datada de 17 de Junho de 2010, da D. Ida Guilherme, solicitando a aquisição de
alguns exemplares do seu livro “Amar Peniche”.
- Deliberado adquirir 100 exemplares do livro “Amar Peniche”, ao preço unitário de 15,00 €.
A Câmara deliberou ainda saudar a D. Ida Guilherme pela publicação da referida obra. (P.º 17)
* Informação, datada de 26 de Julho de 2010, da Divisão Financeira, propondo a
colocação à venda de T-shirts alusivas à temática “Berlenga – Maravilha Natural” e à candidatura
“7 Maravilhas Naturais de Portugal”, pelo valor unitário de 5,00 €.
- Deliberado fixar o preço de 5,00 €, conforme proposto.
* Informação, datada de 8 de Julho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e
Habitação, propondo a atribuição de apoio financeiro destinado a financiar o Banco Alimentar
Contra a Fome do Oeste, referente ao ano de 2009.
- Deliberado atribuir à Partilha – Ajuda Solidária do Oeste um subsídio, no valor de
750,00 €.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 10910, datado de 16 de Julho de 2010, da ARHTejo, remetendo parecer
relativamente à interiorização do traçado e nó de ligação da Estrada Marginal Norte com a Rua
General Humberto Delgado, em Peniche. (P.º DHU)
* Circular n.º 113/2010-PB, datada de 13 de Julho de 2010, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente às transferências das
autarquias para o Serviço Nacional de Saúde. (P.º 16/03)
* E-mail, datado de 9 de Julho de 2010, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português, remetendo, para conhecimento, duas perguntas apresentadas pela Deputada Paula
Santos sobre as “Transferências das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde. (P.º 17)
* Carta, com a ref.ª 109/DI, datada de 9 de Julho de 2010, da Cercipeniche, agradecendo
toda a colaboração prestada durante a realização da Campanha Pirilampo Mágico 2010. (P.º 37)
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EDUCAÇÃO:
Subsídios escolares:
* Foi presente uma informação, datada de 22 de Julho de 2010, do Pelouro da Educação,
apresentando uma proposta de atribuição dos seguintes subsídios aos Agrupamentos que a seguir
se indicam, destinados ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano lectivo
de 2010/2011:
- Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 7.444,40 € (não inclui o pagamento
das assinaturas de telefones no valor de 4.033,08 €/ano);
- Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche – 4.033,98 € (inclui o pagamento da
assinatura dos telefones);
- Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde – 6.810,84 € (inclui o pagamento da
assinatura dos telefones).
- Deliberado concordar com os valores propostos pelo Pelouro da Educação para
expediente, limpeza e comunicações, para o próximo ano lectivo de 2009/2010.
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 São Pedro:
- 5 litros de tinta vermelha de esmalte e 2 baldes de tinta plástica, destinados à pintura de
bancos de madeira e muros existentes naquela freguesia, no valor estimado de 116,60 €;
- 5 grelhas de 65,5X35,5X4, para proceder à substituição em alguns locais daquela
freguesia, no valor estimado de 154,70 €;
- 120 m2 de pavê à cor natural, 97,5 ml de lancil de 10X22X30 e 45 sacos de cimento,
para proceder à continuidade dos trabalhos da 2.ª fase do projecto de intervenção no Largo da
Falésia, naquela freguesia, no valor estimado de 743,25 €.
Freguesia de Ajuda:
- 12 grelhas para construção de novos sumidouros na Rua General Humberto Delgado e
bairros da Prageira e Dominguinhos, naquela freguesia, no valor estimado de 278,40 €.
Freguesia de Serra d’El-Rei:
- 60 kg de sacos para o lixo.
COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO:
A Câmara deliberou aprovar a proposta elaborada pelo Gabinete de Apoio ao Senhor
Presidente da Câmara para as comemorações do Dia do Município, que terá lugar no próximo
dia 2 de Agosto, tendo sido realçada a abrangência dos homenageados.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DA ECONOMIA:
* Elaborada pelo Senhores Presidente da Câmara e Vereadores da CDU foi apresentada a
seguinte proposta:
“A Rip Surf – Artigos Desportivos Unipessoal L.da, sediada em Peniche, é detida a 100%
pela Rip Curl Europa. A empresa teve a sua génese em Peniche há 23 anos com os jovens
empreendedores José Farinha e Miguel Oliveira. No âmbito da sua aposta no concelho de
Peniche, foi responsável pela organização dos primeiros campeonatos internacionais de surf em
Peniche e em Portugal.
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Em 2009 – de 19 a 30 de Outubro - a RIP CURL escolheu as ondas de Peniche para a
realização da sua etapa móvel do Campeonato do Mundo Surf - o Rip Curl Pro Search 2009.
No “Rip Curl Pro Search 2009” - 1 das 10 etapas do Campeonato do Mundo de Surf
(WT) - participaram os 45 melhores surfistas masculinos, mais 3 convidados e as 17 melhores
surfistas femininas do mundo, mais 1 convidada. O título masculino foi conquistado pelo
australiano Mick Fanning, ao passo que no sector feminino o título foi entregue à havaiana Coco
Ho. A palavra a jornalistas da especialidade:
“O dia de competição que aconteceu em Supertubos foi o melhor dia de surf competitivo
alguma vez visto em Portugal!”;
“Foi o melhor dia de sempre na Europa! Mick Fanning confirmou-o, e acabou por vencer
o “Rip Curl Pro Search”.
O evento registou mais de 8 milhões de páginas vistas na internet, batendo os recordes de
audiência na história da ASP (Associação de Surfistas Profissionais). O evento disponibilizou
durante os dias de competição, emissão webcast em directo para todo o mundo, bem como para a
plataforma móvel (Meo Mobile). Ao nível da emissão televisiva, esteve envolvido um grande
número de meios humanos e técnicos. A cobertura televisiva foi efectuada pela RTP,
EUROSPORT, ESPN Brasil, FUEL TV (Austrália, USA e Portugal), FOX SPORT (USA), BNT
Bulgária, além de várias produtoras de Web, com envio de imagens via net todos os dias. Pela
primeira vez em Portugal, a RTP e a Antena 3 transmitiram algumas das baterias de um evento
de surf ao vivo e em directo. Foi definido e implementado um “media plan nacional e
internacional” (TV, rádio e imprensa escrita), outdoors e muppis (território nacional) e promoção
do evento em mais de 2500 lojas espalhadas pelas cidades mais importantes do mundo.
A elevada qualidade da competição desportiva, reconhecida pelos surfistas e pela ASP,
assim como a grande projecção internacional do evento, contribuíram decisivamente para a
entrada de Peniche e de Portugal no calendário mundial da modalidade durante os próximos dois
anos, com opção por mais nove anos, numa licença adquirida pela RIP CURL. Para além da
entrada directa na elite dos melhores locais mundiais para a prática de surf, a organização viu
igualmente reconhecido o seu trabalho de excelência com a atribuição de dois prémios: Prémio
Turismo de Portugal – Evento do Ano e o Troféu Iniciativa (Semanário Região de Leiria).”
- A Câmara, valorizando a parceria estabelecida entre a RIP CURL e o Município e
reconhecendo o impacto económico da prova para Peniche a curto, médio e longo prazos,
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada para atribuição à empresa Rip Curl –
Artigos Desportivos Unipessoal, L.da a Medalha de Mérito Municipal da Economia, cunhada a
prata dourada.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DA CULTURA A TÍTULO
PÓSTUMO:
* Elaborada pelo Senhores Presidente da Câmara e Vereadores da CDU foi apresentada a
seguinte proposta:
“Albertino João Santos Pereira, mais conhecido como BETO, nasceu em Peniche no dia
28 de Dezembro de 1967, e foi um dos maiores cantores românticos portugueses da sua geração.
Faleceu, no passado dia 23 de Maio de 2010, vítima de paragem cardio-respiratória. Tinha 42
anos de idade.
Muitos lembram-se bem do seu início de carreira, por volta dos 5 anos, a cantar ao lado
do pai Veríssimo, integrando o grupo local os INCAS.
Do seu extenso trabalho discográfico, são de destacar “Desencontros” (em dueto com
Rita Guerra) em 2000; “Olhar em Frente” em 2003; “Influências” em 2005, “Porto de Abrigo”
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em 2006; “Por Minha Conta e Risco” em 2008, “Cumplicidades a duas vozes” com Menito
Ramos e “O Melhor de Beto”, ambos em 2009.
Em 1998 representou Portugal no Festival da OTI, na Costa Rica, com o tema "Quem
Espera (Desespera)", ficando em 3º lugar.
O seu álbum de estreia a solo, "Olhar em frente", com temas como "Memórias
Esquecidas" (tema da novela "Coração Malandro"), «Dois Corações Unidos» (da novela «Nunca
Digas Adeus») e «Tudo Por Amor» (da novela «Tudo Por Amor»), vendeu em quatro meses
mais de 13.000 cópias e foi certificado Disco de Prata pela Associação Fonográfica Portuguesa.
Em 2004 entrou para os lugares cimeiros do Top de vendas nacional permanecendo mais
de 57 semanas consecutivas no Top e atingindo o disco de Platina (dupla platina segundo as
novas regras da AFP) e sendo o disco português mais vendido no ano de 2004 (cerca de 50 mil
exemplares).”
- A Câmara, em reconhecimento da sua carreira e do papel dinamizador da música ligeira
portuguesa, no apoio dado a diversas causas sociais, assim como na valorização da cultura e na
promoção do concelho de Peniche, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
para atribuição ao cantor Beto a Medalha de Mérito da Cultura, a título póstumo, cunhada a prata
dourada.
TRANSPORTES ESCOLARES:
* Foram presentes os seguintes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se
identificam, 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:
- Tomás Marques Vitorino;
- Diana Catarina Costa Rocha Lourenço.
- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados.
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 11.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Tasquinha da Ribeira”, sito na Avenida do Mar, n.º 46, em Peniche, de que é proprietária a
firma Pizza & Picanha Para Ti, L.da.
- Deliberado deixar o assunto para apreciação em próxima reunião.
* Das 6.30 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado”Café
Central”, sito na Rua Arquitecto Paulino Montez, n.º 65, em Peniche, de que é proprietária a
Senhora Graziela Maria Clara Dionísio Murraças.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.30 às 24.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2010.
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE:
Infra-estruturas da ponte rodoviária:
* Informação, datada de 21 de Julho de 2010, da Divisão de Gestão de Empreitadas e
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Infraestruturas, prestando alguns esclarecimentos relativamente à exposição apresentada pelo
empreiteiro da obra referida em epígrafe sobre as infraestruturas da ponte rodoviária.
- Tomado conhecimento da informação e solicitar parecer ao projectista. Considerando
que é necessário solicitar parecer jurídico sobre o assunto, e tendo em conta a parceria existente
entre o Município e o IPTM para a realização desta obra, solicitar parecer aos serviços jurídicos
do IPTM sobre as questões apresentadas pela DGEI. Deliberado ainda dar conhecimento ao
empreiteiro do parecer da fiscalização.
Tomado conhecimento que os custos inerentes à reintegração das redes técnicas na
nova ponte rodoviária, por estes trabalhos não estarem previstos na empreitada devendo ser
consultadas as entidades que possuem redes técnicas ou que pretendam vir a ter na referida ponte
para encontrar as soluções para a sua reintegração, nomeadamente EDP, PT, Cabovisão, SMAS e
Lusitâniagás.
Plano de trabalhos definitivo:
* Informação, datada de 22 de Julho de 2010, da Divisão de Gestão de Empreitadas e
Infraestruturas, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao plano definitivo dos trabalhos
da obra referida em epígrafe, apresentado pelo respectivo empreiteiro.
- Deliberado aprovar o plano de trabalhos definitivo e informar o empreiteiro da
deliberação.
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Requerimento, em nome de Inês Pires Caiado, solicitando autorização para proceder à
colocação de várias placas publicitárias, em diversos locais da cidade.
- Deliberado indeferir, por não cumprir o disposto no n.º 4 da Lei n.º 97/88, de 17 de
Agosto, com a actual redacção.
* Requerimento, em nome de José Maria Dourado, Sociedade Unipessoal, L.da,
solicitando autorização para proceder à colocação de um toldo amovível, junto ao restaurante de
que é proprietário, sito na Avenida do Mar, n.º 72, em Peniche.
- Deliberado aprovar, devendo previamente proceder à remoção do painel em alumínio.
PATRIMÓNIO:
Arrendamento de terrenos:
* Requerimento, em nome de João José Ferreira dos Santos, solicitando a alteração da
titularidade do arrendamento de uma parcela de terreno, sita no Bairro da Fonte Boa, em
Peniche, para a Senhora Lucília de Almeida Ferreira em virtude do seu anterior titular, seu
marido, o Senhor José Maria dos Santos, ter falecido.
- Deliberado não autorizar a alteração da titularidade do arrendamento.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados:
* Em nome de Viveiros Porto de Areia Sul – Comércio de Bivalves, L.da, para proceder à
alteração e ampliação de um estabelecimento comercial, situado no Porto de Areia Sul, em
Peniche.
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- Deliberado inviabilizar, de acordo com os pareceres da DEPPC, de 26 de Março de
2010, e DGUO, de 21 de Julho de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Em nome de Sociedade de Construção José Manuel Martins, L.da, para construção de
um edifício de habitação, na Avenida do Mar, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado manter a deliberação, tomada em reunião de 7 de Setembro de 2009.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Em nome de Refísica – Centro de Medicina Física e Reabilitação de Peniche, L.da, para
construção de um edifício destinado a Centro de Reabilitação, Ginásio e SPA, nos lotes N e O,
em loteamento municipal, na Zona Industrial da Prageira, a fim de apreciar a interpretação da
eventual incompatibilidade com o alvará de loteamento.
- Considerando que se trata de um processo que será sujeito ao regime da Comunicação
Prévia e cuja decisão é da competência exclusiva do Senhor Presidente, a Câmara, face aos
pareceres da DGUO e DEPPC, considerou que a proposta não é compatível com o loteamento
municipal existente, pelo que recomenda a emissão de parecer desfavorável.
Atendendo que se trata de um loteamento municipal aprovado em 30 de Julho de 2001, e
já desactualizado, face às ocupações dominantes no local e às disposições actuais do PDM para a
classe de espaços onde se insere, a Câmara deliberou encarregar a DEPPC de apresentar proposta
de alteração global ao referido loteamento que se adeqúe às tipologias e aos índices de ocupação
existentes e que contribua para a requalificação urbanística da zona, nos termos previstos na
redacção actual do artigo 16.º do PDM.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento:
* Proc.º N.º L3/02, em nome de Parkimo – Construções, L.da, para loteamento de uma
propriedade, sita na Rua Principal, nos Casais do Júlio, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado remeter o processo para apreciação em próxima reunião.
* Proc.º N.º L1/10, em nome de Adobe & Terracota – Promoção Imobiliária, L.da, para
loteamento de uma propriedade, sita na Rua Principal, em Casais do Júlio.
- Deliberado aprovar, em princípio, devendo dar cumprimento às condições constantes
nas informações dos diversos serviços.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º L9/01, em nome de Penixobra, L.da, para loteamento de uma propriedade,
sita na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado autorizar os serviços a emitirem os alvarás de utilização das restantes
fracções do edifício construído no lote 2 do loteamento em questão.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
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* Proc.º N.º L18/01, em nome de Penichelar, L.da, para loteamento de uma propriedade,
sita em Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores, acompanhado de informação do
sector de fiscalização de obras e loteamentos, propondo a apresentação de um pedido de
alteração ao referido loteamento, nomeadamente quanto à execução do separador central.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar definitivamente o projecto de alteração do
loteamento, tendo em atenção a deliberação de 18 de Maio de 2009 e o resultado do inquérito
público já realizado.
Deliberado, ainda, instruir os serviços do DOM, SMAS e DPGU para analisarem, de
forma definitiva, a proposta destinada à construção do separador central na Avenida do Mar, de
modo a permitir apresentação das peças finais do loteamento, rectificadas em conformidade com
essa decisão.
A referida deliberação não prejudica a obrigatoriedade do loteador cumprir todas as
condições constantes no alvará e nos pareceres técnicos relativos à recepção das infra-estruturas
e obras de urbanização, designadamente o auto de recepção provisório parcial.
O Senhor Vereador Luís Ganhão não participou na apreciação e votação deste assunto.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º L3/06, em nome de Álvaro Nuno de Jesus Silva, para loteamento de uma
propriedade, sita em Casais Brancos, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado aprovar definitivamente o pedido de licenciamento do loteamento, devendo
ser cumpridas as condições constantes do parecer da DPOI, de 20 de Julho de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras:
* Proc.º N.º 138/10, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, para construção
de um edifício de habitação e comércio, sito na Rua do Juncal, em Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º 127/10, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para construção
de um edifício destinado a habitação, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores, acompanhado de novos elementos.
- Deliberado aprovar, devendo ser respeitadas as condições contidas nos pareceres da
DGUO, SMAS e entidades intervenientes, e licenciar.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º 191/10, em nome de Maria de Jesus Conceição Sousa Santos, para a
colocação de uma esplanada de apoio ao estabelecimento comercial de marisqueira, sito na
Avenida do Mar, n.os 74 e 76, em Peniche.
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- Deliberado aprovar, em princípio, devendo dar cumprimento às condições constantes no
parecer da DGUO, de 5 de Julho de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
* Proc.º N.º 343/09, em nome de Amâncio Carneiro Ferreira Mendes, para proceder a
alteração e ampliação de edifício de habitação, situado na Rua Castilho, n.os 12 e 14, em Peniche.
- Deliberado aprovar, de acordo com o parecer do IGESPAR, de 5 de Julho de 2010, e da
DGUO, de 13 de Julho de 2010, devendo apresentar os projectos das especialidades.
* Proc.º N.º 533/04, em nome do IPTM – Instituto Portuário e Transportes Marítimos,
para construção da sede social do Clube Naval de Peniche, no Cais das Gaivotas, em Peniche, já
presente em reunião anterior e acompanhado agora de informação da DPGU relativamente à sua
localização.
- Deliberado aprovar a nova localização do Clube Naval de Peniche, de harmonia com a
informação da DGUO, de 9 de Julho de 2010.
* Proc.º N.º 88/10, em nome de Pedro Manuel Alegre Farto, para construção de um
imóvel comercial e habitacional, na Rua José Estêvão, n.º 114, em Peniche, já presente em
reunião anterior.
- Deliberado indeferir.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares:
* Requerimento, em nome de Joaquim Manuel Marques Leal, solicitando a reapreciação
do pedido de licenciamento do estabelecimento de apoio de praia, denominado “Já Ká Mora”,
sito na Cova de Alfarroba, em Peniche, objecto de indeferimento, por despacho do Senhor
Presidente, datado de 25 de Junho de 2010, e acompanhado de ofício enviado pela ASAE, datado
de 26 de Julho de 2010, solicitando esclarecimentos sobre o referido processo.
- Deliberado reiterar o teor da declaração, emitida em 15 de Julho de 2010, e informar o
requerente de que, devido aos trabalhos de revisão do POOC, às características do
estabelecimento e à afluência de pessoas à praia da Cova de Alfarroba na época balnear, não se
vê qualquer inconveniente que o estabelecimento se mantenha em actividade até 15 de Setembro
de 2010.
O Senhor Presidente da Câmara já não estava presente aquando da apreciação e votação
deste assunto.
ENCERRAMENTO:
Sendo treze horas e cinquenta minutos, o Senhor Vice-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, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão Financeira, servindo de
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino

